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راتفگ 30شیپ 

32همدقم

سرام 1980 یلوالا 140021  يدامج  نیدرورف 1359 4  هعمج 1  گنج  82رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 22  يدامج  نیدرورف 1359 5  هبنش 2  گنج  115رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 23  يدامج  نیدرورف 13596  هبنشکی 3  گنج  139رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 140024  يدامج  نیدرورف 13597  هبنشود 4  گنج  160رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 25  يدامج  نیدرورف 13598  هبنش 5  هس  گنج  177رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 26  يدامج  نیدرورف 13599  هبنشراهچ 6  گنج  196رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 27  يدامج  نیدرورف 135910  هبنشجنپ 7  گنج  232رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 28  يدامج  نیدرورف 135911  هعمج 8  گنج  263رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 29  يدامج  نیدرورف 135912  هبنش 9  گنج  281رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 30  يدامج  نیدرورف 135913  هبنشکی 10  گنج  326رامشزور 

سرام 1980 یلوالا 1400 31  يدامج  نیدرورف 135914  هبنشود 11  گنج  373رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 1  يدامج  نیدرورف 135915  هبنش 12  هس  گنج  399رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 2  يدامج  نیدرورف 135916  هبنشراهچ 13  گنج  425رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 3  يدامج  نیدرورف 1359 17  هبنشجنپ 14  گنج  456رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 4  يدامج  نیدرورف 135918  هعمج 15  گنج  487رامشزور 
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 5  يدامج  نیدرورف 135919  هبنش 16  گنج  رامش  515زور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 6  يدامج  نیدرورف 135920  هبنشکی 17  گنج  571رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 7  يدامج  نیدرورف 135921  هبنشود 18  گنج  618رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 8  يدامج  نیدرورف 135922  هبنش 19  هس  گنج  690رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 9  يدامج  نیدرورف 135923  هبنشراهچ 20  گنج  747رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 10  يدامج  نیدرورف 135924  هبنشجنپ 21  گنج  802رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 11  يدامج  نیدرورف 135925  هعمج 22  گنج  869رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 12  يدامج  نیدرورف 135926  هبنش 23  گنج  914رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 13  يدامج  نیدرورف 135927  هنشکی 24  گنج  962رامشزور 

لیروآ 1987 یلوالایدامج 1400 14  نیدرورف 135928  هبنشود 25  گنج  1012رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 15  يدامج  نیدرورف 135929  هبنش 26  هس  گنج  1066رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 16  يدامج  نیدرورف 1359 30  هبنشراهچ 7  گنج  1111رامشزور 

لیروآ 1980 یناثلا 1400 17  يدامج  نیدرورف 1359 1  هبنشجنپ 28  گنج  1174رامشزور 

لیروآ 1980 یناثلا 1400 18  يدامج  نیدرورف 1359 2  هعمج 29  گنج  1222رامشزور 

لیروآ 1980 یناثلا 1400 19  يدامج  نیدرورف 1359 3  هبنش 30  گنج  1259رامشزور 

لیروآ 1980  20 1400 یناثلا يدامج  نیدورف 1359 4  هبنشکی 31  گنج  1317رامشزور 

قارع ناریا و  گنج  رامشزور  بلاطم  مها  هدرشف  رامشزور  1396شرازگ 

( مالعا  ) یعوضوم يامنهار  تسرهف  1515هیامن 

هیامن 1515تسرهف 

1516صاخشا

( یمسر ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) 1559ناریا

( اه هورگ  بازحا و  یمسر ، ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) 1590قارع

( یمسر ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) 1601اکیرما

( یمسر ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) اهروشک 1605ریاس 

یللملا نیب  ياهدادرارق  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس  1618قطانم و 

هطوبرم ياه  نامزاس  ناریا و  یماظتنا  یماظن و  1620ياهورین 
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یماظن تازیهجت  یماظن ، تامادقا  یماظن ، 1635تاحالطصا 

یسایس تامادقا  یسایس ، 1638تاحالطصا 

( ناریا ) یماظن یسایس -  ياه  هورگ  یسایس ، ياه  هورگ  اه ، نامزاس  1654بازحا ،

ییوجشناد ياه  هورگ  اه و  1659هاگشناد 

تاحالطصا یماسا و  1664ریاس 

زکرم 1667هرابرد 
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دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  رامشزور 

باتک تاصخشم 

.یندم دمحم  یبدا  شیاریو  یعخن ؛  يداه  هدنسیون  / ناریا اب  اکیرمآ  هطبار  عطق  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - . 1385 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ج 2 يرهاظ :  تاصخشم 

متفه باتک  قارع ؛ ناریا و  گنج  رامشزور  تسورف : 

0-72-6315-964(1 .ج :) لایر  70000  : : کباش

اپیف تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

.- نیدرورف 1359 ات 31   1 .ج 1 . تاجردنم : تاجردنم : 

.رامشلاس  -- 1367  - 1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

.هدحتم تالایا  یجراخ --  طباور  ناریا --  عوضوم : 

.ناریا یجراخ --  طباور  هدحتم --  تالایا  عوضوم : 

 - 1328 يداه ، یعخن ، هدوزفا :  هسانش 

.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدوزفا :  هسانش 

7 .ج ؛ قارع ناریا و  گنج  رامشزور  هدوزفا :  هسانش 

DSR1602/س25ر9 7.ج 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/084302 ییوید :  يدنب  هدر 

م31349-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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يزاس هنیمز  قارع –  ناریا و  گنج  رامشزور 

دلج 1 متفه –  باتک 

ناریا اب  اکیرما  هطبار  عطق 

نیدرورف 1359

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

3 ص :
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قارع ناریا و  گنج  رامشزور 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رشن : هیهت و 

: گنج رامشزور  راشتنا  نیودت و  ياروش  رظن  ریز 

، یناهارف اضردیمح  بلط ، تصخر  نسحم  يراصنا ، يدهم  یناتسدرا ، نیسح 

یعخن يداه  يراتخم ، دیجم  ناگداز ، هللا  فطل  اضر  یلع  دار ، یمرک  دمحم 

5 ص :
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رامشزور تسرهف 

...................................................................................................................راتفگ 15 شیپ 

17 همدقم ............................................................................................................................... 

67 رامشزور 1/1/1359 ...................................................... 

98 رامشزور 2/1/1359 ..................................................... 

116 رامشزور 3/1/1359 .............................................. 

135 رامشزور 4/1/1359 ............................................. 
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171 رامشزور 6/1/1359 .............................................. 

207 رامشزور 7/1/1359 ............................................. 

237 رامشزور 8/1/1359 ............................................. 

255 رامشزور 9/1/1359 ............................................. 

299 رامشزور 10/1/1359 ..................................... 

345 رامشزور 11/1/1359 ..................................... 

370 رامشزور 12/1/1359 ..................................... 

395 رامشزور 13/1/1359 ..................................... 
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477 رامشزور 16/1/1359 ...................................... 

526 رامشزور 17/1/1359 ...................................... 
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632 رامشزور 19/1/1359 ...................................... 

686 رامشزور 20/1/1359 ....................................... 
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734 رامشزور 21/1/1359 ..................................... 

788 رامشزور 22/1/1359 ..................................... 

826 رامشزور 23/1/1359 ...................................... 

869 رامشزور 24/1/1359 ...................................... 

916 رامشزور 25/1/1359 ...................................... 

963 رامشزور 26/1/1359 ....................................... 

1004 رامشزور 27/1/1359 ............................. 

1060 رامشزور 28/1/1359 .............................. 

1106 رامشزور 29/1/1359 .............................. 

1137 رامشزور 30/1/1359 ............................. 

1191 رامشزور 31/1/1359 ............................. 

: رامشزور شرازگ 

بلاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  هدرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشف و 
...........................................................................................................................................................................باتک 1265

ياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهار تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرهف  هیاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن :
(...................................................................................................................................................................................... مالعا ) یعوضوم

1367
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اه سکع  يامنهار  تسرهف 

................................یمالسا 67 بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما 

..................................اکیرما 67 روهمج  سیئر  رتراک  یمیج 

................للم 68 نامزاس  لکریبد  میاهدلاو  تروک 

...............اکیرما 68 يوروش و  نارس  رتراک  فنژرب و 

.................................عافد 74 ریزو  نارمچ  یفطصم  رتکد 

.......................................................يزورون 77 مایپ  ینیمخ -  ماما 

..........ناریا 83 روهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا 

85 نارهت ..................  هعمج  ماما  يا  هنماخ  هللا  تیآ 

...................زرابم 89 ناناملسم  شبنج  ربهر  نامیپ 

تینما رواشم  سنو  سوریاس  یکسنیژرب و 

98 اکیرما ................................................................  هجراخریزو  یلم و 

101 ناریا ................  عولخم  هاش  يولهپ  اضردمحم 

......یبرعلاراهنلا 106 اب  هبحاصم  روهمج -  سیئر 

هاوخ يروهمج  بزح  يادیدناک  شوب  جرج 

...................................يروهمج 117 تسایر  يارب  اکیرما 

هارمه هب  هاپس  تایلمع  هدنامرف  فیرشوبا 

124 شترا ..................................................................................  ناهدنامرف 

يارب يوجر  شالت  ردص -  ینب  يوجر ،

126 ردص ......................................................................  ینب  هب  یکیدزن 

126 ناریا ..  زا  رارف  زا  سپ  يوجر  ردص و  ینب 

139 قارع .  ریزو  تسخن  نواعم  زیزع  قراط 

143 ولمساق ....................................................................  نامحرلادبع 
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149 ناتسرامیب .......................................  رد  ینیمخ  ماما 

................................يرظتنم 150 یلع  نیسح  هللا  تیآ 

یسوساج 153 هنال  لباقم  تارهاظت  عمجت و 

.........................رصم 154 روهمج  سیئر  تاداس  رونا 

.........ناریا 157 هجراخریزو  هداز  بطق  قداص 

: قلخ نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک 

........یبوقعی 167 یچمشیربا ، يوجر ، ینابایخ ،

.........................................................یلاخلخ 168 قداص  هللا  تیآ 

.......ناتسبرع 169 دهعیلو  زیزعلادبع  نب  دهف 

نادحتم هب  همان  لاسرا  رتراک -  یمیج 

..........ناریا 171 تازاجم  ترورض  هرابرد  اکیرما 

.....ناریا 172 میرحت  رب  دیکأت  شوب -  جرج 

..........................................................................................................تاداس 177 رونا 

....................یبرغ 182 ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح 

..روشک 185 ترازو  یسایس  نواعم  میلسریم 

یکیدزن يارب  يوجر  يریگیپ  موادت 

.........................................................................................................ردص 188 ینب  هب 

.............یتشهب 195 رتکد  یتاعوبطم  هبحاصم 

تلود هژیو  تیئه  وضع  نایغابص  مشاه 

......................................ناتسدرک 215 لئاسم  لح  يارب 

......................زیربت 226 هعمج  ماما  یندم  هللا  تیآ 

....................رنهاب 229 داوجدمحم  مالسالا  تجح 

.......................ینک 229 يودهم  اضردمحم  هللا  تیآ 
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........اکیرما 237 هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس 

..اکیرما 238 قباس  هجراخ  ریزو  رجنیسیک 

243 ریازجلا .......................  رد  مادص  هاش و  تاقالم 

...ناهفصا 248 هعمج  ماما  يرهاط  هللا  تیآ 

......................................................................................................تافرع 257 رسای 

يزرم 264 هاگساپ  هب  نامجاهم  هلمح  راثآ 

رد ماما  رانک  رد  ینیمخ  دمحا  جاح 

............................................................................................هیضیف 303 هسردم 

..روشک 311 برغ  ياه  يریگرد  نادیهش  عییشت 

.........................................................ینیسح 317 نیدلازع  خیش 

..هاش 327 شترا  نارس  زا  یسیوا  یلعمالغ 
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نیدرورف 333 مایپ 12  يرظتنم -  هللا  تیآ 

....................رنهاب 337 داوجدمحم  مالسالا  تجح 

تیحالص ددجم  دییأت  ینیمخ -  ماما 

..........روشک 338 لک  ناتسداد  یلاع و  ناوید  سیئر 

...................هیروس 340 روهمج  سیئر  دسا  ظفاح 

......سیلگنا 346 ریزو  تسخن  رچات  تراگرام 

..........................................یناگیاپلگ 351 یمظعلا  هللا  تیآ 

...ناتسناغفا 368 روهمج  سیئر  لمراک  كربب 

....یمالسا 371 يروهمج  زور  درگلاس  مسارم 

........نیدرورف 374 مسارم 12  رد  ماما  مایپ  تئارق 

نیدرورف 383 رد 12  روهمج  سیئر  ینارنخس 

...ناریا 385 تلم  بزح  لکریبد  رهورف  شویراد 

........................................يوروش 387 ربهر  فنژرب  دینوئل 

يزاس هنیمز  همادا  نیسح -  مادص 

............................................................ناریا 401 اب  يریگرد  يارب 

411 راک ................................  هیرشن  لوا  هحفص  ریوصت 

تاباختنا لوا  هلحرم  بختنم  ناگدنیامن 

.................................................نارهت 415 و 416 رد  سلجم 

.....................................................................ینک 424 يودهم  هللا  تیآ 

...................رشنگ 427 ییابطابط و  قداص  تاقالم 

یسوساج 456 هنال  لباقم  رد  مدرم  تارهاظت 

یمازعا هدنیامن  ینامرک  نیسح  خیش 

.....................................روشک 463 برغ  هب  ینیمخ  ماما 
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......................................یمشاه 478 ياقآ  ینیمخ ، ماما 

يارب لیامت  زاربا  تافرع -  رسای 

.......................قارع 485 ناریا و  نیب  يرگ  یجنایم 

.............................ناریا 487 میقم  نایقارع  تارهاظت 

....................ناراگنربخ 493 اب  فیرشوبا  هبحاصم 

........................................................................................نایغابص 497 مشاه 

سابع نارادساپ : هاپس  دیدج  یهدنامرف  ياروش 

..............زودهالک 505 فسوی  فیرشوبا ، ینازودزود ،

تاقالم زا  دعب  يرظتنم  هللا  تیآ  هبحاصم 

............................................................................................ینیمخ 510 ماما  اب 

..........یسوساج 526 هنال  رد  كاپ  دیع  مسارم 

، قارع هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس 

..............هداز 532 بطق  يدورامرگ ، يوسوم  یلع 

..راجفنا 536 زا  سپ  تفن  لاقتنا  هلول  طوطخ 

...........................................قارع 539 میقم  نایناریا  جارخا 

....................................ردص 541 رقابدمحمدیس  هللا  تیآ 

طباور عطق  رتراک -  ینیمخ ، ماما 

...........................................ناریا 571 اب  اکیرما  کیتاملپید 

....رتراک 575 یتاباختنا  بیقر  ناگیر  دلانور 

تامیمصت هرابرد  هبحاصم  یتشهب -  رتکد 

.............اکیرما 578 ییامن  تردق  لابقرد  ناریا  عطاق 

قارع ياهاعدا  هب  خساپ  رهورف -  شویراد 

.......................................................................هریزج 593 هس  دروم  رد 
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اماج 593 يزکرم  ياروش  وضع  یماس  مظاک 

بالقنا 609 لک  ناتسداد  یسودق  هللا  تیآ 

.............ناریا 614 تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع 

.....................ناتسبرع 614 تفن  ریزو  ینامی  یکز 

هطبار عطق  تبسانم  هب  مایپ  ینیمخ -  ماما 

.............................................................................................ناریا 632 اب  اکیرما 

.........ناریا 653 هیلع  تادیدهت  همادا  مادص - 

ینیمز يورین  هدنامرف  یحالف  راسمیت 

................................ناریا 654 یمالسا  روهمج  شترا 

ناتسزوخ 655 رادناتسا  یضرغ  دمحمدیس 

.............................ناریا 662 میقم  نایقارع  تارهاظت 

تشر 673 هعمج  ماما  یتوهال  مالسالا  تجح 

ماما طخ  وریپ  نایوجشناد  یگدامآ  مالعا 

.......................................اکیرما 687 هلمح  اب  هلباقم  يارب 

.........ناریا 694 هجراخریزو  هداز  بطق  قداص 

.تفن 702 هلول  طوطخ  يزوس  شتآ  راجفنا و 

.داباهم 707 هعمج  ماما  ینیسح  نیدلازع  خیش 

ياه کیرچ  يزاسوج  یحالف -  راسمیت 

...................................................شترا 711 نارس  هیلع  ییادف 

.....یتاعوبطم 720 هبحاصم  یتشهب -  رتکد 

يرمرادناژ 753 لک  هدنامرف  داژنریهظ  راسمیت 

.........................................................ییوخ 759 یمظعلا  هللا  تیآ 

.................................................................................ییابطابط 769 قداص 
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..........................................رتراک 771 هب  همان  یکسنیژرب - 
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نارهت 791 مدرم  ییاکیرمادض  ییامیپهار 

تماما هب  نارهت  هعمج  زامن 

..................................................................................يا 791 هنماخ  هللا  تیآ 

........هاش 794 ریزو  تسخن  نیرخآ  رایتخب  روپاش 

................اه 795 کیلوتاک  ربهر  مود  لپ  ناژ  پاپ 

.یبرغ 798 ناملآ  مظعاردص  تیمشا  تومله 

...يرگ 804 یجنایم  تافرع -  رسای  یفاذق ، رمعم 

يزرم 810 ياه  هاگساپ  رد  نارادساپ  رارقتسا 

....وکسم 814 رد  ناریا  ریفس  يرکم  دمحم 

........................................اکیرما 871 اب  هطبار  عطق  نشج 

وگو تفگ  يرظتنم -  هللا  تیآ  ینیمخ ، ماما 

.......................................................................................................قارع 889 هرابرد 

....يراتخمدوخ 894 هرابرد  روهمج -  سیئر 

.بالقنا 907 ياروش  وضع  ناگرزاب : يدهم 

.هیکرت 910 قلخ  بزح  ربهر  تیوجا  تنلوب 

یسوساج 921 هنال  ولج  رد  نایوجشناد  عمجت 

اه ینیئوخ  يوسوم  مالسالا  تجح  ینارنخس 

..................اکیرما 921 اب  هطبار  عطق  تبسانم  هب 

یتالحم هللا  لضف  خیش  مالسالا  تجح 

.........نارهت 935 زرابم  تیناحور  هعماج  ریبد 

نیشندرک ياهاتسور  نانکاس  یگراوآ 

....................................حلسم 941 ياه  هورگ  راشف  رثا  رب 

نانبل 949 نایعیش  ربهر  ردص  یسوم  ماما 
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.........................................................نانبل 949 مدرم  ییامیپهار 

.....ناریا 969 هیلع  اکیرما  زا  تیامح  تاداس - 

ناتسبرع 969 عافد  ریزو  زیزعلادبع  نب  ناطلس 

هاگشناد رد  ینارنخس  یناجنسفر -  یمشاه 

......اه 995 هورگ  هلیسو  هب  جنشت  داجیا  زیربت و 

...يزاریش 1028 مراکم  رصان  مالسالا  تجح 

..................................................یلاخلخ 1028 قداص  هللا  تیآ 

ینوگرگد ترورض  رب  دیکأت  رنهاب -  رتکد 

............................................................اه 1039 هاگشناد  رد  یساسا 

.ناریا 1061 هیلع  دیدج  تامادقا  رتراک -  یمیج 

..........نارهت 1061 رد  ییاکیرمادض  تارهاظت 

یماظن مادقا  زا  تیامح  رایتخب -  روپاش 

..........................................................داد 1081 ناریا  هیلع  اکیرما 

هدوت 1083 بزح  لکریبد  يرونایک  نیدلارون 

...............یلاخلخ 1086 هللا  تیآ  نارمچ و  رتکد 

..ینیمخ 1086 ماما  داماد  یقارشا  هللا  تیآ 

هلاس کی  همانراک  هئارا  یتشهب -  رتکد 

.............................................یمالسا 1087 يروهمج  بزح 

............................................یلیبدرا 1091 يوسوم  هللا  تیآ 

........................................سنو 1107 یکسنیژرب و  رتراک ،

هبتر یلاع  ناهدنامرف  عمج  رد  یکسنیژرب 

.........................................................................................اکیرما 1107 یماظن 

رد ردص  ینب  ناگرزاب و  یمشاه ، یتشهب ،
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.................بالقنا 1123 ياروش  هسلج  راظتنا 

......ملعم 1127 تیبرت  هاگشناد  رد  يریگرد 

اه 1129 هورگ  تامادقا  هب  ضارتعا  رد  ییامیپهار 

.......ولور 1134 کیرا  اب  هبحاصم  يرونایک - 

اب تاشامم  هنوگره  در  اوق -  لک  هدنامرف 

...........ناتسدرک 1155 رد  بالقنادض  ياه  هورگ 

یناحور 1161 قداصدیس  هللا  تیآ 

هرابرد رظن  راهظا  ینک -  يودهم  هللا  تیآ 

...........................اه 1176 هاگشناد  لرتنک  تظافح و 

....شرورپو 1182 شزومآ  ریزو  ییاجر  یلعدمحم 

هرابرد اه  شسرپ  هب  خساپ  یتشهب -  رتکد 

.......................................................................................اکیرما 1197 اب  طباور 

يوسوم رنهاب ، نایاقآ  اب  ناهیک  هبحاصم 

هرابرد يدزی  نایتمالس و  اه ، ینیئوخ 

...................بالقنا 1225 سلجم  نیتسخن  بیکرت 

رد یسایس  ياه  هورگ  ناراداوه  عمجت 

.....................................................................................نارهت 1237 هاگشناد 

نارهت 1237 هاگشناد  رد  يوجر  ینارنخس 

تماما هب  نارهت  هاگشناد  رد  هعمجزامن 

...........................................................................يا 1237 هنماخ  هللا  تیآ 

یلاع و 1241 شزومآ  گنهرف و  ریزو  یبیبح 

.........................................................................ینارهت 1254 یلع  خیش 

12 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


راتفگ شیپ 

همدقم
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راتفگ شیپ 

لوا دـلج  ياه  سکع  هیهت  يزاس و  هدامآ  شیاریو ، یبایزرا ، نیودـت ، قیقحت ، یحارط ، فلتخم  لـحارم  شـالت ، لاـس  دـنچ  زا  سپ  یهلا ، تاـقیفوت  اـب 
باتک .دـش  راشتنا  هدامآ  ناریا " اـب  اـکیرما  هطبار  عطق   " ناونع اـب  دیـسر و  ناـیاپ  هب  قارع  ناریا و  گـنج  رامـشزور  گرزب  هعومجم  زا  باـتک  نیمتفه 
نیرت یـساسا  نیرت و  مهم  هراـبرد  شرازگ  لـماش 759 عوـمجم  رد  دریگ و  یم  رب  رد  ار  قارع  ناریا و  گــنج  يزاــس  هـنیمز  نارود  زا  زور  رضاح 31 

.تسا هداد  خر  ات 31/1/1359  ینامز 1/1/1359  هرود  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  اه و  نارحب  لئاسم ،

، متـسیب مهدزای ، مهد ، مود ، لوا ، ياه  باتک  نونک  ات  هک  تسا  هدیدرگ  یحارط  باتک  ناونع  رد 57  قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  گرزب  هعومجم 
هتفرگ رارق  مومع  رایتخا  رد  هدـش و  رـشتنم  هعومجم  نیا  زا  مودو  هاجنپ  مهاجنپ و  متفهو ، لهچ  مراهچو ، لـهچ  موسو ، لـهچ  متفهو ، یـس  موسو ، یس 

.تسا

: تسا يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  باتک  زا  هتسیاش  يریگ  هرهب  يارب 

.تسا هدش  جرد  باتک  رسارس  رد  فلتخم  ياه  شرازگ  یط  هک  تسا  یتاعوضوم  نیرت  مهم  يدنب  عمج  لماش  باتک  همدقم  - 1

جرد زور  نآ  بلاطم  ذخآم  عبانم و  تسرهف  نآ  نایاپ  رد  هک  تسا  زور  نآ  عیاقو  زا  لیلحت  ریـسفت و  شرازگ و  نیدنچ  لماش  رامـشزور  زا  زور  ره  - 2
زور نامه  نایاپ  رد  همیمض  ناونع  اب  دیجنگ ، یمن  رامشزور  بلاق  رد  هک  اه  شرازگ  یضعب  هرابرد  يرورض  تاحیـضوت  زا  یخرب  نینچمه  .تسا  هدش 

.تسا هدمآ 

شرازگ هرامش  ریظن  ییاه  هرامش  ياراد  هک  تسا  هدش  جرد  رامـشزور " شرازگ   " ناونع اب  باتک  بلاطم  زا  يا  هدیکچ  باتک ، یلـصا  نتم  زا  سپ  - 3
.تسا هدـمآ  یعوضوم ) يامنهار  تسرهف   ) هیامن زین  باتک  نایاپ  رد  .دـنک  یم  ناسآ  ار  رظن  دروم  بلاطم  هب  یباـی  تسد  دـشاب و  یم  باـتک  نتم  ياـه 

.دنک یم  لیهست  ار  باتک  ياه  سکع  هب  یعوضوم  یسرتسد  زین  اه  سکع  يامنهار  تسرهف 
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مهد باتک  همیمـض  و  دیدج ) ماظن  شیادیپ   ) لوا باتک  همدقم  هعلاطم  رامـشزور ، هعومجم  نیودـت  قیقحت و  هویـش  ریـس و  زا  رت  شیب  یهاگآ  يارب  - 4
.تسا يرورض  يرسارس ) موجه  )

* * *

هسسؤم زکرم و  نارهاوخ  ناردارب و  هیلک  زا  زکرم ، دیهش  نایوار  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  تاجرد  ِّولع  ياضاقت  نمـض  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
رادرـس ردقنارگ  لضاف و  ردارب  زا  نینچمه  زکرم  نیا  .تسا  رازگـساپس  دـنا ، هدرک  يراکمه  هنامیمـص  باتک  هیهت  فلتخم  لحارم  رد  هک  بان  هشیدـنا 

یم ینادردق  رکشت و  دندش ، روآدای  ار  يرورـض  دیفم و  یتاکن  نآ ، رد  هناسانـشراک  لمأت  تمحز  لوبق  رـضاح و  باتک  هعلاطم  اب  هک  دیـشر ، یلعمالغ 
.دنک

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1385
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همدقم

نیا بحاص  .تسا  قارع  ناریا و  گنج  رامـشزور  گرزب  هعومجم  زا  متفه  باتک  لوا  دـلج  دـیراد ، ور  ِشیپ  هک  ناریا " اب  اـکیرما  هطبار  عطق   " باـتک
فادها و هچخیرات ، زین  قیقحت و  شور  نیودت ، هویش  يوتحم ، لکش و  هرابرد  بسانت  هب  گنج ، رامشزور  هدش  رـشتنم  ياه  باتک  یـضعب  رد  ًالبق  ملق ،

دیفم رضاح  باتک  زا  رتهب  يرادرب  هرهب  يارب  نآ  هعلاطم  هک  تسا  هداد  یتاحیضوت  قارع  ناریا و  گنج  رامشزور  گرزب  هژورپ  يریگ  لکش  یگنوگچ 
تاقیقحت تاعلاطم و  زکرم  نارهت :  ) دـیدج ماظن  شیادـیپ  اتکی ، نیـسح  یعخن و  يداه   ] لوا باـتک  همدـقم  هب  دـینک  عوجر  هلمج  زا  .تسا  يرورـض  و 

و ([ 1373 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت ،  ) رگلاغـشا ياه  ماگ  نیرخآ  هزیوه  ناگداز ، هللا  فطل  اضریلع   ] مهدزای باـتک  و  ([ 1375 گنج ،
تاعلاطم زکرم  نارهت ،  ) يرسارس موجه  اتکی ، نیسح  يراصنا و  يدهم   ] مهد باتک  رد  گنج " تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  اب  ییانشآ   " همیمـض رد  زین 

دوش و یم  يراددوخ  اهنآ  رارکت  زا  اج  نیا  رد  نآ ، رد  جردـنم  تاکن  روبزم و  تاحیـضوت  هظحالم  هب  دـکؤم  هیـصوت  اـب  ([. 1372 گنج ، تاقیقحت  و 
: ددرگ یم  افتکا  يرورض ، بلاطم  نیا  زا  هاتوک  یشخب  ددجم  جرد  هب  همادا  رد  هنومن  ناونع  هب  طقف 

هدـش هتـشون  ثداوح  عوقو  ماگنه  رد  نت ) اـه  هد  تّمه  هب  هکلب  نت ، کـی  تسد  هب  هن  هتبلا   ) هک تسا  هنازور  ياـه  تشادداـی  یتراـبع  هب  رامـشزور ،" "

خیرات هئارا   (1) ". زورما  " هن دشاب ، زور " نآ   " ياوه لاح و  هدـنهد  ناشن  دـیاب  هنازور ، تارطاخ  لثم  رامـشزور ، رد  رابخا  بلاطم و  عیاقو و  لقن  .تسا 
.دوش یم  يزاـسزاب  شدوخ  هب  رت  هیبش  هچ  ره  رودـقملا  یتـح  گـنج ، زور  ره  .تسا  هتـشذگ  ياـهزور  هراـبود  شیاـمن  هباـثم  هب  هویـش ، نیا  هب  گـنج 

حرطم ياه  لآ  هدـیا  اه و  نامرآ  یتح  .تسا  زور  نامه  صاخ  زور ، ره  ياه  يریگ  میمـصت  هویـش  اهدروخرب و  عون  اهراتفگ ، نحل  صاخـشا ، نیوانع ،
.دشاب ضقانتم  هاگ  توافتم و  زورما "  " لاوحا لاح و  تایضتقم و  اب  اسب  هچ  دشاب و  زور " نآ   " صاخ تسا  نکمم 
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سکعرب ای  دوب و  بوبحم  دـنمتردق و  سانـشرس ، یتیـصخش  زور  نآ  تسا ، دورطم  روفنم و  ای  دوش و  یم  بوسحم  يداـع  يدرف  زورما  هک  یـسک  رگا 
ساکعنا دـنا ، هدوب  حرطم  زور  نآ  هکنانچ  رامـشزور ، رد  دـندوب ، بضغ  مشخ و  دروم  یتح  ای  مانمگ و  يداـع ، دارفا  زور  نآ  زورما ، ناگدـیزگرب  رگا 

، اه مغ  اه ، یشوخ  اه ، هغدغد  نامه  اب  دریگ ؛ یم  رارق  زور  نآ  ياضف  رد  دوش و  یم  اهر  زورما  ياضف  زا  ًاتقوم  هدنناوخ  .زورما  نوچ  هن  تشاد ، دهاوخ 
هئارا لصا  رد  یتوافت  دنوش ، بوسحم  یبتکم  هنارگراثیا و  یبالقنا ، سکعرب  ای  هنایـشان  ییادتبا ، هداس ، زورما  اهنآ  همه  رگا  .اه  هزیگنا  دض  اه و  هزیگنا 

تایعقاو قیاقح و  ییوگزاب  هب  يراد ، تناما  اب  تردـق ، تـالوحت  يزورما و  تایـضتقم  زا  لاـبلا  غراـف  هدنـسیون ، ققحم و  .دروآ  یمن  دوجو  هب  بلاـطم 
.تسا رثا  کی  یقیقحت  یملع و  رابتعا  ياه  هیاپ  اه و  هیام  نیرت  مهم  زا  نیمه  دنک و  یم  مادقا 

، دوش هئارا  اهنآ  همه  رگا  درک ؟ دـیاب  هچ  ار  اه  هداد  هوبنا  .اـهنآ  هئارا  هوحن  اـت  تسا  حرطم  اـه  هداد  شنیزگ  لکـشم  رت  شیب  رامـشزور ،]  ] هویـش نیا  رد 
.دنرادن یـشزرا  ینعی  دننک ، یمن  داجیا  ندناوخ  يارب  يا  هزیگنا  چیه  بلاطم  زا  يرایـسب  هوالع ، هب  .دـهد  یمن  ار  نآ  هزاجا  هدـنناوخ  لمحت  هلـصوح و 

مک ای  ددرگ  فذح  نیاربانب  دشاب ، مهمریغ  ققحم  دزن  يا  هلئـسم  اسب  هچ  تسیچ ؟ تیمها  كالم  اّما  .درک  شنیزگ  ار  تیمها  اب  ياه  هداد  دـیاب  نیاربانب 
راچان ققحم  همه  نیا  اب  .دشاب  هلئـسم  نیمه  یپ  رد    ً الـصا دـشاب و  هتـشاد  يا  هژیو  تیمها  ریـصب ، ریگیپ و  يا  هدـنناوخ  دزن  هلئـسم  نیمه  اّما  دوش  گنر 

.دهد صیخشت  دوخ  ار  مهم  بلاطم  تسا  راچان  ینعی  دنک ؛ شنیزگ  ار  تیمها  اب  ياه  هداد  تسا 

رد هک  یتیعـضو  دوش و  یم  هدنناوخ  نهذ  ندز  سپ  ثعاب  اه  هداد  باسح  یب  هوبنا و  هئارا  هک  یتیعـضو  نیب  دنا  هدیـشوک  رـضاح  باتک  ناگدننک  هیهت 
یـضعب رظن  زا  مادک  ره  هک  رابخا  زا  يا  هعومجم  هک  بیترت  نیا  هب  .دننک  داجیا  یلداعت  تسا ، ور  هبور  هدنـسیون  هدرـشف  شنیزگ  اب  ًافرـص  هدـنناوخ  نآ 

هدـنکارپ و دادـعت ، رپ  لکـش  هب  رابخا  هئارا  زا  مه  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  يوحن  هب  رگیدـکی  اـب  بیکرت  رد  تسا ، مهمریغ  رگید  یـضعب  رظن  زا  مهم و 
.ددرگ يراددوخ  ندیسر ، رظن  هب  مهمریغ  لیلد  هب  رابخا  فذح  زا  رودقملا  یتح  مه  دوش و  زیهرپ  روآ  لالم 

هب ًاضعب  هک  تسا  ربخ  دنچ  ای  کی  هدنهد  ناشن  عوضوم ، هب  هتـسب  فیدر  هرامـش  ره  .تسا  هدیدرگ  صخـشم  فیدر  هرامـش  کی  اب  رابخا  هعومجم  ره 
.تسا هدش  میظنت  هاتوک  هلاقم  ای  شرازگ  کی  لکش 

، رامـشزور لصفم  نتم  رب  هوالع  ور  نیا  زا  .دنک  هدافتـسا  لباقریغ  ناگدنناوخ  یـضعب  يارب  ار  باتک  دوش و  روآ  لالم  بلاطم ، دایز  مجح  تسا  نکمم 
ندرک لابند  يارب  ًاعبط  .تسا  هدش  هئارا  باتک  یلصا  نتم  نایاپ  زا  دعب  رامشزور " شرازگ   " ناونع تحت  بلاطم  زا  يا  هدرشف 
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هب هعجارم  دامتعا ، لباق  قیقد و  قیقحت  یـسررب و  يارب  اّما  تسا ، رتدـیفم  رامـشزور " شرازگ   " زا هدافتـسا  طبترم ، هریجنز  کی  تروص  هب  عیاـقو  عیرس 
.تسا یمازلا  رامشزور  نتم 

جرد باتک  رخآ  رد  هیهت و  زین  نکاما و ...  صاخـشا ، مالعا  تسرهف  رامـشزور ،" شرازگ   " رب هوـالع  نتم ، بلاـطم  هوبنا  زا  رتهب  هچ  ره  هدافتـسا  تهج 
.تسا هدش 

اب 115 هک  شرازگ  یط 759  ار  هام 1359  نیدرورف  رامشزور  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ینغ  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  هدنـسیون  رـضاح ، باتک  رد 
اب دوش و  جرد  تشهبیدرا 1359  نیدرورف و  ياه  هام  رامـشزور  متفه  باـتک  رد  دوب  رارق  هیلوا ، حرط  رد  .تسا  هدرک  هئارا  هیهت و  تسا ، هارمه  همیمض 

لیلد هب  نیا  .تفای  شیازفا  يا  هدـشن  ینیب  شیپ  روط  هب  هدـش  هیهت  بلاطم  مجح  لمع ، رد  اّما  ددرگ ؛ رـشتنم  دـبوک ،" یم  گنج  لـبط  رب  قارع   " ناونع
دوجو ناکما  نیا  هتبلا  .دـشاب  یم  مهم  یخیرات  بلاـطم  زا  راشرـس  تـالوحت و  زا  هدـنکآ  هک  تسا  لاس 1359  لوا  همین  یخیراـت  عطقم  صاـخ  یگژیو 
ندرک رظن  فرص  شنیزگ و  هنماد  ندرک  رت  گنت  هک  دیسر  رظن  هب  اّما  دبای ، راشتنا  دلج  کی  نامه  رد  متفه  باتک  بلاطم ، یضعب  فذح  اب  هک  تشاد 

.دنک دراو  همطل  یخیرات  رورم  نیا  تلاصا  هب  دناوت  یم  روبزم ، بلاطم  زا 

هام نیدرورف  رورم  هب  رضاح  باتک  .دش  میـسقت  تشهبیدرا 1359 ، نیدرورف و  هناگادـج  رورم  لماش  مود  لوا و  دـلج  ود  هب  متفه  باـتک  بیترت  نیا  هب 
، تسا یجراخ  یلخاد و  هدـیدع  ياه  نارحب  تالکـشم و  ریگرد  هک  روشک ، هبالتبم  تاعوضوم  نیرت  مهم  دـنور  رورم  نیا  رد  دراد و  صاصتخا   1359

هدیشوک هدنسیون  .میقتسمریغ  یضعب  دنا و  طوبرم  یلیمحت  گنج  ياه  يزاس  هنیمز  هب  میقتسم  روط  هب  یـضعب  عیاقو  ثداوح و  نیا  .تسا  هدش  یـسررب 
تابث یّلم و  تینما  یتموکح ، تردق  رب  هک  یتاعوضوم  زا  دـنا ، هتـشاد  طبر  گنج  اب  میقتـسم  روط  هب  هک  یتاعوضوم  فیـصوت  لیلحت و  رب  هوالع  تسا 

.دنکن تلفغ  زین  دنا ، هدوب  لیخد  گنج  يزاس  هنیمز  رد  یعون  هب  ای  دنا و  هتشاد  یمهم  ریثأت  یمالسا  يروهمج  سیسأت  هزات  ماظن  یسایس 

دوخ رد  ار  نآ  زا  يا  هدـننک  نییعت  ياـهزور  هام 1359  نیدرورف  هک  قارع  اکیرما و  روشک  ود  اب  ناریا  تابـسانم  هطبار و  ریـس  یجراـخ  تاـعوضوم  رد 
زین یتموکح و  يدنب  حانج  جراخ  لخاد و  ياه  نایرج  اه و  هورگ  لماش  روشک  یـسایس  هصرع  ياه  يدنب  فص  یلخاد  تاعوضوم  رد  و  تسا ، هتـشاد 

.دنوش یم  بوسحم  اه  نیرت  مهم  زا  جدننس ، زقس و  نینوخ  ياه  يریگرد  دیدج  رود  زاغآ  صوصخ  هب  روشک  برغ  ياه  يریگرد 

يالاب یسایس  تیعورشم  هب  ءاکتا  اب  ییوس  زا  ماظن  .دراد  رارق  هناگود  یتیعضو  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رـضاح  باتک  ینامز  هرود  رد  یلک ، روط  هب 
يروهمج تسایر  تاباختنا  یـساسا و  نوناق  مودـنارفر  دـنک ؛ یم  يزیر  هیاپ  ای  سیـسأت  ار  دوخ  ینوناق  ياهداهن  یپرد  یپ  بالقنا ، لیـسناتپ  زا  لـصاح 

زین يراذگ  نوناق  سلجم  هرود  نیلوا  تاباختنا  لّوا  هلحرم  تسا ، هدش  ماجنا 
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دیدـج ماظن  رگید  يوس  زا  اّما  .تفای  دـهاوخ  تیمـسر  يدوز  هب  تسا ، شیپ  رد  هک  تاباختنا  مود  هلحرم  يرازگرب  اـب  سلجم  نیا  تسا و  هدـش  ماـجنا 
یمـسر و روط  هب  دـیدج  ماـظن  هچرگ  .تسا  هدیـسرن  شیوخ  ینوناـق  یعیبـط و  تاـبث  یعطق و  رارقتـسا  هلحرم  هب  دـنک و  یم  یط  ار  راذـگ  هلحرم  زونه 

ناقفاوم ای  نافلاخم و  زا  معا   ] یعامتجا یسایس و  ياه  نایرج  تسا و  دنمورین  یبالقنا  تیعضو  زا  یـشان  لیـسناتپ  زونه  اّما  تسا ، هدش  سیـسأت  یقوقح 
دنتـسه و حلـسم  اه  لکـشت  يرایـسب  زونه  .دنا  هتفرگن  رارق  ینالقع  ینوناق و  مظنم  هخرچ  کی  رد  دننک و  یم  تیلاعف  یبالقنا  راتفر  عون  اب  دیدج ] ماظن 
رداق و ماظن  هک  دراد  دوجو  يدنمورین  یسایس  تابلاطم  عاضوا ، نیا  رد  .تسا  یـسایس  ياه  هورگ  رایتخا  رد  یتلود  تاناکما  اه و  نامتخاس  زا  يرایـسب 

.دنک یم  نارحب  شوختسد  ار  یسایس  هصرع  دنام و  یم  فیلکتالب  روبزم  تابلاطم  نیاربانب  تسین ، اهنآ  هب  دعاسم  خساپ  بذج و  هب  زاجم  ای 

، روشک یلک  یسایس  هصرع  ياه  نایرج  يدنب  فص  رد  مه  دیدج و  ماظن  ناگبخن  يدنب  فص  یتموکح و  يدنب  حانج  رد  مه  ، (1)" تکراشم نارحب  "

بلاق درک  حلـسم  یبهذـمریغ و  ياه  هورگ  هلیـسو  هب  هک  نیـشندرک  قطانم  رد  یموق  تابلاطم  .دـهد  یم  ناشن  ار  دوخ  شیپ  زا  رت  هدـننکدیدهت  زور  ره 
موادـت رب  هوـالع  .دوـش  یم  رت  هدـننکدیدهت  زور  ره  مه  نآ  هـک  هدرک  هجاوـم  يرگید  نارحب  اـب  ار  ماـظن  تـسا ، هدرک  ادـیپ  هناـبلط  هـیزجت  يزادـنارب و 

ياه يریگرد  عورـش  نامز  هام  نیدرورف  نآ ،) زا  لبق  ياه  هام  ریظن   ) یبرغ ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  ياـه  ناتـسا  حطـس  رد  هدـنکارپ  ییاذـیا  تاـکرحت 
.دوش یم  عورش  نآ  اب  ناتسدرک  رد  هناحلسم  ياه  يریگرد  تالوحت و  زا  يدیدج  رود  ًاساسا  هک  تسا  جدننس  رد  سپس  زقس و  رد  هناحلسم 

نارحب تسا و  بالقنا  ثوعبم  تلود  ره  یعیبط  دیدج ، ماظن  ینوناق  تیمکاح  رارقتسا  یبالقنا و  تیعضو  جازتما  ینعی  عطقم ، نیا  هناگود  تیعضو  هتبلا 
نارحب ود  اب  نیا  رب  هوالع  یبالقنا ، ناریا  اّما  .دوش  لـصف  لـح و  دـیاب  جـیردت  هب  ًاترورـض  هک  تسا  راذـگ  هِرود  نیا  یعیبط  ياهدـمایپ  زا  فلتخم  ياـه 
یماظن یـسایس -  هاگیاپ  نیرت  گرزب  و  هقطنم " مرادـناژ   " هک تسا  اکیرما  هب  طوبرم  لّوا  نارحب  دزادرپب : ییورایور  هب  دـیاب  مه  بیهم  رایـسب  یجراـخ 

هب تسا  هتـسناوتن  یتـح  هک  هدـش  ریقحت  ییاـج  اـت  یـسوساج " هنـال   " يارجاـم رد  سپـس  تـسا و  هداد  تـسد  زا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  ار  دوـخ 
اب هک  تسا  قارع  یثـعب  يروتاـتکید  تیمکاـح  هب  طوبرم  مود  نارحب  .دـهدب  ار  اـکیرما  هب  دورو  هزاـجا  يولهپ ، اضردـمحم  دوـخ ، لـماوع  نیرتراداـفو 

ياه تیولوا  رد  ار  لیبق  نیا  زا  یفادها  قارع  میژر  .تسا  هدـمآرب  شیوخ  عماطم  ققحت  یبلط و  تردـق  ءاضرا  یپ  رد  ناریا ، رد  بالقنا  عوقو  هدـهاشم 
يربهر زارحا  دنک : یم  لابند  نامز ، مه  اّما  فلتخم ،

20 ص :
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یخیرات يوزرآ  ققحت  قیرط  زا  ایرد  هب  یـسرتسد  يارب  قارع  کیتلپوئژ  فعـض  لـح  سراـف ، جـیلخ  هریزج  هس  هلئـسم  يریگیپ  حرط و  اـب  برع  ناـهج 
هب رگا  هک  ناریا  ناتـسزوخ  رد  يزاس  ناتـسبرع  زین  نآ و  یقرـش  لـحاس  هب  روشک  ود  زرم  ندرب  بقع  دوردـنورا و  یماـمت  تیمکاـح  تیکلاـم و  زارحا 

.دـنک لیمحت  ناریا  هب  ار  یمئاد  هنایارگ  برع  یموق  نارحب  کی  دـبایب و  ناریا  رد  یمئاد  ذوفن  هاگیاپ  کی  لـقاال  دوشن  رجنم  ناریا  زیخرز  شخب  هیزجت 
.تسا دوهشم  قارع  ثعب  ناریگ  میمصت  ناربهر و  راتفر  راتفگ و  رد  اراکشآ  یمئاد ، کیرحت  نیا 

، دیدرگ نایب  هک  يددعتم  ياه  نارحب  ضرعم  رد  ینامز ، عطقم  نیا  رد  روشک  هک  دهد  یم  ناشن  حوضو  هب  باتک ،) ینامز  هرود   ) نیدرورف 1359 رورم 
: درک يدنب  هتسد  ناوت  یم  ناونع  راهچ  رد  ار  اه  نارحب  نیا  هعومجم  تسا ؛ هتشاد  رارق 

.اکیرما ناریا و  تابسانم  طباور و  رد  نارحب  - 1

.قارع ناریا و  تابسانم  طباور و  رد  نارحب  - 2

.يدرک یموق  نارحب  - 3

[. نآ زا  جراخ  یتموکح و  ياه  حانج  لخاد  ياه  نایرج  زا  معا   ] یلخاد یسایس  ياهورین  تابسانم  لماعت و  رد  نارحب  - 4

شرگن هناشن  هک  تسا  هدـش  میظنت  روبزم  هناـگراهچ  ياـه  فیدر  بیترت  نیمه  هب  ًاـمومع  زور ، ره  ياـه  شرازگ  رامـشزور ، نتم  رد  دوش  یم  روآداـی 
ققحت یپ  رد  اکیرما ، ناریا و  ياه  يریگرد  زا  یـشان  ياضف  رد  قارع  هک  نیا  حیـضوت  .دـشاب  یم  ناریا  هیلع  قارع  گنج  يزاس  هنیمز  هب  باتک  صاـخ 

نیا قارع  يارب  تسا و  هدش  هدوشگ  ناریا  حلـسم  ياهورین  يولج  يرگید  ههبج  روشک ، برغ  ياه  يریگرد  رد  هک  یلاح  رد  دیآ  یمرب  شیوخ  عماطم 
نآ عبت  هب  یـسایس و  تیزکرم  لاح  نیمه  رد  .تسا  زواـجت  يزاـس  هنیمز  يارب  يدـعاسم  لـماع  دوش و  یم  بوسحم  تکرح  رد  تلوهـس  داـجیا  یعون 
 - لاربیل هب  موسوم  يدنب  حانج  زا  یشان  هدننک  فیعـضت  ياهدروخرب  ریثأت  تحت  درب و  یم  رـس  هب  تابث  مدع  نارحب و  یعون  رد  ناریا  یماظن  یهدنامرف 
زا هدنام  ِیبالقنا  يواعد  اب  يددـعتم  ياه  هورگ  روشک ، یـسایس  هصرع  یلک  يدـنب  فص  رد  هک  دوش  یم  رت  میخو  یتقو  عضو  نیا  .دراد  رارق  ماما  طخ 

يافیا یعّدم  دنک  باجیا  ترورض  اج  ره  اهنآ  .دنتسین  دیدج  تیمکاح  لیذ  رد  نتفرگ  رارق  هب  رضاح  دنتـسه و  لاعف  تدش  هب  هتـشذگ ، میژر  اب  هزرابم 
ناشن ار  دوخ  یماظن  هبـش  یکیرچ و  شقن  حالـس ، هب  اکتا  اب  دوش  مزال  هک  اجره  دنتـسه و  کیتارکمد و ...  تابلاطم  ياراد  یـسایس  ياه  نایرج  شقن 
قباطم هک  دـنلاعف  زین  دـنراد ، رارق  دـیدج  ماظن  یعطق  نارادافو  فص  رد  هن  دنتـسه و  ناـبراحم  فص  رد  هن  هک  يرگید  ياـه  هورگ  نینچمه  .دـنهد  یم 

، یلخاد یـسایس  ياه  نایرج  يدـنب  فص  عون  نامز  نیا  رد  .دـنوش  یم  ینابرق  یتح  راشف و  لمحتم  فرط  ود  ره  زا  ًاضعب  روضح ، عون  تیهام و  خـنس ،
هدننک لیهست  قارع  میژر  هاگدید  زا  یموق ، نارحب  ریظن  زین  نیا  هک  تسا  هدرک  داجیا  ییاضف  عومجم  رد  نآ ، ریغ  تیمکاح و  لخاد  زا  معا 
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.دور یم  رامش  هب  قارع  شترا  زواجت  يزاس  هنیمز  يارب  يدعاسم  لماع  تاکرحت و 

: دوش یم  یسررب  بیترت  هب  هدش ، دای  هناگراهچ  ياه  نارحب  زا  کی  ره  همدقم  نیا  رد 

اکیرما ناریا و  تابسانم  طباور و  رد  نارحب  . 1

دادرخ نوچ 15  گرزب  یخیرات  ثداوح  هب  ناریا   (1) تقو نامکاح  اب  اکیرما  نادرمتلود  نیب  هزیتس  اکیرما و  ناریا و  طباور  یگریت  ياه  هشیر  دـنچ  ره 
تسد هب  نارهت  رد  اکیرما  ترافس  فرـصت  و  یـسوساج " هنال   " يارجام زا  هعزانم ، نیا  هرود  نیرخآ  دنچره  و  ددرگ ؛ یمزاب  دادرم 1332  1342 و 28 

اب هک  تسا  تاعزانم  هلـسلس  نیا  رد  مهم  طاـقن  زا  نیدرورف 1359  اّما  تسا ؛ هدـش  زاغآ  نابآ 1358  زا 13  ینعی  ماما " طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  "

هبوصم ذـخا  اب  اکیرما  روهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  هکنیا  زا  لبق  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  ناریا ، اب  یـسایس  هطبار  عطق  یمـسر  مالعا  رب  ینبم  اـکیرما  مادـقا 
تلود دیـشوک  اه  شور  رگید  یتاغیلبت و  یـسایس و  ياهراشف  شیازفا  اب  زور ، نیدنچ  یط  دـنک ، مالعا  ار  ناریا  اب  هطبار  عطق  اکیرما  یّلم  تینما  ياروش 

هک یبالقنا  یتیعضو  اب  هن  دشاب ، فرط  ینوناق  یمسر و  تلود  کی  اب  نآ  زا  سپ  ات  دریگب  لیوحت  نایوجـشناد  زا  ار  اه  ناگورگ  هک  دنک  راداو  ار  ناریا 
تلود یسایس  تیامح  یقوقح و  ظاحل  هب  ار ، اکیرما  يدعب  تامادقا  تلود ، هب  اه  ناگورگ  لیوحت  .دنتـسه  نآ  یلـصا  روحم  زرابم  يوجـشناد  يا  هدع 
اکیرما لباقم  رد  ناریا  زا  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  نوگانوگ ، ياه  لالدتـسا  اب  هک  اکیرما  فلاخم  ياه  تلود  يارب  درک و  یم  لیهـست  رایـسب  رگید  ياه 

دوجو توافتم  رظن  ود  هراب ، نیا  رد  تموکح  يدنب  حانج  رد  ناریا ، رد  .دومن  یم  داجیا  يراکـشآ  ياه  تیروظحم  تیدودحم و  دـندرک ، یم  تیامح 
هدشن ماجنا  نآ  تاباختنا  مود  هلحرم  زونه  هک  يراذگ  نوناق  ياروش  سلجم  هب  اه  ناگورگ  ییاهن  فیلکت  نییعت  ماما ، رثؤم  تلاخد  اب  ًاتیاهن  هک  تشاد 

طباور و رد  نارحب  رت  شیب  حیضوت  همدقم ، نیا  رد  .دننامب  یقاب  نایوجشناد  رایتخا  رد  نانچمه  اه  ناگورگ  نامز ، نآ  ات  دش  رارق  دیدرگ و  لوحم  دوب ،
.دش دهاوخ  هئارا  ریز ، ناونع  راهچ  رد  اکیرما  ناریا و  تابسانم 

( هطبار عطق  ات  نیفرط  ياهدروخرب  دنور   ) ناریا اب  اکیرما  یسایس  هطبار  عطق  فلا :

( اکیرما نادحتم  لزلزت  ناریا و  يرادیاپ   ) يداصتقا میرحت  ب :

هاش زیمآریقحت  فذح  ج :

یماظن مادقا  يرس  یلک  هب  كرادت  د :

یـشرازگ یط  ناونع ، نیا  رد  .دمآ  دـهاوخ  يرت  شیب  لیـصفت  اب  نیوانع  رگید  هب  تبـسن  هیـضق ، تیمها  لیلد  هب  فلا ، ناونع  قوف ، ناونع  راهچ  نیب  رد 
.دوش یم  یسررب  نآ ، باتزاب  زین  هطبار و  عطق  مالعا  هب  رجنم  ثداوح  دنور  یگنوگچ و  عماج ، ًاتبسن 
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( هطبار عطق  ات  نیفرط  ياهدروخرب  دنور   ) ناریا اب  اکیرما  یسایس  هطبار  عطق  فلا )

هب طوبرم  زور  نیرخآ  ات  هک  يدنور  دش ؛ یم  دیدشت  زور  ره  اکیرما ، ناریا و  نیب  دوجوم  یسایس  يریگرد  هک  دیدرگ  عورش  یلاح  رد  نیدرورف 1359 
يارجام  " زا نآ  رود  نیرخآ  اّما  دسر  یم  لبق  ههد  نیدـنچ  هب  طباور  ِیگریت  نیا  هقباس  دـنچ  ره  .تفای  همادا  نیدرورف 1359 ،)  31  ) رضاح باتک  هرود 

هک تسا  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئسم  اکیرما  ناریا و  ینونک  هعزانم  یلـصا  روحم  بیترت ، نیا  هب  .تسا  هدش  زاغآ  یـسوساج " هنال  ریخـست 
اکیرما يروهمج  تسایر  دزمان  شوب  جرج  یناریا ، دیدج  لاس  عورـش  هناتـسآ  رد  هلمج  زا  تسا ؛ ییاکیرما  نادرمتلود  همه  هغدغد  نیرت  مهم  نآ ، لح 

زین انایدنیا  تلایا  هاوخ  يروهمج  روتانـس  راگول  دراچیر  .دنک  عطق  ار  ناریا  اب  کیتاملپید  تابـسانم  تساوخ  رتراک  یمیج  زا  هاوخ ، يروهمج  بزح  زا 
ار ناریا  ياه  تاملپید  مامت  فرـصت و  ار  ناریا  ریاخذ  يراذگ ، نیم  ار  ناریا  ياه  هاگردـنب  دـهد ، رارق  ییایرد  هرـصاحم  رد  ار  ناریا  تساوخ  رتراک  زا 

« .تسا هداد  گنج  نالعا  اکیرما  هب  دوخ  مادقا  نیا  اب  ناریا  تلود  نم ، داقتعا  هب  : » تفگ راگول  .دنک  فیقوت 

يداصتقا یسایس  ياهراشف  شیازفا  داجیا و  یپ  رد  زین  دنک و  یم  يریگیپ  يدج  روط  هب  يّرـس  حطـس  رد  ار  ناریا  هیلع  یماظن  مادقا  رتراک ، لاح  نیا  رد 
نالوئـسم يریگ  میمـصت  ناریا و  یلخاد  تالوحت  هب  زین  یهاگن  مین  اکیرما  تلود  هتبلا  .تسا  ناریا  رب  یبرغ ، ياپورا  ياه  تلود  هلمج  زا  دوخ  نادحتم 
یناملراپ تاباختنا  زا  دـعب   » هک درک  يراودـیما  راهظا  دـیوید  پمک  هب  تمیزع  ماگنه  هام  نیدرورف  زور  نیلوا  رد  رتراک  .دراد  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

زین اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخس  چیساپ  دیوید  .دوشب » لیکشت  دیآرب  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  رگلاغـشا  نویطارفا  هدهع  زا  دناوتب  هک  یتلود  ناریا ،
: دوزفا يو  .ددرگزاب  يداع  تلاح  هب  نارهت  اب  اکیرما  طباور  دـنک  دازآ  ار  ییاـکیرما  ناـگورگ  ناریا 50  هک  ینامز  تسا  راودـیما  رتراک  هنیباـک  تفگ :

.میهد رارق  یسررب  دروم  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  هدنیآ ، رد  میلیام  ام  .دندش  دازآ  اه  ناگورگ  هک  یماگنه 

، هرود عورش  رد  .دراد  ور  ِشیپ  زین  تسا ، هتشاد  ار  ینشاچ  کی  شقن  اکیرما  ناریا و  ینونک  نارحب  داجیا  رد  هک  ار  هاش "  " عوضوم رتراک  نایم ، نیا  رد 
.دنک یم  كرت  رـصم  دصق  هب  اکیرما  کمک  اب  ار  اماناپ  ناریا ، یقوقح  ياه  يریگیپ  اب  ههجاوم  رد  درب ، یم  رـس  هب  اروداتناک  ییاماناپ  هریزج  رد  هک  هاش 
تفگ هب  لیام  نادـنچ  تسا ، هدرک  يو  يرامیب  هاش و  تماقا  عضو  يریگیپ  رومأم  دیفـس  خاک  رتفد  سیئر  حطـس  رد  ار  يدایز  دارفا  هکنیا  نمـض  رتراک 

زا تبقارم  هاش و  هجلاعم  يارب  هک  دراد  دیکأت  اّما  دنک ، یم  حیرـصت  اکیرما  هب  هاش  ندـشن  دراو  رب  هکنیا  نیع  رد  يو  .تسین  هراب  نیا  رد  حیرـص  يوگو 
.داد دهاوخ  ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  دشاب  مزال  یمادقا  ره  اکیرما  يو ،

روما ترازو  شالت  لاح  نیع  رد  اّما  داد ، ناـشن  ار  ناریا  یـساملپید  لاـعف  شقن  رادـتقا و  دـنچره  رـصم  هب  يو  تمیزع  اـماناپ و  زا  هاـش  يراـبجا  جورخ 
هب يو  لیوحت  دیدهت  یتح  اماناپ و  رد  هاش  يارب  تیدودحم  داجیا  قیرط  زا  اکیرما  اب  یبسن  مهافت  ناکما  هب  یبای  تسد  يارب  ار  ناریا  هجراخ 
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.دز نماد  رگید  راب  کی  ار  ناریا  رد  اکیرما  دض  هاش -  دض  ّوج  درک و  یثنخ  ناریا ،

فعـض و یعون  زا  یکاح  سراف ، جـیلخ  هنایمرواخ و  رد  هدـحتم  تالایا  ياه  هرهم  نادـحتم و  نیرترثؤم  زا  یکی  اب  اکیرما  راـتفر  هویـش  رگید ، يوس  زا 
ياه شرازگ  یخرب  .دـیدرگ  یم  زاربا  ناهج  طاقن  رگید  اکیرما و  ياه  هناسر  رد  هیانک  نعط و  اب  ًاضعب  نیا  دوب و  ناریا  لاـبق  رد  اـکیرما  تلود  لاـعفنا 

نایرج هب  اماناپ  مکاحم  رد  عولخم  هاش  دادرتسا  يارب  ناریا  ياضاقت  هکنیا  ضحم  هب  دنتشاد  دصق  یناریا  تاماقم  هک  تسا  هدوب  نیا  زا  یکاح  یتاعوبطم 
یمن دنتسناوت و  یمن  هتفگ  شیپ  لئالد  هب  ییاکیرما  تاماقم  یلو  دننک ، جراخ  ترافس  نارگلاغشا  لرتنک  زا  نارهت  رد  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  دتفا ،

.دندرک دیدرت  نآ  تحص  رد  دندناوخ و  نایرپ  هاش  هّصق  ار  ییاه  شرازگ  نینچ  نیاربانب  دننک ، هدافتسا  هار  نیا  زا  دنتساوخ 

.داد یمن  تیاضر  اکیرما  هب  هاش  دورو  عنم  فرِـص  هب  ینعی  زایتما  رادـقم  نیا  هب  هجو  چـیه  هب  ناریا  دوب و  هریت  نانچمه  مهاـفت  زادـنا  مشچ  لاـح  ره  رد 
یمالـسا بالقنا  اب  هلباقم  رد  اـکیرما  رت  شیب  ریقحت  ار  نآ  ًاـعطق  یمومع  راـکفا  هک  يزیچ  دوبن ، ناریا  هب  زاـیتما  نداد  هب  رداـق  نیا  زا  رت  شیب  زین  رتراـک 

رصانع هب  مه  ات  دهدن  نآ  باب  رد  ینیمضت  اّما  دنک  میـسرت  ار  ناریا  يارب  يزایتما  زادنا  مشچ  دیـشوک  یم  رتراک  یمیج  ور  نیا  زا  .درک  یم  یقلت  ناریا 
دنکن تیبثت  هدنزاب "  " هاگیاج رد  ار  دوخ  اکیرما و  لمع  رد  مه  دنک و  قیرزت  ار  اه  ناگورگ  هلئـسم  لح  يارب  مزال  هزیگنا  ناریا  تیمکاح  رد  رظن  دروم 

.دراپسب یتآ  تالداعم  هب  ار  زیچ  همه  و 

هک ناریا  يوسنارف  لیکو  هگروب "  " اب رادید  رد  رتراک  یمیج  ناریا ، ماجنا  تسد  رد  تامادـقا  ندرک  یثنخ  رـصم و  هب  هاش  ندرب  زا  سپ  یهاتوک  تدـم 
روحم هس  يواـح  رظن  نیا  .درک  مـالعا  يو  هب  ار  اـکیرما  تلود  یعطق  رظن  درک ، یم  لاـبند  ار  هاـش  اـب  اـماناپ  تلود  دروخرب  عوـن  هراـبرد  ناریا  يواـعد 
جیاتن لوبق  اب  مأوت  یلعف ، تلود  ناریا و  اب  يداع  طباور  يرارقرب  يارب  اکیرما  .دـنوش ب ) دازآ  ملاس ، رتدوز ، هچ  ره  اـه  ناـگورگ  فلا ) دوب : صخـشم 
یللملا نیب  ناوید  یناهج و  عماجم  قیرط  زا  ار  هاش  هیلع  دوخ  يواعد  دـناوت  یم  ناریا  اکیرما ، رظن  رد  .دـنک ج ) مادـقا  یـضتقم  عقوم  رد  ناریا ، بـالقنا 

.دنک حرطم  یهورگ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  رد  ای  لابند و  ههال 

طباور هرابرد  یشرازگ  هک  دندرک  داهنشیپ  اکیرما  يانس  ناربهر  ( 7/1/1359  ) سرام رد 27  .تشادرب  اکیرما  يانس  ار  يدعب  ماگ  بوچراچ ، نیمه  رد 
هجراخ روما  ریزو  سنو  سوریاس  هب  انـس  یجراخ  طباور  هتیمک  سیئر  چرچ  کنارف  روتانـس  .دوش  رـشتنم  عولخم  هاش  تنطلـس  نامز  رد  اـکیرما  ناریا و 

نیا يو  هتفگ  هب  .تسا  هتـشاذگ  ناـیم  رد  روبزم  هتیمک  رد  هاوـخ  يروـهمج  بزح  وـضع  ستیواـج  بوکاـج  روتانـس  اـب  ار  داهنـشیپ  نیا  يو  هک  تفگ 
لباق ياه  کمک  زا  اه ؛ هاگدـید  ماـمت  زا  ناریا  رد  اـکیرما  شقن  زا  تسا  یحرـش  دوب و  دـهاوخ  روشک  ود  نیب  طـباور  زا  یخیراـت  دنـس  کـی  شرازگ 

يو هک  تفگ  مه  سنو  .دیماجنا  هاش  ندمآ  راک  يور  هب  هک  ناریا  رد  لاس 1953  یماظن  ياتدوک  رد  تکرش  ات  ناریا  تلم  هب  روشک  نیا  هظحالم 
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عالطا هب  يولهپ  اضردمحم  میژر  اب  اکیرما  طباور  هرابرد  "ي  دیپس باتک   " راشتنا اب  ار  هجراخ  ترازو  تقفاوم  درادن و  شرازگ  نیا  راشتنا  هب  یضارتعا 
رد اکیرما  تلاخد  رب  ینبم  ناریا  ياعدا  هرابرد  هرگنک  تامادقا  هنوگ  ره  اب  ًالبق  رتراک  تلود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دناسر  انـس  یجراخ  طباور  هتیمک 

تامادـقا يارب  بسانم  هنیمز  داجیا  ناریا و  نالوئـسم  تیاـضر  بسک  يارب  یـشالت  عقاو  رد  نیا  .دوب  هدرک  تفلاـخم  عولخم ، هاـش  ناـمز  رد  ناریا  روما 
دوخ لیامت  هک  ردص  ینب  نسحلاوبا  تشون : اکیرما  مادقا  نیا  زا  دوخ  شرازگ  رد  نوبیرتدلاره  .تسا  اه  ناگورگ  هیضق  دروم  رد  نانآ  هنایوج  تملاسم 

بیترت یسررب  ثحب و  تاسلج  يرـس  کی  اکیرما  هرگنک  رگا  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  داهنـشیپ  نیا  ًابلاغ  تسا ، هتـشاد  راهظا  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  ار 
هسلج هنوگ  ره  دوجو  چرچ  روتانـس  .درک  دهاوخ  کمک  نارحب  لح  هب  رما  نیا  دوش ، ناونع  هاش  هابتـشا  لامعا  رد  اکیرما  ياه  تلاخد  نآ ، رد  هک  دهد 

هب تاـسلج  هنوگ  نیا  لیکـشت  هک  دـنراد  نآ  میب  زین  اـکیرما  هرگنک  ياـه  هتیمک  رگید  .تسناد  یفتنم  اـه  ناـگورگ  يدازآ  زا  شیپ  ار  یـسررب  ثحب و 
يدودح ات  تسا  نکمم  تسا ، هتشذگ  لاس  یـسررب 27  قیقحت و  هک  دیپس  باتک  نیا  تشاد  راهظا  چرچ  اّما  .دوش  رجنم  ناریا  ياه  تساوخرد  شیازفا 

.دزاس راومه  ار  نارحب  نیا  لح  هار  دیاش  دناشوپب و  لمع  هماج  ناریا  ياهاضاقت  هب 

؛ دنک داجیا  اه  ناگورگ  هلئسم  لح  تهج  رد  يا  هزات  كرحت  اکیرما  دیدج  راکتبا  هک  دنداد  لامتحا  یبرغ  ناسانشراک  زا  يا  هدع  مادقا  نیا  باتزاب  رد 
راگنربخ نینچمه  .دـشاب  اه  ناگورگ  يروف  يدازآ  يارب  يا  هزات  دـیما  داجیا  يانعم  هب  هک  دنتـسنادن  الاب  ردـق  نآ  ار  لامتحا  نیا  دـصرد  اـهنآ  دـنچره 

رگید اکیرما  هک  نیا  هرابرد  دیفس  خاک  ریخا  هینایب  اریز  تسا ؛ هدش  راومه  راکتبا  نیا  يارب  هار  هک  دسر  یم  رظن  هب  درک  مالعا  نتگنـشاو  زا  یـس.یب.یب 
.دیآ یم  رامش  هب  هدش  دای  كردم  راشتنا  يارب  همدقم  نیرتهب  دوخ  درادن ، قباس  هاش  هب  تبسن  يدهعت  چیه 

: تسا هتفگ  سنو  هک  داد  ربـخ  اـکیرما  وـیدار  ( 8/1/1359  ) روکذـم ربخ  راشتنا  زا  دـعب  زور  دـش ، یم  زاربا  زین  مزال  یتخـسرس  یفاـطعنا  نینچ  راـنک  رد 
يداریا قباس  هاش  نارود  رد  اکیرما  ناریا و  طباور  هب  یگدیسر  رب  ینبم  انس  یجراخ  طباور  هتیمک  سیئر  چرچ  کنارف  روتانس  داهنـشیپ  هب  اکیرما  تلود 

هرگنک رد  سنو  هک : داد  ربخ  ویدار  نیمه  .تسا  فلاخم  هاش ، تموکح  نارود  رد  يراکفالخ  هب  فارتعا  هراـبرد  یمـسر  هیناـیب  راـشتنا  اـب  یلو  درادـن ؛
یکی نامز  مه  .دنک  شاف  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  رتراک  تلود  یلامتحا  تامادقا  دناد  یمن  حالص  تسا  هتفگ  ناریا  نارحب  هب  هراشا  نمـض  اکیرما 
.دـهد ماجنا  يا  هزات  یماظنریغ  تامادـقا  يدوز  هب  اکیرما  دور  یم  راـظتنا  تفگ  نتگنـشاو  رد  ناراـگنربخ  هب  زین  اـکیرما  یتلود  هبتر  یلاـع  تاـماقم  زا 
روبجم ینیگنـس  ياهب  تخادرپ  هب  اه ، ناگورگ  تراسا  همادا  اب  دهد  ناشن  یناریا  ياه  ماقم  هب  هک  تسا  هدش  يزیر  حرط  نیا  روظنم  هب  يدعب  تامادـقا 

.دش دنهاوخ 

زا دنراد ، رارصا  یماظن  لح  هار  رب  ییاکیرما  سانشرس  ياه  تیصخش  یضعب  لاح  نیمه  رد 
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اکیرما و نایم  دروخرب  نارهت ، رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ندرک  دازآ  يارب  هار  اهنت  هک  درک  دـیکأت  اکیرما  قباس  هجراـخ  ریزو  رجنیـسیک  يرنه  هلمج :
هک تسین  ییاهرطخ  زا  رت  شیب  اه  ناگورگ  ناج  يارب  دروخرب  نیا  رطخ  هک  درک  ناـشنرطاخ  رجنیـسیک  .تسین  يرگید  هراـچ  نیا  زا  ریغ  تسا و  ناریا 

فدـه و یب  طلغ ، تسایـس  کـی  ار  اـه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  رتراـک  تسایـس  رجنیـسیک  .تسا  عوقو  فرـش  رد  ناـنآ  يارب  زور  ره  رـضاح  لاـح  رد 
مهافت هلصوح و  ربص و  اب  اکیرما  تلود  تفگ : هک  درک  شخپ  ار  دیفـس  خاک  يوگنخـس  کی  نانخـس  اکیرما  ویدار  نامز  نیمه  رد  .دناوخ  صخـشمان 
رتدیدش اه  ناگورگ  ینوناقریغ  يرادهگن  رد  ناریا  ناربهر  تیلوئـسم  درذـگ  یم  هک  زور  ره  یلو  تسا  هدرک  لمع  ناریا  یـسایس  تالکـشم  هب  تبـسن 

.دوش یم 

، دننک رارف  ناریا  زا  یلعج  ياه  همانرذگ  زا  هدافتسا  اب  هیوناژ  هام  رد  دندش  قفوم  هک  ییاکیرما  قباس  ناگورگ  هس  داد  ربخ  وکـسم  ویدار  رگید ، يوس  زا 
رد .دزادرپب  اهنآ  هب  هدـش  دراو  تاراـسخ  ناربج  تباـب  رـالد  نویلیم  ناریا 110  تلود  هک  دـندرک  يوعد  هماـقا  هعجارم و  اـکیرما  رد  لاردـف  هاـگداد  هب 
هک یهوجو  دوش ؛ تخادرپ  ناریا  هوجو  زا  غلبم  نیا  هک  دـهد  هزاجا  دـناوت  یم  اکیرما  ییاراد  ترازو  اکیرما ، هاـگداد  رد  تساوخداد  نیا  لوبق  تروص 

.تسا هدش  هکولب  ییاکیرما  ياه  کناب  رد  نوناق  فالخرب 

عاضوا یلک  هب  يربخ ، راجفنا  کی  هباثم  هب  ینیمخ ، ماـما  صخـش  راـکتبا  هب  ناریا  يوس  زا  يرگاـشفا "  " کـی ( 9/1/1359  ) دـعب زور  رخآ  تاعاس  رد 
ياه يرازگربخ  هلـصافالب  هک  دش  شخپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  زا  يربخ  ماگنه  بش  .درک  ضوع  ار  نآ  نوماریپ  ثحابم  دوجوم و 

هک دوب  نیا  ربخ  .دوب  هداد  رارق  رایتخا  رد  شخپ  يارب  ماما  رتفد  ار  ربخ  نیا  .دندرک  هرباخم  ناهج  رـسارس  هب  يروف " يروف   " دـیق اب  ار  نآ  ناهج  گرزب 
مایپ ناشیا ، روتسد  هب  انب  ماما و  رظن  قباطم  هک  تسا  هداتـسرف  ینیمخ  ماما  يارب  یمایپ  سیئوس  ترافـس  هلیـسو  هب  اکیرما  يروهمج  سیئر  رتراک  یمیج 

تیمکاح دنمزاین  صوصخ  هب  اه و  تلود  نیب  دیدج  طباور  دنمزاین  یناهج  حلص  هک  دوب  هدرک  مالعا  رتراک  لصفم ، ًاتبسن  مایپ  نیا  رد  .دوش  یم  رـشتنم 
دیکأت عوضوم  نیا  رد  ردـص ) ینب   ) ناریا يروهمج  سیئر  ینیمخ و  ماما  اب  دوخ  ییاون  مه  هب  رتراک  .تسا  شیوخ  تشونرـس  رب  رثا  مدرم و  قح  لـلم و 
هدومن ییاسانش  ار  دوخ  تاهابتشا  تسا  هتسناوت  هشیمه  هک  تسا  نیا  ییاکیرما  یـسارکمد  گرزب  تیزم  : » هک ترابع  نیا  اب  نینچمه  رتراک  .دوب  هدرک 

هب مالعا و  دزاس ، ریذپ  ناکما  ار  تلم  ود  نیب  دوجوم  نارحب  لح  دناوتب  هک  قیقحت  نویسیمک  کی  لیکـشت  اب  ار  دوخ  تقفاوم  .دنک » موکحم  ار  نآ  ای  و 
هرابرد یتاحیـضوت  اب  يو  .دوب  هدرک  حیرـصت  تموکح  ود  نیب  ینونک  فالتخا  زیمآ  تملاسم  لح  ناریا و  مدرم  تیاضر  نیمأـت  هب  دوخ  يدـج  ماـمتها 

هب يو  دورو  اب  هک  دوب  هدرک  يروآدای  مالعا و  اکیرما  تیاده  يزیر و  همانرب  اب  طابترا  نودب  یصخش و  يرما  ار  رصم  اماناپ و  هب  يو  رفس  هاش ، يرامیب 
هک مراد  مالعا  ًاتراسج  مهاوخ  یم  هزاجا  : » دـش مامت  ترابع  نیا  اب  رتراک  همان  .تسا  هدرک  تفلاخم  ییاکیرما ، ناکـشزپ  تسد  هب  يو  هجلاعم  اکیرما و 

، نم رظن  هب 
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.« سرام 1980 رتراک 26  یمیج  تامارتحا ، نیرتهب  میدقت  اب  .دنلوغشم  ام  نایز  هب  ام ، هطوبرم  یسایس  ياه  ماظن  یعقاو  نانمشد  نامز و 

لواـپ يدوج  دوب ؛ هارمه  ضقاـنت  یعون  اـب  ناریا  رگید  تاـماقم  اـی  ینیمخ  ماـما  هب  رتراـک  ماـیپ  لاـسرا  هراـبرد  ییاـکیرما  تاـماقم  دروخرب  اـکیرما  رد 
، يروهمج سیئر  يارب  مایپ  لاسرا  هب  اکیرما ) هجراخ  ریزو  هلمج  زا   ) رگید تاماقم  دش ؛ یناریا  ماقم  ره  يارب  یمایپ  لاسرا  رکنم  دیفـس  خاک  يوگنخس 

هتفه هک  درک  دـییأت  دوخ  یلبق  تاراهظا  فالخرب  دـعب  زور  مه  لواپ  .دـندناوخ  یلعج  يا  همان  ار  ماـما  هب  رتراـک  هماـن  اـّما  دـندرک ، فارتعا  ردـص ، ینب 
.تسا هدرک  لاسرا  ناریا  روهمج  سیئر  يارب  اه  ناگورگ  نارحب  لح  تهج  رد  یمایپ  رتراک  هتشذگ 

ماما رتفد  رب  هوالع  درادن ؛ دوجو  يدیدرت  تسا  هدرک  ماما  میلست  هجراخ  ترازو  قیرط  زا  ار  یمایپ  سیئوس  ترافس  رادراک  هکنیا  رب  ناریا  رد  سکعرب ،
ردـص ینب  .دـندرک  دـیکأت  ماما  هب  رتراک  مایپ  لاـسرا  تحـص  رب  زین  ینیمخ  دمحادیـس  هجراـخریزو و  يروهمج ، سیئر  هلمج  زا  یناریا  تاـماقم  رگید 

یـسایس فرع  رد  ًارهاظ  : » دوزفا يو  .تسا » هدـش  میلـست  نارهت  رد  سیئوس  رادراک  هلیـسو  هب  نامز  مه  بناج ، نیا  ماما و  هب  رتراک  ياـقآ  ماـیپ  : » تفگ
« .دنریگ یم  رارق  ام  لمع  كالم  اه  هطباض  نیا  ریزگان  دنرگید و  بالقنا ، کی  ياه  هطباض  اّما  ددرگ  رشتنم  اه  مایپ  روط  نیا  تسین  لومعم 

مایپ هلئـسم  ندوب  يدـج  هناـشن  رتراـک و  ماـیپ  نیمود  نیا  درک  دـیکأت  داد و  ربخ  ردـص  ینب  هب  رتراـک  ماـیپ  لاـسرا  زا  زین  ناریا  هجراـخ  ریزو  هداز  بطق 
ياهرایعم ساسارب  دیاب  اکیرما  ناریا و  طباور  لکشم  هک  تسناد  نیا  زا  یکاح  ار  نآ  درک و  لابقتسا  اکیرما  كرحت  نیا  زا  اراکشآ  يو  .تسا  نیتسخن 

.دوش لح  تلادع  لدع و  هناقداص و  هنادنمتفارش و 

هدوب ردص  ینب  ياقآ  هب  مایپ  رد  هک  ییاه  يدنت  ماما  هب  مایپ  رد  هتبلا  تفگ : تسا ، هتشذگ  هچنآ  زا  یحورشم  شرازگ  نمض  زین  ینیمخ  دمحادیـس  جاح 
هب خـساپ  رد  يو  .دـش  رـشتنم  میداد و  ویدار  هب  ار  نیا  اـم  دـشاب ، رود  تلم  زا  دـیابن  يزیچ  چـیه  دـندومرف  ماـما  هک  یباـب  زا  هتـشاد و  تمیـالم  هدوـبن و 

.تسناد مّلسم  ار  رتراک  بناج  زا  مایپ  نیا  لاسرا  نانیمطا ، اب  رگید  راب  ناراگنربخ 

، دوب هدـش  رکذ  مایپ  لاقتنا  لماع  رادراک  صخـش  اهربخ  رد  هک  یلاـح  رد  .دـش  ییوگ  ضقاـنت  راـچد  ارجاـم  نیا  رد  زین  سیئوس  ترافـس  هکنیا  بلاـج 
رادراک هلیـسو  هب  ناریا  هجراخ  روما  ترازو  هب  رتراک  همان  لیوحت  ربخ  ناهیک  اـب  وگو  تفگ  رد  سیئوس  ترافـس  یتاـعوبطم  هتـسباو  رزیاـک  سوکراـم 

تانایرج نیا  رد  یلاعف  لماع  ام  تفگ : یمالسا  بالقنا  همانزور  اب  یسامت  رد  سیئوس  ترافس  يوگنخس  رگید ، يوس  زا  .درک  بیذکت  ًایوق  ار  سیئوس 
.مینک دییأت  ای  بیذکت  ار  مایپ  نیا  نتم  میناوت  یمن  اذل  میتسین 

هجاوم تسکـش  اب  هتفرگ و  رارق  اکیرما  رد  يدب  رایـسب  تیعـضو  کی  رد  رتراک  ياقآ  هک  ییاج  زا  تفگ : ینیمخ  دـمحا  جاح  اکیرما ، بیذـکت  هرابرد 
؛ دنز یم  یلمع  ره  هب  تسد  تسا ، هدش 

27 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک و یم  بیذکت  ار  ود  ره  دعب  دنک و  یم  عوضخ  وا  شیپ  تسین ، دیدهت  لها  ماما  هک  دناد  یم  دنک و  یم  دیدهت  ار  يروهمج  سیئر  ياقآ  هلمج  نم 
یگریت عنام  نکمم ، دح  ات  دیشوک  یتاعوبطم  یـسنارفنک  رد  زین  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  .دننک  رـشتنم  ار  ناشمایپ  مه  يروهمج  سیئر  ياقآ  میراودیما 

هرابرد هداز  بطق  .اکیرما » مدرم  تاناجیه  نتخاس  شکورف  يارب  تسا  یتسایـس  طقف  مایپ  نیا  بیذـکت  : » تفگ وا  .دوش  اکیرما  ناریا و  طـباور  رت  شیب 
میهفت و اب  ار  دوخ  تسایـس  دیاب  دشاب ، هتـشاد  یلوقعم  هطبار  ام  اب  دـهاوخب  رگا  اکیرما  تسا و  یتبثم  رظن  رتراک  هرابرد  نم  رظن  : » تفگ رتراک  مایپ  راثآ 

ناریا رظن  زا  دنک ، دییأت  ار  مایپ  دوجو  اکیرما  رگا  ًاملسم  : » تفگ ناریا  شنکاو  هرابرد  يو  .دهد » قفو  ناهج  للم  رگید  ام و  یقطنم  ياه  هتساوخ  كرد 
« .دوب دهاوخ  رثؤم  رایسب  نارحب  لح  رد  اکیرما  يوس  زا  ناریا  تیمکاح  قح  تخانش 

رتراک تسا  هدرک  دییأت  دیفس  خاک  يوگنخـس  هک  نیا  زا  هسنارف  يرازگربخ  نآ ، بیذکت  ینیمخ و  ماما  هب  رتراک  مایپ  لاسرا  يارجام  عیـسو  باتزاب  رد 
نیا : » دوزفا داد و  ربخ  تسا  هدرک  لاسرا  ناریا  روهمج  سیئر  يارب  یمایپ  اه ، ناگورگ  يدازآ  عیرـست  ناریا و  اکیرما و  نارحب  لـح  يارب  هتـشذگ  هتفه 

ناریا تلود  رتراک و  تندـیزرپ  نیب  یـسامت  دـنک  یم  لوبق  ناریا ، بناج  زا  روکذـم  ربخ  راشتنا  زا  سپ  اکیرما  یمـسر  ماقم  کی  هک  تسا  راـب  نیتسخن 
« .تسا هتفرگ  تروص 

لمع : » تسا هتفگ  هک  داد  ربخ  اکیرما  یس.یب.يا  ینویزیولت  هکبش  اب  هداز  بطق  يوگو  تفگ  زا  كرویوین  زا  یشرازگ  رد  نینچمه  هسنارف  يرازگربخ 
رت شیب  هدـنزاس و  رایـسب  مایپ  نیا  ياوتحم  : » تسا هدوزفا  يو  .تسا » هدوب  هابتـشا  کی  نتگنـشاو  ندرک  هاگآ  نودـب  نارهت  رد  رتراک  یمیج  مایپ  راشتنا 

ریزو شرازگ ، نیا  رب  انب  .دنک » فارتعا  نآ  هب  دشاب  هدـش  بکترم  یتاهابتـشا  رثؤم  روط  هب  رگا  هک  تسا  يوق  ردـق  نآ  اکیرما  یـسارکمد  دوب و  لداعتم 
.تسا هداد  شهاک  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  مایپ  هک  ار  یتبثم  ریثأت  بیذکت  نیا  تسا و  هدش  بجعتم  دیفس  خاک  هبنش  زور  بیذکت  زا  تفگ  ناریا  هجراخ 

تاماقم هک  یمایپ  هرابرد  زورما  زورید و  فرظ  درک : مالعا  اکیرما  ناریا و  طباور  هرابرد  يددعتم  رابخا  تاعالطا و  يواح  يراتفگ  رد  زین  ندـنل  ویدار 
بیذکت مغر  یلع  .دندش  هیـضق  رکنم  اکیرما  تاماقم  دش و  اپ  هب  یگرزب  ياغوغ  تسا ، هداتـسرف  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  رتراک  یمیج  دـنیوگ  یم  ناریا 

تلع نآ  هب  اکیرما  تاماقم  راکنا  هک  دندقتعم  ود  ره  هداز  بطق  قداص  ردص و  ینب  نسحلاوبا  .دنرادن  یکش  مایپ  تحص  رد  ناریا  تاماقم  مایپ ، لاسرا 
.دندش ریگلفاغ  لیلد  نیمه  هب  دنتشادن و  ار  روبزم  مایپ  ندش  ینلع  راظتنا  اهنآ  هک  تسا 

هتفرگ تروص  اکیرما  یلخاد  فرصم  يارب  مایپ  نیا  راکنا  هک  تسا  دقتعم  هداز  بطق  : » داد باتزاب  نینچ  ار  هیضق  نیا  هب  ناریا  تبثم  شرگن  ندنل  ویدار 
تیدوجوم راکنا  یبولطمان  هب  هابتشا  نیا  دنک  یم  هفاضا  یلو  تسا  هدوب  هابتشا  اکیرما  هب  نداد  رادشه  نودب  مایپ  ياشفا  هک  دراد  لوبق  هداز  بطق  .تسا 

اکیرما راکنا  نتفرگ  رظن  رد  اب  یتح  تفگ  هداز  بطق  .تسین  تسا ، تیعقاو  هک  يزیچ 
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هب تفگ  درک و  ار  لابقتـسا  نسح  مایپ  نیا  زا  ناریا  هجراخ  ریزو  .تسا  هتفای  لیلقت  يا  هزادـنا  اـت  ماـیپ  نیا  رثا  هچرگ  تسا ؛ یتبثم  مدـق  رادومن  ماـیپ  نیا 
« .تسا يرورض  رایسب  تسا ، هدرک  تقفاوم  نآ  اب  روبزم  مایپ  هچنآ  ینعی  اکیرما  ناریا و  تکرش  اب  یکرتشم  نویسیمک  لیکشت  وا  هدیقع 

شزاس يرگاشفا و  زا  تیامح  ییاکیرما و  دـض  عضاوم  مالعا  بلاغ  هجو  ناریا ، یلخاد  یـسایس  ياه  لکـشت  اه و  هورگ  اـه و  يدـنب  حاـنج  حطـس  رد 
ماما زج  هب  ناریا  نادرمتلود  يرگ و  هئطوت  لیلد  هب  رتراک ، .تسا  هارمه  نادرمتلود  رگید  راکـشآ  ای  یحیولت  شنزرـس  اب  هک  تسا  ینیمخ  ماما  يریذپان 

اب ار  نآ  مالعا  ذاختا و  ار  ییاکیرمادض  عضاوم  نیرتدیدش  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  نایم  نیا  رد  .دنوش  یم  شنزرس  یفنم  تافص  عاونا  تلع  هب  ینیمخ 
.درک هارمه  ینیمخ  ماما  زا  يدکؤم  تیامح 

یم ناریا  هجراخریزو  روهمج و  سیئر  يارب  اکیرما  نادـحتم  فرط  زا  هک  اه  مایپ  یخرب  لیلحت  ریـسفت و  رد  روبزم و  مایپ  هب  طوبرم  بلاـطم  هیـشاح  رد 
هتکن .تسا  هجوت  لباق  یجراخ  ياه  هناسر  رد  يدنلریا  دیارب " کم  نوش   " يریگیپ اب  هلمج  زا  قیقحت  نویسیمک  کی  لیکشت  هب  يراودیما  راهظا  دسر ،

زا اهنآ  ندـش  جراخ  ناریا و  تلود  هب  اه  ناـگورگ  نداد  لـیوحت  هب  هتبلا  هک  تسا  هماـن  رد  رتراـک  هناـیوج  یتشآ  عضوم  هب  اـه  هناـسر  هجوت  رگید  مهم 
.تسا هدیدرگ  طونم  نایوجشناد  رایتخا 

يارجاـم رد  یعطق  يا  هجیتـن  لوصح  اـت  دـنراچان  اـکیرما  روهمج  سیئر  تلود و  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اـکیرما  لـخاد  رد  یمومع  راـکفا  ناـیم  نیا  رد 
هلمج زا  دنوش ؛ یم  لسوتم  زین  يا  هیشاح  ریبادت  یخرب  هب  ریسم  نیا  رد  دنراذگب و  شیامن  هب  مدرم  يارب  ًابترم  ار  یناریا  دض  كرحت  یعون  اه ، ناگورگ 

هک تسا  يا  هنوگ  هب  یمومع  راکفا  عضو  اّما  ناریا ، رد  .درک  يراددوخ  یناریا  نایوجـشناد  زا  یهورگ  هب  تماقا  دـیدمت  هزاـجا  زا  اـکیرما  یلاـع  ناوید 
فعـض اب  هچرگا  دوش ؛ یم  یفن  در و  تدـش  هب  زیمآ  تملاسم  تکرح  هنوگ  ره  طابترا و  سفن  ًاساسا  ارجام ، مقـس  تحـص و  لـصا  هب  نتخادرپ  نودـب 

هناوتـشپ ءاقترا  يارب  اضف  نیا  زا  هدافتـسا  یـسایس ، ياه  نایرج  اه و  هورگ  يریگ  عضوم  عون  نیا  هدمع  تلع  .دشاب  هارمه  ناریا  يرترب  اکیرما و  عضاوم 
دهاوش زا  عضاوم ، نیا  زا  عافد  يارب  هتبلا  .دنتسه  ینمـشد  ياضف  دیدشت  بلاط  طقف  دوش  یم  دیکأت  هک  دننک  یم  راتفر  يروط  ور  نیا  زا  تسا ؛ یمومع 

قلخ نیدـهاجم  نامزاس  عضاوم  مالعا  فیک  مک و  .دـننک  یم  هدافتـسا  تسا -  یمومع  راـکفا  هجوت  دروم  هک  دوجوم -  یخیراـتریغ  یخیراـت و  ناوارف 
ياضف یمومع  راکفا  رد  ناگبخن و  رت  شیب  نهذ  رد  ناریا  لخاد  رد  تفگ : ناوت  یم  رگید  ترابع  هب  .تسا  اهدروخرب  هنوگ  نیا  زا  رکذ  لباق  يا  هنومن 

.دوش یمن  هداد  تیاضر  هزرابم  نیا  رد  اکیرما  راکشآ  میلست  ناریا و  ریگمشچ  يزوریپ  زج  يزیچ  هب  ارجام  نیا  رد  دراد و  مامت  تیمکاح  لاکیدار  داح 

نیرت مهم  زا  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  فیلکت  نییعت  هلئـسم  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  یقوقح  ِتیمـسر  زورلاـس  نیدرورف ، زور 12  ندـش  کیدزن  اـب 
زور نیا  رد  يروهمج  سیئر  ینارنخس  مهم  بلاطم  زا  یکی  هک  دش  یم  ینیب  شیپ  .تسا  هدروخ  هرگ  زور  نیا  اب  هک  تسا  ماظن  تاعوضوم 
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وا ياه  شالت  يدنب  عمج  تفگ  دهاوخ  ردص  ینب  هچنآ  ناسانشراک  زا  يرایسب  رظن  هب  .دشاب  اه  ناگورگ  هرابرد  اه  شرازگ  نیرخآ  يدازآ ، نادیم  رد 
رت شیب  اـکیرما و  تلود  دزن  رد  رگید ، يوس  زا  .ارجاـم  لـح  زیمآ  تملاـسم  ياـه  شور  تفرـشیپ  نازیم  زا  تسا  یتمـالع  زین  تسا و  نارگید  عاـنقا  رد 
يا هدننک  نییعت  زور  زور ، نیا  زا  اکیرما  نادرمتلود  عقاو  رد  .دراد  دوجو  اه  ناگورگ  ینونک  تیعضو  رد  لوحت  داجیا  راظتنا  یعون  یناهج ، ياه  هناسر 
نآ اب  بسانتم  دننک و  یبایزرا  ار  ریخا  زور  دنچ  زیمآدیدهت  ًاضعب  زیمآ و  قیوشت  ياه  مایپ  لدابت  تالوحت و  هجیتن  هک  ثیح  نیا  زا  دنشک ، یم  راظتنا  ار 

اکیرما ویدار  یسراف  شخب  زا  حبص  تعاس 7  رد  هچنآ  نیدرورف ، زور 12  ندیسر  ارف  اب  .دنزادرپب  ور    ِ شیپ فلتخم  ياه  هار  باختنا  رد  میمصت  ذخا  هب 
، دش رـشتنم  ناریا  تامادـقا  تامیمـصت و  ندـش  یعطق  زا  لبق  زور ، نیا  رد  هک  یناهج  ياه  هناسر  یمامت  ًابیرقت  بلاطم  نومـضم  نینچمه  دـش و  شخپ 

.یحیولت ییاهدیدهت  اب  هارمه  يراودیما  یعون  دوجو  تشاد ؛ هارمه  ار  دیما " میب و   " زا یقیفلت 

هیضق هرابرد  زیمآ  طایتحا  ینیب  شوخ  اکیرما  هجراخ  ترازو  رد  : » درک مالعا  اکیرما  ویدار  یـسراف  شخب  ناریا ) تقو  هب   ) حبـص تعاس 7  رد  هلمج  زا 
ار ترافـس  هک  ینویطارفا  زا  ار  اه  ناگورگ  ًالامتحا  بالقنا  ياروش  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  ییاه  شرازگ  هب  هجوت  اب  نیا  تسا و  سوسحم  اـه  ناـگورگ 
؛ تشاد دهاوخ  ناریا  تالوحت  هب  یگتـسب  اکیرما  بناج  زا  يا  هزات  مادـقا  ره  هک  دـنیوگ  یم  یتلود  تاماقم  نونکا  .دریگ  یم  لیوحت  دـنراد  لاغـشا  رد 

« .دوش نشور  يدوز  هب  دیاب  ًاتدعاق  هک  یتالوحت 

.دشاب هدش  کیدزن  دوخ  نایاپ  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  نارحب  هک  تسا  نکمم  : » داد شرازگ  زین  ندـنل  ویدار  یـسراف  شخب  حبـص  تعاس 7:45  رد 
« .دنک یمن  باسح  لامتحا  نیا  يور  سک  چیه  تسا  هدش  لدب  سأی  هب  اهدیما  هک  ددعتم  تاعفد  زا  دعب  هچرگا 

هراـبرد ار  دوخ  شور  ناریا  اـکیرما و  يروهمج  ياـسؤر  زا  کـی  ره  زورما  تسا  رارق  : » هک داد  ربخ  اـکیرما  ویدار  یبرع  شخب  حبـص  تعاس 8:45  رد 
ناگورگ هلئـسم  هرابرد  ردص  ینب  ياقآ  زورما  قطن  يارب  رتراک  یمیج  هک  تسا  هدش  دـیکأت  نتگنـشاو  رد  .دـننک  نشور  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  عضو 

دیکأت رتراک  یمیج  نارواشم  .تسا  هتخاس  لوکوم  ناریا  يروهمج  سیئر  قطن  داریا  زا  دـعب  هب  ار  دوخ  هینایب  رودـص  هدـش و  لـئاق  يا  هژیو  تیمها  اـه ،
ناریا دـض  رب  ار  يدـیدج  تامادـقا  دوخ  هینایب  رد  اکیرما  يروهمج  سیئر  دـنکن ، مادـقا  اه  ناگورگ  رب  دوخ  تراظن  يارب  ناریا  تلود  رگا  هک  دـندرک 

« .درک دهاوخ  مالعا 

اه ناگورگ  لاقتنا  دروم  رد  ار  دوخ  تقفاوم  ینیمخ  هللا  تیآ  ادتبا  هک  تسا  نآ  رظتنم  ردـص  ینب  نسحلاوبا  تندـیزرپ  : » داد شرازگ  رتیور  يرازگربخ 
عبانم .دیامن  مالعا  مدرم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  رارقتسا  درگلاس  نیتسخن  تبسانم  هب  دوخ  زورما [ [ ینارنخس رد  ار  هلئسم  نیا  يو  سپس  دنک و  مالعا 

اب هتشذگ  بش  ناریا  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  دنتشاد  مالعا  هاگآ 
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رب اکیرما  يداصتقا  یـسایس و  دـیدج  تازاجم  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  دیفـس  خاک  هینایب  کی  .تسا  هتخاس  هاگآ  تالوحت  زا  ار  اکیرما  یمایپ  لاسرا 
« .دش دهاوخ  لامعا  هلصافالب  دریگن ، تسد  هب  ار  اه  ناگورگ  لرتنک  لقادح ، ناریا ، تلود  هک  یتروص  رد  ًالامتحا  ناریا  دض 

ینب قطن  دراد  راظتنا  دیفـس  خاک  ...درک  دهاوخ  رداص  يا  هینایب  دـیدج  تالوحت  نیا  دروم  رد  زورما  رخاوا  دیفـس  خاک  : » داد ربخ  زین  هسنارف  يرازگربخ 
تهج کی  يوس  هب  ار  روما  نایرج  لقادـح  دـشابن ، اه  ناگورگ  يروف  يدازآ  لماش  رگا  هک  ییاهداهنـشیپ  دـشاب ؛ يدـیدج  ياهداهنـشیپ  لماش  ردـص 

« .دهد قوس  حیحص 

يربخ یـسایس و  لـفاحم  برغ و  ناـهج  زا  يا  هدـمع  شخب  یمومع  راـکفا  اـکیرما ، تلود  نیدرورف 1359  زور 12  تاـعاس  نیلوا  رد  بیترت  نـیا  هـب 
.دنک ذاختا  دیاب  اکیرما  نآ  زا  دعب  هک  دوب  یمیمصت  رظتنم  ناهج  زین  دندوب و  ناریا  عضاوم  اهرظن و  نیرخآ  رظتنم  یناهج ،

.درک ینارنخس  يروهمج  سیئر  سپس  دش و  تئارق  ینیمخ  ماما  مایپ  همانرب  قبط  یمالسا  يروهمج  زور  تشادگرزب  مسارم  رد 

مایپ نیا  رد  .دوب  رصم  هب  هاش  ندرب  رطاخ  هب  اکیرما  شنزرس  رد  درک ، تئارق  روبزم  مسارم  رد  ار  نآ  ینیمخ  دمحادیس  هک  ینیمخ  ماما  مایپ  هدمع  شخب 
دز و شنیگنن  تنطلس  رخاوا  رد  عولخم  هاش  هک  تسا  یگنرین  نامه  هیبش  رتراک  دیدج  گنرین  نیا  : » دوب هدمآ  نینچ  ماما  هب  رتراک  ریخا  همان  هب  هجوت  اب 

رصم هب  عولخم  هاش  نداتسرف  هک  دنادب  دیاب  رتراک  ياقآ  .دش  بآ  رب  شقن  وا  هسیسد  تخادرپ و  يرگ  هلیح  یـسولپاچ و  هب  نویناحور  تلم و  لباقم  رد 
هک نم  زا  ار  یسوساج  هنال  لح  هار  و  ناریا -  هلمج  نآ  زا  مولظم -  ياه  تلم  هب  اکیرما  ياه  تنایخ  هب  فارتعا  هتـشذگ و  تاهابتـشا  زا  یهاوخرذع  و 

ياروـش سلجم  ناریا و  فیرـش  تلم  زج  سک  چـیه  تسد  هب  هلئـسم  نیا  لـح  .تسا  نتفر  ههاریب  هـب  نتـساوخ ، متـسه  ناریا  گرزب  تـلم  زا  رفن  کـی 
« .تسین تلم  يارآ  زا  ثعبنم  یمالسا 

یـسررب نویـسیمک  لیکـشت  هلمج  زا  درک ؛ هئارا  تسا  هتـشذگ  هچنآ  زا  یـشرازگ  ادتبا  يو  .تخادرپ  اکیرما  هلئـسم  هب  دوخ  ینارنخـس  رد  زین  ردص  ینب 
رب نآ  رد  هک  درک  تئارق  ار  شیوخ  هب  رتراـک  مود  ماـیپ  نتم  سپـس  ردـص  ینب  .رـصم  رد  هاـش  روضح  هنیمز  رد  اـه  شـالت  ناریا و  رد  اـکیرما  تاـیانج 

دروم يوحن  هب  هراب  نیا  رد  ردـص  ینب  ياـه  شـالت  نمـض  رد  دوب و  هدـش  دـیکأت  ( 11/1/1359  ) سرام ات 31  تلود  هب  اـه  ناـگورگ  لاـقتنا  ترورض 
ار هار  دـناوت  یم  اه  ناگورگ  لاقتنا  ...مینک .  تفایرد  هراب  نیا  رد  ار  صاـخ  رکف  ره  میا  هداـمآ  اـم  : » دوب هدـمآ  ماـیپ  رخآ  رد  .دوب  هتفرگ  رارق  ینادردـق 

« .دنک زاب  نارحب  عیرس  لح  يارب 

اکیرما رگا  هک  تفرگ  میمصت  اروش  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  بالقنا  ياروش  رد  دمآ ، مایپ  نیا  هک  نیا  زا  دعب  : » دوزفا دوخ  نانخس  همادا  رد  ردص  ینب 
ییاعدا هن  دنک ، یغیلبت  هن  اه  ناگورگ  هرابرد  سلجم ، يوس  زا  میمصت  ذاختا  سلجم و  لیکشت  ات  هک  دنک  مالعا  یمسر  نایب  کی  قبط 
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هرابرد هک  يدروم  نیا  ام  نیاربانب  .دروآ  رد  دوخ  تراظن  تحت  ار  اه  ناگورگ  هک  دریذپ  یم  بالقنا  ياروش  دنک ، یکیرحت  هن  دـنزب و  یفرح  هن  دـنک ،
« .دیسر ناریا  مدرم  امش  عالطا  هب  ًانیع  هک  میتسه  هلحرم  نیا  رد  دوب ، اکیرما  اب  ام  طباور 

زا هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  .دـندشن  دـیمون  شیوخ  رظن  دروم  لوحت  زورب  زا  ناـییاکیرما  ماـیپ ، نیا  رد  اـکیرما  دـض  رب  ماـما  دـنت  نخـس  مغر  یلع 
ياه ناگورگ  لاقتنا  هب  يا  هراـشا  هنوگ  چـیه  ینیمخ  هللا  تیآ  قطن  رد  هک  تقیقح  نیا  دـنتفگ : نتگنـشاو  رد  دیفـس  خاـک  یمـسر  تاـماقم  نتگنـشاو ،

صوصخ هب  .درادن  تفلاخم  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  اب  يو  هک  دوش  ریبعت  هنوگ  نیدب  دناوت  یم  تسا ، هدـشن  ترافـس  لحم  زا  ییاکیرما 
ینعی دـشاب ؛ لقادـح  کی  اـه  ییاـکیرما  يارب  تسناوت  یم  دوب ، طورـشم  تروص  هب  هچرگا  دوب ، هدرک  مـالعا  بـالقنا  ياروش  لوق  زا  ردـص  ینب  هچنآ 
سیئر يارب  یماـیپ  دیفـس  خاـک  ور  نیا  زا  .سلجم  هلیـسو  هب  فـیلکت  نییعت  تهج  تلود  هب  اـهنآ  نداد  نایوجـشناد و  زا  اـه  ناـگورگ  نـتفرگ  لـیوحت 

رارق ناریا  تلود  تیامح  تحت  اه  ناگورگ  هکنیا  رب  ینبم  ردـص  ینب  تندـیزرپ  تاراهظا  : » تسا حرـش  نیا  هب  نآ  نتم  هک  درک  لاسرا  ناریا  يروهمج 
قیوعت هب  ار  دـیدج  يداصتقا  ياه  تازاجم  زا  يا  هراپ  يارجا  ًالعف  اکیرما  تلود  هجیتن  رد  تسا ؛ يزیمآ  تیقفوم  تبثم و  نشور  هناشن  تفرگ ، دـهاوخ 

لح و دوش  لیکـشت  دـیدج  ناملراپ  هک  یماگنه  اه  ناگورگ  هلئـسم  هک  تسا  نیا  ناریا  تلود  عضوم  هک  مینک  یم  كرد  ار  هلئـسم  نیا  ام  .دزادـنا  یم 
طـسوت هک  تسا  يرظن  هطقن  فدـه و  نیا  دـیراد  عالطا  هک  يروط  هب  .تسا  هدوب  ام  یـساسا  هلئـسم  ام  روشک  عاـبتا  رتدوز  هچ  ره  يدازآ  .ددرگ  لـصف 

« .ددرگ یم  بیقعت  اکیرما  هدحتم  تالایا 

ردص ینب  نانخـس  زورما  للم ، نامزاس  لکریبد  میاهدلاو  تروک  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  هب  .دوب  هدمآ  دیدپ  زین  للم  نامزاس  تاماقم  رد  يراودیما  نیا 
داد نانیمطا  يو  .دوب  اه  ناگورگ  رما  نتفرگ  هدهعرب  يارب  بالقنا  ياروش  لیامت  هرابرد  هک  ینانخـس  درک ؛ یقلت  حیحـص  تهج  رد  یماگ  ار  نارهت  رد 

.تخاس دهاوخ  راومه  شراک  لیمکت  ناریا و  هب  قیقحت  نویسیمک  تشگزاب  يارب  ار  هار  مادقا  نیا  رتدوز  هچ  ره  ماجنا  هک 

رتراک خساپ  رد  یصاخ  نیمضت  دوب ؛ نآ  یپ  رد  بالقنا  ياروش  هک  دوبن  يزیچ  نآ  اّما  دش  یم  بوسحم  اکیرما  فرط  زا  یفاطعنا  دنچره  رتراک  باوج 
زور 12 عضاوم  نانخـس و  ریـسافت  اه و  باتزاب  یـسررب  .دوب  هدرک  هتـسباو  اکیرما  تلود  یتآ  يریگ  میمـصت  هب  ار  زیچ  همه  مه  زاـب  دوب ، هدـشن  مـالعا 

شرازگ رد  هلمج  زا  .تسا  هدش  گنرمک  يدایز  دح  ات  زور  نایاپ  رد  زور  نیا  هیلوا  تاعاس  رد  هدش  زاربا  ياه  ینیب  شوخ  هک  دهد  یم  ناشن  نیدرورف 
عفر يارب  اه  يراودیما  زا  یشرازگ  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  هلئـسم  زا  یمهم  ياه  هبنج  نآ  رد  هک  ندنل  ویدار  نیدرورف  زور 12  تعاس 19:45 

تازرابم ینونک  هلحرم  هب  همادا  رد  .تسا » لکشم  رایسب  رتراک  یمیج  يارب  هدش ، داهنشیپ  نونکا  هک  یطیارش  لوبق  یلو  : » دیازفا یم  ینونک  تسب  نب 
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ینب تندیزرپ  طیارـش  هک  تسناوت  دـهاوخن  رتراک  : » دـیازفا یم  دـنک و  یم  هراشا  باب  نیا  رد  رتراک  ياه  ینارگن  اکیرما و  يروهمج  تسایر  یتاباختنا 
دناوخ و تبثم  ار  ردص  ینب  تندیزرپ  ینارنخـس  رتراک  يوگنخـس  .ددرگ  میلـست  نایناریا  ياهاضاقت  ربارب  رد  اراکـشآ  بیترت  نیدب  هتفریذـپ و  ار  ردـص 
رت عطاق  شور  کی  ذاختا  رب  ینبم  یمومع  راکفا  راـشف  یلو  داد  دـهاوخ  رییغت  ناریا  میرحت  دروم  رد  ار  دوخ  میمـصت  هک  تسا  هتـشاد  راـهظا  زین  رتراـک 

« .دراد همادا  نانچمه 

هک دروآ  یم  دوجو  هب  نارـسفم  نارظان و  رد  ار  رواب  نیا  اه  ناـگورگ  يارجاـم  هراـبرد  دـش ، عقاو  نیدرورف  یخیراـت 12  زور  رد  هک  هچنآ  عوـمجم  رد 
دهعت یناریا  فرط  .دیشیدنا  ناریا  سلجم  يریگ  میمـصت  نامز  زا  رت  کیدزن  یلح  هار  هب  ناوتب  هک  دراد  هلـصاف  مه  اب  نآ  زا  رت  شیب  فرط  ود  ياهرظن 
فرط اّما  دـنوش ، یم  هداد  لـیوحت  ناریا  رب  مکاـح  یمـسر  تردـق  هب  اـه  ناـگورگ  تروص  نیا  رد  اـهنت  دـنک و  یم  بلط  ار  اـکیرما  یمـسر  حـضاو و 

تسین و ناریا  رظن  دروم  دـهعت  ندرپس  هب  رـضاح  تسا ، بالقنا  ياروش  تلود و  هب  اه  ناـگورگ  ندـش  هداد  بلاـط  هناّرِـصُم  هک  نیا  نیع  رد  ییاـکیرما 
.دناد یم  یفاک  دنک ، یم  رظن  فرص  ًالعف  ناریا  دیدج  ياه  میرحت  زا  درامش و  یم  تبثم  ار  ناریا  يروهمج  سیئر  تامادقا  هک  ار  مالعا  نامه 

ناریا تلود  هجوتم  یمـسر  تیلوئـسم  هک  تسا  نیا  یپ  رد  ًافرـص  اکیرما  هک  تسا  حضاو  يدـج و  ینارگن  کی  نیا  یناریا ، فرط  رظن  زا  بیترت  نیا  هب 
.دروآرد ارجا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شیوخ  رظن  دروم  تاراکتبا  بسانم ، یناور  یقوقح و  يرترب  اب  هدنرادزاب و  يدهعت  نودب  لکش  نیا  هب  دوش و 

ذخا یتح  هک  يروط  هب  دراد ؛ دوجو  دیدج  ماظن  بالقنا و  ناربهر  زا  يرتالاب  رایـسب  تاعقوت  ناریا ، لخاد  هزیلاکیدار  ياضف  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
تردق تلود و  هب  اهنآ  نداد  ماما و  طخ  وریپ  نایوجشناد  زا  اه  ناگورگ  نتفرگ  لیوحت  يارب  دیآ و  یمن  رامش  هب  يزیچ  اکیرما  تلود  زا  یمـسر  دهعت 

اکیرما و اب  تاشامم  هنوگ  ره  نآ  نافلاخم  ماظن و  نارادـفرط  زا  معا  یـسایس  ياه  هورگ  مامت  ًاـبیرقت  .دوش  یمن  بوسحم  ییاـنتعا  لـباق  زوجم  یمـسر ،
ار اکیرما  اب  رت  هنامـصخ  هچ  ره  ییور  رد  ور  اراکـشآ  دنتـسه و  رت  شیب  هچ  ره  لمع  تدش  بلاط  دـننک و  یم  موکحم  ًادـیدش  ار  نآ  ربارب  رد  فاطعنا 
يراددوخ و نآ  راکشآ  رکذ  زا  هچنآ  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  ییاکیرما  فرط  رد  نایم  نیا  رد  .دنرامش  یم  ناریا  بالقنا و  يارب  ترورض  زایتما و  کی 

هنوگ هب  هک  ییاه  حرط  تسا ؛ شیوخ  عفن  هب  ینونک  تیعـضو  رییغت  يارب  اکیرما  یلـصا  ياه  حرط  تامیمـصت و  دوش ، یم  هتـشاذگ  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد 
.دوش یم  سکعنم  اه  هناسر  رد  یتآ ، هدننک  نییعت  تامادقا  ِیحیولت  هدعو  يربص و  یب  راهظا  بلاق  رد  یلک و  لمجم و  رایسب  يا 

هکبـش اب  هبحاـصم  رد  نیدرورف  زور 13  يو  .دـنک  یم  داـی  ینونک  تـالوحت  دـنور  زا  نارگید ، زا  يرت  شیب  ینیب  شوـخ  اـب  ردـص  ینب  لاـح  نیمه  رد 
نودب بالقنا  ياروش  تفگ : دمآ ، دنهاوخ  رد  بالقنا  ياروش  لرتنک  تحت  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هک  نیا  دییأت  نمض  اکیرما  یس.یب.يا  ینویزیولت 

رما نیا  دیشابن ؛ نارگن  درک  دیکأت  يو  .درک  دهاوخن  یمادقا  ینیمخ  ماما  بیوصت 
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هک ینامز  ات  تسا  هدـش  هداد  لوق  نآ  رد  هک  یمایپ  تسا ؛ هتـشاد  تفایرد  رتراک  زا  یماـیپ  ( 12/1/59  ) هتـشذگ زور  دوزفا : يو  .تفرگ  دهاوخ  تروص 
.درک دهاوخن  تلاخد  ناریا  یلخاد  روما  رد  هدحتم  تالایا  دریگب ، میمصت  اه  ناگورگ  ییاهن  تشونرس  هرابرد  ناریا  هدنیآ  ناملراپ 

تخادرپ و یم  ناریا  هتساوخ  هب  خساپ  رد  یتایلک  رکذ  هب  راکشآ  حطس  رد  هک  لاح  نامه  رد  رتراک  تسا و  هدوب  اجب  ناریا  دیکأت  هک  دش  صخشم  ًادعب 
روهـشم هدننک  هیهت  کی  يدعب  ياه  شرازگ  .درک  یم  لابند  تیدج  اب  ار  یماظن  هلمح  هب  طوبرم  تامادقا  يّرـس  حطـس  رد  داد ، یم  مادقا  مدـع  هدـعو 

رد هک  رتراک  اکیرما ، یـس.یب.يا  هکبـش  اب  هبحاصم  رد  ردص  ینب  ینیب  شوخ  زاربا  اب  نامز  مه  ًاقیقد  هک  دـهد  یم  ناشن  رجنیلاس  ریپ  اکیرما ، ینویزیولت 
، درک یم  ساسحا  شیپ  زا  شیب  شیوخ  یسایس  یگدنز  رد  ار  یگرزب  تسکـش  ینارگن  دوب و  هتخاب  يدنک  دراودا  روتانـس  هب  كرویوین  ساسح  هقطنم 

.تسا هدوب  لوغشم  ناریا  هب  یماظن  يا  هلمح  یحارط  زا  يا  هلحرم  هب  دوخ ، نارواشم  هب  تسا " سب   " مالعا اب  ینابصع ، هفالک و 

میمـصت بالقنا  ياروش  تفگ : مه  زاب  يو  .تسـشن  هبحاصم  هب  کیوزوین ) همان  هتفه   ) ییاکیرما هناسر  کـی  اـب  ردـص  ینب  زین  ( 14/1/1359  ) دعب زور 
رد بالقنا  ياروش  تراظن  تحت  اه  ناگورگ  درواین ، شیپ  سلجم  لیکـشت  ات  یلقن  فرح و  هک  دوش  دـهعتم  اکیرما  تلود  هک  یتروص  رد  تسا  هتفرگ 

.دش دهاوخ  ارجا  میمصت  نیاربانب  دشن ، هدهاشم  مدرم  بناج  زا  مه  یتفلاخم  مدرک و  مالعا  مدرم  هب  ار  نیا  مه  نم  دنیایب و 

یمـشاه ياقآ  يو و  هک  داد  ربخ  ناـهیک  هماـنزور  اـب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  کـی  رد  بـالقنا  ياروش  وضع  یباحـس  هللا  تزع  ياـقآ  زور  نیمه  رد 
هداد همادا  نانآ  اب  لبق  يدنچ  زا  ار  دوخ  تارکاذم  دنا و  هدوب  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  اب  هطبار  رما  رد  بالقنا  ياروش  یمئاد  ناگدنیامن  یناجنـسفر ،

ماما و طخ  وریپ  نایوجشناد  اب  هرکاذم  يارب  ادرف ) سپ   ) هدنیآ هبنـش  زور  بالقنا ، ياروش  وضع  رگید  یناجنـسفر  یمـشاه  ربکا  وا و  هک  تفگ  يو  .دنا 
نامروشک يروهمج  سیئر  ردص  ینب  ياقآ  طیارـش  رتراک  هچنانچ  درک  يروآدای  يو  هتبلا  .تفر  دـنهاوخ  هناخـسوساج  هب  اهنآ ، زا  اه  ناگورگ  لیوحت 

بشما هسلج  رد  هک  درک  دیکأت  سپـس  یباحـس  سدنهم  .دش  دهاوخ  یلمع  زین  تلود  بالقنا و  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  هلئـسم  دشاب ، هتفریذپ  ار 
.دش دهاوخ  حرطم  رگید  راب  تلود ، هب  اهنآ  لیوحت  لحم و  نآ  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  يرادهگن و  لحم  هلئسم  بالقنا ، ياروش 

مالـسالا تجح  یباحـس و  سدـنهم  بـالقنا  ياروش  یمئاد  ناگدـنیامن  هک  درک  دـییأت  بـالقنا  ياروـش  وـضع  رگید  ینک  يودـهم  ياـقآ  هراـب  نیا  رد 
زا سپ  هک  لاؤس  نیا  هرابرد  روشک  ترازو  تسرپرس  .تفر  دنهاوخ  اکیرما  هناخـسوساج  هب  اه ، ناگورگ  لیوحت  هرکاذم و  يارب  ادرف  سپ  یناجنـسفر ،

تلود هلیسو  هب  اه  ناگورگ  نتفرگ  لیوحت  اب  هک  تسا  یعیبط  نیا  درک : دیکأت  دش ، دهاوخ  هچ  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  فیلکت  اه ، ناگورگ  لیوحت 
نایوجشناد بالقنا ، ياروش  و 
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ياروش بشما  هسلج  رد  یعطق ، میمـصت  ذاختا  يارب  هلئـسم  نیا  تفگ : اه  ناگورگ  يرادـهگن  لـحم  هراـبرد  يو  .درک  دـنهاوخ  كرت  ار  هناخـسوساج 
.دوش يرادهگن  تلود  تراظن  تحت  هناخسوساج ، نامه  رد  اه  ناگورگ  زا  هک  دوش  هداد  حیجرت  هک  دسر  یم  رظن  هب  اّما  دش ؛ دهاوخ  حرطم  بالقنا 

، تفای همادا  يا  هدرتسگ  روط  هب  مه  رگید  زور  دنچ  بالقنا  ياروش  تلود و  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لیوحت  هب  طوبرم  تامادـقا  ثحابم و  لمع  رد 
یم لابند  ار  هلئـسم  ینیب  شوخ  یعون  زاربا  اب  هجراخروما ، ریزو  يروهمج و  سیئر  هلمج  زا  لفاحم  تاـماقم و  یخرب  ناریا  رد  .دیـسرن  يا  هجیتن  هب  اـّما 

یمـسر حیرـص و  خـساپ  رظتنم  هک  دـنداد  یم  ناشن  دـندرک و  یم  دروخرب  يرت  شیب  طایتحا  اب  هراب  نیا  رد  ماـظن ، تیمکاـح  رـصانع  رثکا  یلو  دـندرک 
طیارش یمـسر  شریذپ  رد  حیرـصت  هب  رـضاح  اکیرما  تلود  تفای و  همادا  قباس  عضو  نانچمه  زین  اکیرما  رد  .دنتـسه  ناریا  طرـش  هتـساوخ و  هب  اکیرما 

.دیدرگن ناریا 

شیـشک هس  روـضح  اـب  مسارم  نیا  .دـش  رازگرب  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  يارب  كاپدـیع  مسارم  نارهت  رد  لـیروآ )  6  ) نـیدرورف زور 17  رهظزادـعب 
.دش ماجنا  یناریا  شیـشک  ود  یچوپاک و  فقـسا  و  دندوب -  هدمآ  ناریا  هب  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  توعد  هب  هتـشذگ  زور  هک  ییاکیرما - 
نیا رد  زین  یچوپاک  فقـسا  .دـنداد  ماجنا  اهنآ  يارب  ار  كاپدـیع  مسارم  ناشیـشک  دـندرک و  تاقالم  ناشیـشک  اب  هناگادـج  ياه  هورگ  رد  اه  ناگورگ 

بالقنا ياروش  هسلج  یلـصا  عوضوم  مه  زاب  بش  نیا  رد  لاح ، نیمه  رد  .درک  میلـست  نانآ  هب  ار  اه  ناگورگ  ناگتـسب  اه و  هداوناخ  ياـه  هماـن  مسارم 
نیا رد  ار  ماما  رظن  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  : » تفگ هسلج  نیا  نایاپ  رد  بالقنا  ياروش  يوگنخـس  یبیبح  نسح  .دوب  تلود  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  هلئـسم 

رد ناشیا  اب  بلاطم  ماما ، اب  تاقالم  رد  ادرف  : » درک ناشنرطاخ  نایاپ  رد  يو  .دش » دهاوخ  مالعا  ییاهن  میمصت  ماما  رظن  میمصت و  ساسا  رب  .مینادب  دروم 
نیا تلود  دـنتفگ  ییاکیرما  یمـسر  تاماقم  زین  اکیرما  رد  .دوب  هدـش  لیکـشت  ردـص  ینب  نسحلاوبا  تکرـش  اب  هسلج  نیا  .دـش » دـهاوخ  هتـشاذگ  نایم 
يرس کی  لامعا  هب  میمصت  تعاس  فرظ 24  تسا  نکمم  ناریا ، تلود  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لاقتنا  هرابرد  اه  شالت  تسکش  اب  هلباقم  رد  روشک 

تامادقا دیاین ، دوجو  هب  ناریا  رد  رتهب  یعاضوا  داجیا  يارب  يروف  سناش  رگا  دندوزفا  تاماقم  نیا  .دریگب  ناریا  دض  رب  دـیدج  يداصتقا  ياه  تازاجم 
.داد دهاوخ  ماجنا  رتراک  تندیزرپ  ( 18/1/59  ) هبنشود زور  ار  هار  نیا  رد  هیلوا 

نییعت ات  هک  دنک  مالعا  ًامـسر  ار  يدهعت  دوب  هدشن  رـضاح  رتراک  .دش  لوکوم  نیدرورف ) مهدجه   ) لیروآ متفه  هبنـشود  زور  هب  زیچ  همه  بیترت  نیا  هب 
لاقتنا هک  تسا  حضاو  .دـنوشب  ناریا  تلود  لیوحت  ًامـسر  اه  ناگورگ  ضوع  رد  دـنزن و  تسد  یمادـقا  هب  ناریا  سلجم  نیلوا  رد  اه  ناگورگ  فیلکت 

نآ يانعم  کی  درک ، یم  یلمع  ناریا  سلجم  ار  نیا  هک  یتروص  رد  نکیل  دوب ، نانآ  یعطق  يدازآ  تمالـس و  نیمـضت  يانعم  هب  تلود  هب  اه  ناـگورگ 
تساوخ یم  رتراک  اّما  .دنک  نییعت  ار  اه  ناگورگ  تشونرس  شناگدنیامن  قیرط  زا  دوخ  تسا  هتفرگ  میمصت  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا 
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هب اه  ناگورگ  لاقتنا  .دـنزب  مقر  ار  یتآ  تاباختنا  هزرابم  رد  دوخ  يزوریپ  قیرط  نیا  زا  دروآ و  تسد  هب  دوخ  لـمع  راـکتبا  اـب  ار  اـه  ناـگورگ  يدازآ 
تیعـضو  " کی رد  ندوب  راتفرگ  زا  اه  ناـگورگ  عضو  هک  نیا  نآ  تشاد و  یحـضاو  ياـنعم  مادـقا ، مدـع  هب  رتراـک  یمـسر  دـهعت  نودـب  ناریا  تلود 

یقوقح و طیارـش  زین  رازبا و  اکیرما  لاح  نیا  رد  دـندش و  یم  لیدـبت  للملا  نیب  قوقح  هیلع  یغاـی  تلود  کـی  ناریـسا  هب  تفاـی و  یم  رییغت  یبـالقنا "
هک یـصاخ  عضو  اب  جراخ  زا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  .تفرگ  یم  رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  بولطم  ياهراشف  لاـمعا  يارب  مزـال  یـسایس 
هب میالم  تکرح  هنوگ  ره  دندوب و  اکیرما  اب  رت  يدـج  هزرابم  بلاط  هناتخـسرس  یـسایس  ياه  نایرج  یمامت  ًابیرقت  زین  لخاد  رد  دوب و  هجاوم  دـش  رکذ 

.دندیدرگ یم  هجاوم  تیعورشم  لکشم  اب  نآ  نایناب  دش و  یم  یقلت  دوخ  کی  هرامش  نمشد  هب  بالقنا  میلست  شزاس و  يانعم 

رد .دیدرگ  لوحم  يو  رظن  ینیمخ و  ماما  هب  نیاربانب  تشادن و  دوجو  جنرغب  نیا  یعطق  لح  يارب  مزال  ششک  ردص ، ینب  تسایر  هب  بالقنا  ياروش  رد 
.دنداد رارق  ماما  شود  رب  ار  دیدج  ماظن  هدیدع  میظع و  تالکشم  هدنام  نیمز  راب  ماظن  نالوئسم  رگید  راب  کی  عقاو 

تلاح یعون  اه و  ناگورگ  يارجام  یفیلکتالب  رهظ ، دودح  دوب ، هدیدرگ  لیدبت  هدـننک  نییعت  يزور  هب  نیدرورف  زور 18  هک  یلاـح  رد  بیترت ، نیا  هب 
یپ رد  اه و  ناگورگ  عوضوم  بیترت  نیا  هب  تفای ؛ نایاپ  مق ، رد  ینیمخ  ماما  رتفد  هیعالطا  اب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  اکیرما  ناریا و  نالوئـسم  رد  هک  راظتنا 

.درک مالعا  ار  روشک  ود  نیب  یسایس  هطبار  عطق  اکیرما  تلود  دش و  يدیدج  هلحرم  دراو  اکیرما ، ناریا و  هطبار  نآ ،

، هسلج نیا  نایاپ  رد  .دش  لیکـشت  ینیمخ  ماما  روضح  رد  بالقنا ، ياروش  ياضعا  زا  نت  دـنچ  يروهمج و  سیئر  تکرـش  اب  يا  هسلج  رهظ  تعاس 12 
هب ماما ، ییاهن  رظن  رگید ، ترابع  هب  بالقنا و  ياروش  یمسرریغ  هبوصم  هیعالطا  نیا  قبط  .درک  رـشتنم  اه  ناگورگ  هلئـسم  هرابرد  يا  هیعالطا  ماما  رتفد 

تـسد هب  تلم ، مرتحم  يـالکو  تسد  هب  ناـنآ  تشونرـس  نییعت  یمالـسا و  ياروش  سلجم  لیکـشت  اـت  ترافـس  اـه و  ناـگورگ  : » دـش مـالعا  ریز  رارق 
نیا تابثا  يارب  .دـشاب  یم  بوخ  ثیح  ره  زا  نانآ  ناکم  اه و  ناگورگ  لاح  هک  میا  هداد  رکذـت  اهراب  ام  .دـنام  یم  یقاب  زرابم  ناملـسم و  نایوجـشناد 

« .تسا عنامالب  لوئسم  تاماقم  تراظن  اب  دندرگ ، علطم  نانآ  هافر  تمالس و  زا  دنهاوخب  یناسک  رگا  عوضوم 

زا هسلج  نیا  رد  .دـش  لیکـشت  رتراک  تسایر  هب  یلم  تینما  یلاع  ياروش  هسلج  دیفـس  خاک  رد  اـکیرما  تقو  هب  لـیروآ  زور 7  حبـص  دعب ، تعاس  دنچ 
سیئر زنوج  دیوید  لارنژ  ایس ، سیئر  رنرت  دلیفناتسا  عافد ، ریزو  نوارب  دلوراه  روهمج ، سیئر  نواعم  لیدنام  رتلاو  یلم ، تینما  رواشم  یکـسنیژرب  هلمج 

دیما هب  لاـح  هب  اـت  هک  نیا  زا  تفگ : هسلج  يادـتبا  رد  اـکیرما  يروهمج  سیئر  .دنتـشاد  تکرـش  هجراـخریزو  سنو  سوریاـس  شترا و  كرتشم  داـتس 
رد تسا و  فسأتم  تسا ، هدزن  تسد  یعطاق  مادقا  هب  رتدوز  هتسشن و  اه  یناریا  اب  هرکاذم  زا  هجیتن  لوصح 
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سنو سوریاس  .درک  نایب  زین  ار  تامادقا  رگید  ناکما  نآ  رانک  رد  درک و  حرطم  ار  ناریا  اب  هطبار  عطق  داهنشیپ  يو  .تسا  هدش  هابتـشا  بکترم  هراب  نیا 
نینچ نارگید  نوارب و  لیدنام ، رتلاو  یکـسنیژرب ، اّما  دومن ؛ حرطم  ار  ناریا  ياه  تاملپید  جارخا  داهنـشیپ  اهنت  ضوع  رد  درک و  ضارتعا  طباور  عطق  هب 

.دناسر بیوصت  هب  ار  طباور  عطق  یمسر  میمصت  اکیرما  يروهمج  سیئر  نیاربانب  .دنتشادن  يرظن 

هنیمز نیا  رد  تسکـش  مغر  یلع  داد و  زورب  هسلج  نیا  رد  ار  ناریا  تلود  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  موادـم  يریگیپ  زا  دوخ  یعقاو  فدـه  ماجنارـس  رتراک 
اب هکلب  میتسین ، هجاوم  دـنا  هتـشاد  هاگن  دوخ  رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ  ناریا ، فیعـض  تلود  لابق  رد  هک  ینایابر  مدآ  اب  رگید  ام  : » هک درک  يریگ  هجیتن 

« ...میهدب زیمآرهق  خساپ  نآ ، هب  ات  تسا  هدرک  روبجم  ار  ام  نآ ، هنامصاختم  تامادقا  هک  میتسه  هجاوم  یمصاختم  تلود 

.دـندرک هرباخم  ناهج  رـسارس  هب  ار  نآ  ًاروف  اه  يرازگربخ  مامت  هک  درک  داریا  ینانخـس  دـش و  رهاظ  نویزیولت  رد  رتراک  اکیرما ) تقو  هب   ) ماـگنه بش 
ياهب راک  نیا  يارب  دیاب  دوش و  یم  ناهنپ  اهنآ  تشپ  ناریا  تلود  هک  دناوخ  ییاه  تسیرورت  ار  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  نانخـس ، نیا  رد  يو 

يداصتقا ياه  تازاجم  لاـمعا  ناریا ، اـب  کـیتاملپید  هطبار  عطق  تسا : هدرک  رداـص  ار  تامادـقا  نیا  روتـسد  زورما  هک  درک  مـالعا  يو  .دزادرپب  یفازگ 
مدع دیدج و  دـیداور  وغل  ناریا و  هدـش  دودـسم  ياه  ییاراد  زا  هدافتـسا  يارب  یلام  تیاکـش  ناکما  ندروآ  مهارف  وراد ، ییاذـغ و  داوم  هنیمز  رد  یتح 

.درک دهاوخ  ذاختا  يرگید  ریبادت  دوش ، رجنم  اه  ناگورگ  عیرس  يدازآ  هب  دناوتن  ریبادت  نیا  هچنانچ  هک  دوزفا  يو  .نایناریا  یلبق  دیداور  دیدمت 

نادـنمراک اه و  تاملپید  .تسا  هدـش  عطق  لماک  روط  هب  ناریا  اب  روشک  نیا  یـسایس  طباور  هک  درک  مالعا  ًامـسر  زین  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  همادا ، رد 
.دننک كرت  ار  اکیرما  دیاب  اکیرما ) تقو  هب   ) هبنش هس  بش  همین  ات  ینعی  رگید  تعاس  ات 36  ترافس ، یناریا 

نیا .تسا  هداد  یم  اکیرما  تسد  هب  ار  یکلهم  هبرح  هچ  مزال ، نیمضت  نودب  تلود ، هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  هک  داد  ناشن  تعرـس  هب  رتراک ، دروخرب  عون 
.درک یم  تباث  ار  اکیرما  اب  تاشامم  هنوگ  ره  تخسرس  نافلاخم  زین  نانیب و  شوخریغ  ناطاتحم و  رظن  تّحص  دروخرب ، هنوگ 

هب تفگ  ناوتب  هک  دـشاب  هدرک  راک  کی  دوخ  رمع  رد  رتراک  رگا  : » دـش زاربا  ریز  وحن  هب  یمایپ  یط  مادـقا ، نیا  ربارب  رد  ینیمخ  ماـما  شنکاو  ناریا ، رد 
رگلواپچ کی  اب  یللملا  نیب  نارگلواـپچ  لاـگنچ  زا  ییاـهر  يارب  هتـساخاپ  هب  تلم  کـی  نیب  هطبار  .تسا  هطبار  عطق  نیمه  تسا ، مولظم  حالـص  ریخ و 

عطق يارب  یلیلد  هطبار  عطق  نیا  هک  نوچ  میریگ  یم  کین  لاف  هب  ار  هطبار  عطق  نیا  ام  .تسا  رگلواپچ  عفن  هب  مولظم و  تلم  ررـض  هب  هشیمه  راوخ ، ملاـع 
يرگلواپچ هب  نداد  همتاخ  ینعی  هطبار  عطق  هب  راداو  ار  یکافـس  تردقربا  هک  ار  ییاهن  يزوریپ  هعیلط  نیا  ناریا  هدنمزر  تلم  .تسا  ناریا  زا  اکیرما  دیما 

« .دراد قح  دریگب  نشج  رگا  تسا ، هدرک  اه 
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تیاده ار  نآ  هتبلا  دییأت و  یگدنیامن و  ار  ییاکیرما  دض  ًادیدش  یعمج  حور  کی  عقاو  رد  ماما  دوبن ، ینیمخ  ماما  صخش  هب  رـصحنم  دروخرب ، عون  نیا 
لباق يدـح  ات  عوضوم ، نیا  لابق  رد  داح  ياضف  نیا  دوجو  دـش ، مـالعا  هطبار  عطق  هک  یبش  يادرف  رد  ناریا  یـسایس  ياـضف  رـصتخم  رورم  اـب  .درک  یم 

.تسا میسرت 

زین روشک  نارادناتـسا  هیلک  نآ  رد  هک  بـالقنا  ياروش  هداـعلا  قوف  هسلج  رد 19/1/1359  اکیرما ، هطبار  عطق  لابق  رد  يرورـض  تامادـقا  یـسررب  يارب 
يا هینایب  دوب ، هتشذگ  بش  مامتان  هداعلا  قوف  هسلج  همادا  عقاو  رد  دیشک و  لوط  ات 13:30 ، زا 7:30  هک  هسلج  نیا  نایاپ  رد  .دش  لیکشت  دنتشاد  تکرش 
نا اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیّذلل  نذا   » هیآ اب  هینایب  .تسا  هدـش  فیـصوت  هداعلا " قوف  ییانثتـسا و  ًالماک  یطیارـش   " ینونک عضو  نآ  رد  هک  تفای  راشتنا 

: تسا هدمآ  نآ  رد  دوش و  یم  عورش  ریدقل » مهرصن  یلع  هللا 

روهظ هب  تسوا ، يداصتقا  یـسایس  ماظن  یعیبط  تفاـب  رد  هک  ار  یبلطزواـجت  يدـنمزآ و  نآ  اـکیرما  تلود  هک  میدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  يزور  نآ  اـم  »
ناطیش هلمح  رظتنم  ام  دنک و  ییارآ  فص  اراکشآ  دشاب  راگتسر  دازآ و  لقتسم و  دهاوخ  یم  نونکا  زارد  ناراگزور  زا  سپ  هک  یتلم  ربارب  رد  دناسر و 

...تسا هدیسر  ارف  زور  نآ  نونکا  میدوب و  شناگدناشن  تسد  اکیرما و  تردقربا  گرزب 

میناد یم  ام  هک  یلاح  رد  دنک  ناهنپ  ترافس  ياه  ناگورگ  هلئسم  ششوپ  ریز  ار  دوخ  تلود  یتسیلایرپما  عماطم  دنک  یم  یعس  اکیرما  يروهمج  سیئر 
.تسا ناریا  زا  تلود  نآ  زواجتم  تسد  عطق  یمالسا و  بالقنا  لصا  یساسا  هلئسم  اکیرما  تلود  يارب 

اب دـنمزآ  بلطزواجت و  یتلود  ییورایور  لطاب ، قح و  عطاـق  ییوراـیور  شیاـمزآ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  گرزب  شیاـمزآ  کـی  ربارب  رد  ناریا  تلم  نونکا 
« .مالسا یبالقنا  يژولوئدیا  هب  مزتلم  هتسر و  دنب  زا  یتلم 

هب دـیکأت  اب  تسا و  اـکیرما  مجاـهت  ییوگروز و  ربارب  رد  تمواـقم  هب  ممـصم  بـالقنا  ياروش  ناریا ، تلم  تساوخ  ققحت  تهج  رد  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب 
هتـشذگ و بش  یط  دوخ  هداعلا  قوف  تاسلج  رد  بالقنا  ياروش   » هک تسا  هدـش  يروآداـی  هیناـیب  نیا  ناـیاپ  رد  یلم ، تدـحو  يدنمـشوه و  ترورض 

« .دیسر دهاوخ  تلم  مومع  عالطا  هب  هک  تسا  هدرک  ذاختا  یتامیمصت  زورما 

همه دوش و  مالعا  روشک  رد  هداعلا  قوف  تلاح  هک  دنا  هدرک  داهنشیپ  نارادناتسا  هیلک  : » تفگ هسلج  نیا  هرابرد  بالقنا  ياروش  يوگنخس  یبیبح  نسح 
« .تسه راک  نیا  ناکما  هک  دنا  هدرک  مالعا  مدرم  هیحور  لاوحا و  عاضوا و  هب  هجوت  اب  اهنآ 

هظحل ام  رظن  زا  مه  اکیرما  هناتخبـشوخ  میا  هتفرگ  تمواـقم  هب  میمـصت  اـم  : » تفگ هسلج  نیا  جـیاتن  هراـبرد  نویزیولت  ویدار  راـگنربخ  هب  زین  ردـص  ینب 
نیا هب  زورما  میدرک  یم  ثحب  اهنآ  ياه  لح  هار  لـئاسم و  هب  عجار  اروش  رد  هک  دوب  هتفه  ود  اـم  نوچ  تسا ؛ هدرک  باـختنا  هلمح  نیا  يارب  ار  یبساـنم 

« .میوشب نامدوخ  لالقتسا  لیمکت  يارب  هزرابم  هدامآ  ات  دوش  هتشاذگ  رانک  یهورگ  تافالتخا  دشاب و  یلدکی  رب  دیاب  انب  هک  میدیسر  هجیتن 
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راک شرمع  مامت  رد  رتراک  رگا  هک  درک  هراشا  ماما  هتفگ  هب  ینویزیولت  ویدار  یتاعوبطم و  هبحاصم  کی  رد  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  زور  نیمه  رد 
تشحو روشک  کی  اب  هطبار  نتشاد  زا  هک  هدیـسر  اجک  هب  یتسیلایرپما  روشک  کی  یتخبدب  هک  دینیبب  دوزفا : يو  .تسا  راک  نیمه  دشاب  هدرک  یحیحص 

نیعم .دنتسه  ندش  هتشک  گنج و  هدامآ  یناریا  نویلیم  میراد و 36  ار  يزواجتم  ره  ندـنار  نوریب  ندرک و  هفخ  یگدامآ  ام  تفگ : همادا  رد  يو  .دراد 
یمیمصت هچ  سلجم  هک  دز  سدح  دوش  یمن  تفگ : تسیچ ؟ اه  ناگورگ  همکاحم  هرابرد  اه و  ناگورگ  هرابرد  يو  رظن  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  رف 

یمرب رد  ار  تازایتما  ریاس  ات  ناریا  تلم  هب  هاش  میلست  تازایتما  نیا  میریگب ؛ اکیرما  زا  یتازایتما  دیاب  هک  تسا  نیا  نم  یـصخش  رظن  یلو  تفرگ  دهاوخ 
.دهدب مه  تمارغ  دیاب  دنک  یم  لیمحت  ار  گنج  هک  یسک  .تساوخ  میهاوخ  تمارغ  میتسه و  يا  هدز  گنج  تلم  ام  .دریگ 

یم تخسرس  فلاخم  قرش  برغ و  هب  یگتسباو  هنوگ  ره  اب  تسا  هدومن  مالعا  ًالبق  هک  روط  نامه  ناریا  يدازآ  تضهن  : » درک مالعا  زین  يدازآ  تضهن 
رثؤم رایـسب  دـناوت  یم  بالقنا  موادـت  تهج  رد  دراد و  يدایز  نساحم  ام  بالقنا  يارب  تسا و  هدوب  ینیب  شیپ  لـباق  اـم  يارب  اـکیرما  هطبار  عطق  .دـشاب 

دندرک عطق  ناریا  زا  ار  مسیلایرپما  لاّمُع  هلاس  هاجنپ  هشیر  ماـما  عطاـق  يربهر  دوخ و  ياـه  تداهـش  اـب  هک  یتقو  ناریا  زراـبم  ناملـسم و  مدرم  .دـشاب ... 
« .دشاب یم  یناسآ  لهس و  رایسب  راک  ندرک  تمواقم  يداصتقا  ياه  میرحت  لباقم  رد  اهنآ  يارب  تسا  یهیدب 

ِیتسرد لیلد  رتراک  بناج  زا  اکیرما  ناریا و  نیب  یـسایس  هطبار  عطق  مـالعا  : » درک مـالعا  ناـمیپ  رتکد  يربهر  هب  زراـبم  ناناملـسم  شبنج  زور  نیمه  رد 
یم ناشن  تسا  هارمه  يداصتقا  دـیدش  ياه  تازاجم  اب  هک  میمـصت  نیا  .دوب  ناملـسم  نایوجـشناد  طسوت  ناسوساج  يرادـهگن  رد  تما  ماما و  میمـصت 

ار یتسیلایرپما  لفاحم  داد و  نایاپ  ناراکـشزاس  ياهدیدرت  هب  ماما  عطاق  میمـصت  تلم و  هدارا  .دروخ  تسکـش  مه  دوخ  رگید  هئطوت  رد  اکیرما  هک  دهد 
ناریا نامرهق  قلخ  ياه  لد  رد  يا  هزات  جوم  دومن و  لطاب  ماما  يریذـپان  شزاس  تیعقاو  رب  ندز  هبرـض  بالقنا و  هب  شزاـس  لـیمحت  زا  رگید  راـب  کـی 
ناطیـش هیلع  ینالوط  هزرابم  کی  راب  تسا  هدامآ  ناریا  ناملـسم  رادـیب و  تلم  .مینک  یم  لابقتـسا  رتراک  زا  میدوب  هدرک  مالعا  اهراب  هچناـنچ  اـم  .دـنابات 

« .دوب دهاوخ  ام  اب  يزوریپ  هلحرم  نیا  رد  میتسه  نئمطم  دشک و  شود  هب  ار  گرزب 

اب زاس  تشونرس  تازرابم  هچ  ره  : » درک مالعا   (1) دیدح يدیحوت  نامزاس  زور  نیمه  رد 
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هب يدـح  ات  یـسایس ، راتفر  عضاوم و  رد  هن  مالـسا و  یتدـیقع  ینابم  هب  دورو  عون  قیقحت و  شور  رظن  زا  درک و  یم  تیلاعف  نادـمه  رد  هک  یهورگ  - 1
تفگ ناوت  یم  یلک  روط  هب  .تشاد  زرابم  ناناملسم  شبنج  زین  نیفعضتسم و  نامرآ  هب  موسوم  هورگ  اب  زین  ییاه  تهابش  .تشاد  تهابـش  ناقرف  نایرج 

نیا یماظن " زاف   " زا دـعب  .داد  یم  لیکـشت  ار  هورگ  نیا  یـسایس  یتدـیقع ، بوچراچ  پچ ، ظیلغ  گنر  اـب  یمالـسا  یناـبم  زا  یحطـس  دازآ و  یتشادرب 
.دشاب يرثا  أشنم  تسناوتن  دش و  یشالتم  نامزاس 
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راکـشزاس و صلاخان  ياه  هورگ  رـصانع و  یمامت  دش و  دنهاوخ  رتایوپ  رتدازآ و  اه  هدوت  دنک ، ادـیپ  قمع  اوتحم و  دـبای و  تَّدِـح  تدـش و  مسیلایرپما 
دنام و دنهاوخ  اجرباپ  يرابکتسا  دض  نینوخ و  دربن  هنحص  رد  تما  ماما و  اهنت  هدش و  هیفصت  امن ، ناملسم  ياه  لادوئف  ناراد و  هیامرس  همه  ارگسپاو و 

« .ددنب راک  هب  راو  یلع  تیعطاق  راکتیانج  مسیلایرپما  ربارب  رد  هتشاذگ و  جرا  ماما  تما و  يالاو  ياه  نامرآ  هب  هک  تسا  تلود  رب 

ار زیچ  چـیه  نم  رظن  هب  اکیرما  روهمج  سیئر  يوس  زا  ناریا  اـب  یـسایس  هطبار  عطق  مـالعا  : » تفگ ناریا  تلم  بزح  ریبد  رهورف  شویراد  زور  نیمه  رد 
هدرک زاغآ  ار  هطبار  عطق  نیا  دنک  لاغـشا  ناریا  رد  ار  اکیرما  هناخـسوساج  داد  هزاجا  دوخ  ریلد  نادنزرف  هب  هک  زور  نآ  ناریا  تلم  اریز  دهد ؛ یمن  رییغت 

رت شیب  یهاگآ  بالقنا ، ربهر  اتکی  تیعطاق  ناریا و  مدرم  یگداتـسیا  قمع  زا  رتراک  تلود  هک  تسناد  نآ  هناـشن  ناوت  یم  ار  دـیدج  تکرح  یلو  دوب ؛
هداد و تسد  زا  یلک  هب  تشاد  ناریا  رد  اه  هقیلـس  فالتخا  راکـشزاس و  ياه  لماع  هب  هیکت  اب  يراک  بیرف  يارب  هک  ار  یلطاب  ياهروصت  تسا و  هتفاـی 

« .دنز یم  تسد  هجیتن  یب  ياهراک  هب  هک  تسا  هدش  یمگردرس  راچد  نانچ 

دهاوخ لمع  هب  مه  هب  تبسن  نیفرط  زا  ییاه  لمع  تدش  کش  نودب  اکیرما ، لمع  نیا  اب  : » تفگ ناریا  یلم  ههبج  يوگنخس  اسراپ  رتکد  زور  نیمه  رد 
زا رگید  یبرغ  لود  میوشن و  يوزنم  ناهج  تسایـس  رد  ام  هک  مراودیما  نم  .دنـشاب  يدیادش  لمحت  رظتنم  دـیاب  مدرم  یبالقنا  ره  رد  لاح  ره  هب  دـمآ و 

« .دشاب بالقنا  نامز  رد  یجراخ  تسایس  تیمها  هجوتم  ام  روما " زا  جراخ  ترازو   " نیا مراودیما  نینچمه  نم  دننکن و  يوریپ  اکیرما 

، رتراک مایپ  ياشفا  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  عطاق  يریگ  عضوم  زا  يرازگـساپس  اب  ناریا  قلخ  نیدهاجم  : » درک مالعا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  زور  نیمه  رد 
دوخ نیا  زین  راب  نیا  روما  نیلوئـسم  تاشامم  رطاخ  هب  هچ  رگا  .دـیوگ  یم  کیربت  ناریا  نامرهق  مدرم  مومع  هب  ار  ناریا  اب  اکیرما  کیتاملپید  هطبار  عطق 

گرزب توغاط  نیا  اـکیرما ، اـب  هطبار  تسا  یهیدـب  .تسا  هدرک  یتسد  شیپ  دروم  نیا  رد  هلمج  زا  راـب و  نیمدـنچ  يارب  هک  تسا  راـکتیانج  ياـکیرما 
لقاال هک  میتسه  نآ  راتـساوخ  ام  رظن  نیا  زا  .تشاد  دـهاوخن  هتـشادن و  ام  نهیم  يارب  یتبثم  نومـضم  دـنا  هدرک  هراشا  اهراب  ینیمخ  ماما  هچنانچ  ناهج ،

هب اکتا  اب  هدـیزرو و  مادـقا  یماظن ) يداصتقا و  زا  معا   ) يرامعتـسا ياهدادرارق  طباور و  لماک  عطق  هب  راکتبا  اب  دوخ  ناریا  تلود  هدـش  هک  مه  راب  کی 
« .قلخ مامت  یتسیلایرپما  دض  تدحو  داب  رارقرب  اکیرما ، مزیلایرپما  رب  گرم  ...دنکن  همهاو  ریسم  نیا  رد  یلکشم  چیه  زا  قلخ  ادخ و 

تازراـبم اـب  هک  ناریا  مورحم  ياـه  هدوت  يارب  تسا  يرگید  يزوریپ  دادـیور ، نیا  رد  : » درک مـالعا  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  زور  نیمه  رد 
لیوحت اکیرما  تلود  هب  ار  ناسوساج  شیاه  تورث  هاش و  دادرتسا  نودب  دنتساوخ  یم  هک  ار  نانآ  شالت  دنتـسب و  ناراکـشزاس  رب  ار  هار  دوخ  ناشخرد 

« .دنتسکش مهرد  دنهد ،
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روشک يداصتقا  هرـصاحم  مالعا  اب  ناریا و  اب  یـسایس  هطبار  عطق  اب  اکیرما  راّدـغ  مسیلایرپما  : » درک مالعا  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  زور  نیمه  رد 
ام روشک  ام و  قلخ  ام ، بالقنا  یلـصا  نمـشد  هک  داد  ناشن  رگید  راب  راوخناهج  راکتیانج  نیا  .تشادرب  دوخ  يرـشب  دـض  هیرک و  هرهچ  زا  ایر  باقن  ام 

بازحا اه و  نامزاس  اه  هورگ  نیب  دوجوم  یـسایس  یتدـیقع و  یکلـسم ، فالتخا  هوجو  مامت  تارجاشم و  یماـمت  دـیاب  ...تسا  رطخ  رد  بـالقنا  .تسا 
عطاق و يربهر  ریز  راکتیانج ) ياـکیرما   ) كرتشم نمـشد  اـب  دربن  دـحتم  ههبج  رد  ناریا  یبـالقنا  ياـهورین  همه  ناریا  مدرم  همه  دوش و  هتـشاذگ  راـنک 

« .تسا زور  مربم  ترورض  نیا  دنوش ، جیسب  ناریا  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما  ریذپان  یتشآ 

هدوب برغ  قرش و  ياه  تردقربا  هیلع  هشیمه  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  طخ  : » درک مالعا   (1) ناریا ناربجنر  بزح  زور  نیمه  رد 
« .دبای همادا  اهنآ  زا  یگتسباو  عطق  ات  نانچمه  دیاب  و 

يایوگ اکیرما ، اب  هزرابم  روحم  رد  نانآ  كارتشا  تسا ، هظحالم  لباق  یشم  طخ  يژولوئدیا و  رد  روکذم  ياه  هورگ  اه و  تیصخش  عونت  هک  یلاح  رد 
زین ندز  قوب  غارچ و  ندرک  نشور  يداش ، زاربا  اه ، نابایخ  رد  عامتجا  لـیبق  زا  مدرم  ياـه  هدوت  ياـه  شنکاو  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  دـنمورین  یعاـمجا 

.تسا هیضق  نیا  رد  یسایس  ياه  نایرج  اه و  تیصخش  نالوئسم ، اه ، هدوت  تدحو  زا  یتمالع 

ریزو .دـش  مالعا  زین  اکیرما  ياه  هناسر  قیرط  زا  عوضوم  نیا  .تسا  هتـسبن  هنابلط  میلـستریغ  اّما  زیمآ  تملاـسم  تامادـقا  رب  ار  هار  ناریا  لاـح ، نیمه  رد 
نایوجـشناد ینیمخ و  ماما  ناریا ، تلم  رتراک ، دیدج  تامیمـصت  هک  درک  مالعا  رد 20/1/1359 )  ) اکیرما یـس.یب.يا  نویزیولت  قیرط  زا  ناریا  هجراـخ 

لکـشم نیا  دناوت  یمن  تازاجم  لامعا  ای  دیدهت  هنوگ  چیه  درادن و  هرکاذم  زا  ریغ  یلح  هار  هلئـسم  نیا  دوزفا  يو  .تسا  هدادن  رارق  ریثأت  تحت  ار  زرابم 
يوجو تسج  رد  ًاصخـش  يو  دوش و  هتفرگ  رـس  زا  ًاددجم  دیاب  دوب  نایرج  رد  ًالبق  رثؤم  یتروص  هب  هک  یتارکاذم  درک  دـیکأت  هداز  بطق  .دـنک  لح  ار 

یـسررب دـیاب  اکیرما  تفگ : خـساپ  رد  دـهد ؟ ماجنا  يراک  هچ  دـیاب  رـضاح  لاـح  رد  اـکیرما  دـش  لاؤس  يو  زا  یتقو  .دوب  دـهاوخ  زیمآ  حلـص  یلح  هار 
نیا تاماقم  هک  تسا  نیا  هناشن  اکیرما  مادـقا  نیا  تفگ : يرگید  رظنراهظا  رد  هداز  بطق  .دـنک  زاـغآ  تسا ، هدـش  بکترم  قباـس  هاـش  هک  ار  یتاـیانج 

تسا راب  نیتسخن  نیا  دنک و  عطق  يروشک  اب  ار  دوخ  یسایس  هطبار  اکیرما  تسا  هتشادن  هقباس  زگره  نونکات  .دنا  هدش  ینابصع  تخس  روشک 
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هـشیدنا يدرـسنوخ  اب  دیاب  تفرگن ؛ میمـصت  هنالوجع  داد و  جرخ  هب  ییابیکـش  دیاب  دوش ؛ یم  مدـق  شیپ  هنیمز  نیا  رد  هبناج  کی  تروص  هب  اکیرما  هک 
عطق دوزفا : هداز  بطق  .تسا  اکیرما  یلخاد  لاعفنا  لـعف و  هب  رظاـن  رت  شیب  ناریا  اـب  اـکیرما  هطبار  عطق  مـالعا  تفگ : يو  .میریگب  میمـصت  سپـس  مینک 

هاش تنطلس  لاس  رد 25  هک  روط  نآ  ینعی  هتشذگ  نارود  رد  ناریا  رد  اکیرما  هلخادم  هک  تسا  نیا  عوضوم  .درادن  رثا  موهفم و  ًالصا  کیتاملپید  هطبار 
.تسا رتهب  دوش  ماجنا  راک  نیا  رتدوز  هچ  ره  دوش و  عطق  دیاب  تسا  هدوب  عولخم 

میرحت هک  تسا  يوحن  هب  اـم  یکیژتارتـسا  ییاـیفارغج و  تیعـضو  تفگ : ناریا  میرحت  زا  اـکیرما  یبرغ  نادـحتم  یلاـمتحا  يوریپ  هراـبرد  هجراـخریزو 
تاکرادـت لوغـشم  ام  شیپ  هام  ود  زا  تفگ : همادا  رد  هداز  بطق  .مینک  هلباقم  يداصتقا  هرـصاحم  هنوگ  ره  اب  میرداق  ام  تسین و  یلمع  ًالـصا  يداـصتقا 

عونمم ناریا  هب  ار  اهزیچ  يرایـسب  رودص  نونکات  هک  اکیرما  دوخ  رد  یتح  داد : حیـضوت  يو  .مینک  هلباقم  يراشف  هنوگ  ره  اب  میناوتب  هک  میتسه  یـصاخ 
متـسیس ام  .تسین  لکـش  نآ  هب  ام  ینارگن  نیاربانب  میتسرفب ؛ امـش  يارب  میناوت  یم  هطـساو  اب  هک  دـنتفگ  یم  ییاـکیرما  ياـه  یناـپمک  دوخ  تسا ، هدرک 

.میتخاس ار  همانرب  نیا  میتفرگ و  سامت  یتعنص  ياهروشک  مامت  اب  .میروخنرب  لاکشا  هنوگ  چیه  هب  هک  میدرک  میظنت  نانچ  شیپ  هام  ود  زا  ار  یتسرد 

نیرت گرزب  زا  یکی  ناریا  رد  نــــیدرورف  هعمج 22  زور  .تـسا  هـطبار  عـطق  مـهم  ياهدـمایپ  رگید  زا  ناریا ، رد  ییاـکیرما  دـض  يرـسارس  ییاـمیپهار 
مالعا رانک  رد  مسارم  نیا  دـش  رازگرب  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  مالعا  تبـسانم  هب  ییاکیرما و  دـض  ینومـضم  اـب  يرـسارس  عیـسو و  ياـه  ییاـمیپهار 

رد اهنآ  دادـعت  هک  یتیعمج  اـب  ناـیامیپهار  ناریا  ياهرهـش  همه  رد  ًاـبیرقت  .تشاد  هارمه  زین  ار  قارع  ثعب  میژر  تیموکحم  مـالعا  اـکیرما ، تیموکحم 
ار زامن  ياه  هبطخ  روحم  هعمج  ناماما  .دنتـشاد  اپرب  ار  مسارم  نیا  تسا ، هدوب  هقباس  یب  ای  هقباس  مک  ناریا  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياـه  ییاـمیپهار 

هلئسم تیمها  تیساسح و  ًاعبط  نارهت  رد  .دنتخادرپ  عوضوم  نیمه  هب  شیوخ  بلاطم  رد  نانارنخس  اهراعش و  رد  نایامیپهار  دنداد و  رارق  هراب  نیمه  رد 
.دوب رت  شیب 

ياه تیـصخش  تاماقم و  تفای و  روضح  ییاـمیپهار  نیا  رد  اـکیرما  ترافـس  لـباقم  رد  ینویلیم " شترا 20   " هدـید شزومآ  دارفا  هژر  همانرب  اـب  هاـپس 
يا هنماخ  ردص و  ینب  یناجنسفر ، یمشاه  نایاقآ  .دنداد  ناشن  ار  دوخ  روضح  ینارنخس ، تروص  هب  زین  تموکح  ینونک  يدنب  حانج  رد  حرطم  یسایس 

تمه اب  دورـس  يارجا  مسارم  نیا  ياه  همانرب  رگید  زا  .دـنتخادرپ  ینارنخـس  داریا  هب  نارهت  هعمج  ماما  اه و  هبطخ  زا  لـبق  نانارنخـس  ماـقم  رد  بیترت  هب 
دورف اهزبس و  هالک  دازآ  طوقـس  شیامن  ثعب ، میژر  فلاخم  نایقارع  زا  یکی  هاـگیاج  رد  یقارع  نویناـحور  زا  یکی  یفـصآ  ینارنخـس  یلم ،" جیـسب  "

یمالسا يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  ياه  يراکش  ییاوه  رونام  نارضاح ، دیدش  تاساسحا  زاربا  نایم  رد  هعمج  زامن  يرازگرب  هطوحم  رد  نازابرتچ 
همانعطق تئارق  و  هعمج ) زامن  مسارم  يرازگرب  لحم   ) نارهت هاگشناد  نمچ  نیمز  زارفرب 
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.دوب ریگمشچ  هوبنا  تیعمج  رد  زراب  طاشن  كرحت و  وپاکت و  هکنیا  رت  مهم  هلئسم  .دوب  ییامیپهار 

یتسینومک ياه  هورگ  هلمج  زا  ماظن  فلاخم  ياه  نایرج  زا  يدادعت  تفر و  رتارف  یمالسا  ماظن  نارادفرط  هدودحم  زا  يرـسارس  ییامیپهار  نیا  تعـسو 
یـسایس ياه  هورگ  يارب  هک  تسا  یعوضوم  اکیرما ، اب  هطبار  عطق  هرابرد  عضوم  مـالعا  تیعقوم  نیا  رد  .تفرگرب  رد  زین  ار  يدرک  یموق  ياـه  هورگ  و 

ماظن نافلاخم  یلخاد ، نافلاخم  فالخرب  هک  تسا  ینتفگ  .دوش  یم  یقلت  نانآ  یـسایس  تیعورـشم  لقادح  موادت  تایرورـض  زا  تسا و  ریذپان  بانتجا 
.دنا هدرک  ذاختا  ار  اکیرما  زا  تیامح  عضوم  دنراد ، یتاقلعت  هتشذگ  میژر  هب  ًاتدمع  هک  روشک  جراخ  رد 

زا يدـیدج  هرود  رد  اکیرما  ناریا و  لباقم ، روشک  تختیاپ  رد  ناریا  اکیرما و  عفانم  ظفاح  ناونع  هب  بیترت  هب  ریازجلا  سیئوس و  باـختنا  اـب  تیاـهن  رد 
هدنیآ نارظان ، مومع  رظن  زا  تابـسانم ، نیا  رد  هدننک  نییعت  ياهّریغتم  لماوع و  ددـعت  عونت و  ظاحل  هب  هک  يا  هرود  .دـنتفرگ  رارق  کیتاملپید  تابـسانم 

.تسا يا  هدیدع  یخیرات  عیاقو  ثداوح و  نتسبآ  ماهبارپ و  تسین ، میسرت  لباق  نآ  يارب  یصخشم 

اکیرما نادحتم  لزلزت  ناریا و  يرادیاپ  يداصتقا -  میرحت  ب )

ینامز هرود  زاغآ  نامه  زا  اهراشف  نیا  لباقم  رد  یگداتسیا  رب  ناریا  عطاق  میمصت  ناریا و  هب  يداصتقا  يراک  تابرـض  ندرک  دراو  يارب  اکیرما  يوپاکت 
عقوت نپاژ  اپورا و  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  هژیو  هب  دوخ ، یبرغ  نادحتم  زا  هار  نیا  رد  اکیرما  .تسا  هدوب  حرطم  يدج  روط  هب  نآ  رخآ  ات  باتک 
یتفن میرحت  ًاتدمع  لباقتم -  هبرض  هب  ار  اکیرما  تسود  ياهروشک  فرط  زا  يداصتقا  هبرض  هنوگ  ره  هناتخسرس  یشنکاو  رد  ناریا  .تشاد  رثؤم  کمک 

رب دـنداد و  یم  شرازگ  مدرم  هـب  روـشک  يرارطـضا  عـضو  يارب  ییاـه  حرط  يریگیپ  دوـجو و  زا  ناریا  نادرمتلود  لاـح  نـیمه  رد  .درک  یم  دـیدهت  - 
اراکـشآ اکیرما ، رظن  دروم  میرحت  هب  نتـسویپ  يارب  هک  یلاح  رد  ییاپورا  ياهروشک  .دـندرک  یم  هیکت  ناریا  يداصتقا  یگداتـسیا  ییاـناوت  تمواـقم و 

لقاال ای  اه  ناگورگ  ندرک  دازآ  هب  ار  ناریا  يرگ ، یجنایم  یعون  اب  دندیشوک  یم  زین  دندرک و  یم  تیامح  مالعا  اکیرما  زا  اّما  دنداد  یم  ناشن  تهارک 
.دننک دیدهت  بیغرت و  هار  نیا  رد  ییاه  مدق  نتشادرب 

، میرحت هب  نانآ  نتـسویپ  يارب  ار  صخـشم  ینامز  هک  تشاداو  ار  اکیرما  ناریا ، میرحت  هلئـسم  اب  یعطق  دروخرب  رد  یبرغ  ياپورا  ياه  لزلزت  اهدیدرت و 
 - لیروآ 1980  21  ) دوخ هجراخ  ناریزو  سـالجا  رد  هک  درک  یم  دراو  راـشف  اـپورا  كرتشم  رازاـب  وضع  ياـهروشک  هب  نینچمه  اـکیرما  .دـنک  نییعت 
هب قیوشت  يارب  .دندرک  یم  لوحم  نارس  یتآ  سالجا  هب  ار  يریگ  میمـصت  هسنارف  نپاژ و  هلمج  زا  یخرب  اّما  دننک ، ذاختا  یکرتشم  میمـصت  ( 1/2/1359

یلامتحا تالکـشم  اکیرما  دوجوم ، ياه  ینارگن  عفر  يارب  هک  دندرک  یم  داهنـشیپ  يدـنک  دراودا  روتانـس  هلمج  زا  اکیرما  ناگبخن  یخرب  یتح  میرحت ،
رد .دنک  ناربج  ار  ناریا  تفن  دوبمک  زا  یشان 
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يارب یگرزب  لکشم  اکیرما  ياه  میرحت  نپاژ ، اپورا و  نتسویپن  تروص  رد  هک  دندرک  یم  دیکأت  ییاپورا  ییاکیرما و  نارگ  لیلحت  زا  يرایسب  نایم  نیا 
.درک دهاوخن  داجیا  ناریا 

هلماعم هنوگ  ره  یلوپ و  لدابت  ندرک  عونمم  هلمج : زا  درک ، مالعا  ناریا  هیلع  يدـیدج  يداصتقا  تازاجم  رتراـک  ( 28/1/1359 ، ) باتک هرود  رخاوا  رد 
تـشادرب يارب  مادـقا  ییاکیرما ، ياهداهن  رایتخا  رد  ناریا  هدـش  يرادـیرخ    ً ـالبق تازیهجت  نداد  رارق  یناریا ، صاخـشا  اـه و  ناـمزاس  اـب  اـکیرما  عاـبتا 

تازاجم هب  دشابن ، بولطم  ناریا  شنکاو  رگا  درک  دـیدهت  نینچمه  رتراک  تمارغ و ...  ناونع  هب  اکیرما ، رد  ناریا  هدـش  دودـسم  ییاراد  رالد  اهدرایلیم 
.دوب دهاوخن  رظن  زا  رود  زین  یماظن  مادقا  دشن  لصاح  يا  هجیتن  مه  زاب  رگا  دش و  دهاوخ  هدوزفا  زین  یتارباخم  ییوراد و  میرحت  قوف ، ياه 

ناریا لابق  رد  دوبن  لیام  یبرغ  ياپورا  یلکروط  هب  اّما  دـنتخادرپ ؛ زین  یلمع  مادـقا  هب  تیاـمح ، مـالعا  رب  هوـالع  لاـغترپ  هلمج  زا  اـهروشک  زا  يدودـعم 
میمصت دش ، یم  عورش  تشهبیدرا  لوا  زا  هک  كرتشم  رازاب  روشک  هجراخ 9  ناریزو  سالجا  رد  هک  دوب  لمتحم  همه  نیا  اب  .دهد  ناشن  دیدش  شنکاو 
شنکاو لاکیدار ، ياه  تیـصخش  رب  هوالع  دندش و  ور  هبور  هیـضق  اب  ییانتعا  یب  اب  طبر  يذ  تاماقم  ناریا  رد  ًالباقتم  .دوش  هتفرگ  ناریا  دـضرب  دـیدش 

( تفن ریزو   ) رف نیعم  ربکا  یلع  و  هجدوب ) همانرب و  ناـمزاس  سیئر  بـالقنا و  ياروش  وضع   ) یباحـس هللا  تزع  هجراـخ ،) ریزو   ) هداز بطق  نوچ  يدارفا 
.دوب اه  میرحت  اهدیدهت و  اب  هلباقم  يارب  صخشم  يزیر  همانرب  هب  يراودیما  زا  یکاح  تمواقم و  هدارا  رب  ینتبم  مکحم و  زین 

تاکرحت حطس  رد  هچ  تاغیلبت و  حطـس  رد  هچ  دندرک و  یم  لابقتـسا  نآ  ندش  رتداح  تیعـضو و  نیا  زا  ًاعبط  قرـش ، كولب  ياهروشک  لاح  نیمه  رد 
.دنداد یم  ناشن  یگدامآ  يداصتقا  طباور  شیازفا  ناریا و  هب  یکیدزن  يارب  کیتاملپید ،

هاش زیمآریقحت  فذح  ج )

هدرک و لمع  اـکیرما  ناریا و  هطبار  يراـجفنا  ياـضف  رد  يا  ینـشاچ  نوچ  اـکیرما  رد  يو  شریذـپ  يارجاـم  هک  ناریا ، قباـس  هاـش  يولهپ ، اضردـمحم 
يا هتشذگ  رد  ناریا  هاش  .دش  فذح  روشک  ود  تابسانم  ینارحب  هخرچ  زا  زیمآریقحت  یلکش  هب  هرود  نیا  رد  دوب ، هدش  ببس  ار  یسوساج  هنال  يارجام 
نیع رد  اکیرما و  عفانم  زا  تظافح  هفیظو  هقطنم " مرادناژ   " ناونع اب  دش و  یم  بوسحم  سراف  جیلخ  هنایمرواخ و  رد  اکیرما  دحتم  نیرترادافو  کیدزن 
ربارب رد  اکیرما  تلود  اّما  .دوب  هارمه  اکیرما  ریقحت  اب  ًاعبط  يو  زیمآریقحت  فذح  نیاربانب  تشاد ، هدهعرب  ار  مانتیو " سوباک  رارکت   " زا يریگولج  لاح 

، اماناپ رد  راظتنا  هام  دنچ  زا  سپ  يولهپ  اضردمحم  نیدرورف 1359 ، لئاوا  رد  دیدرگ و  راچان  تراقح  نیا  شریذپ  هب  هک  تشاد  رارق  یعـضو  رد  ناریا 
ترورض هاش و  يرامیب  تّدح  یتقو  صوصخ  هب  .دش  تروپید "  " رصم هب  اکیرما  ياهزرم  تشپ  زا 
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ناوت رد  هچ  ره  اکیرما  هتبلا  .دنکب  یصخشم  ثحب  هراب  نیا  رد  درادن  یلیامت  هک  داد  یم  ناشن  اراکـشآ  رتراک  دیدرگ  یم  حرطم  اکیرما  رد  يو  هجلاعم 
رد رـصم  اکیرما و  ریبادت  اب  .دسرن  ییاج  هب  یـسایس ، مرجم  کی  ناونع  هب  ناریا  هب  اماناپ  زا  هاش  تدوع  رد  ناریا  یقوقح  تامادقا  هک  درب  راک  هب  تشاد 

.دننیبن دوخ  يور  ِشیپ  هاش  هدنورپ  يریگیپ  همادا  يارب  یهار  چیه  ناریا ، یمازعا  نانادقوقح  ات  دش  رـصم  یهار  اماناپ  زا  ًاددجم  هاش  هرظتنمریغ ، یمادـقا 
يو زا  نیگب " تاداس و  رتراک و  نیدـسفم ، هس  رب  گرم   " راعـش اب  ناریا  ياه  نابایخ  رد  دـیوید ، پمک  ناـمیپ  ياـضما  لـیلد  هب  هک  تاداـس  رـصم ، رد 

تفگ درک و  تیامح  ًامـسر  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  زا  يو  .دنک  تیثیح  هداعا  يو  زا  دیـشوک  درک و  تیامح  هاش  زا  تدـش  هب  دـش ، یم  ییاریذـپ 
نیا اّما  .دـننزب  دایرف  تمایق  زور  ات  ناریا  مدرم  راذـگب  تفگ  دـناوخ و  یعقاو  ناملـسم  کی  ار  هاش  تاداس  .تسا  هلمح  نیا  رد  اکیرما  هب  کـمک  هداـمآ 

تنایخ حبق  دش و  یم  یقلت  اکیرما  هب  رـصم  تموکح  یگدرپسرـس  ریجنز  رب  رگید  يا  هقلح  دناشوپب و  ار  تاداس  مادقا  نیا  یتشز  تسناوت  یمن  نانخس 
روفنم یتیصخش  هب  تعرس  هب  تاداس  .دوب  رما  نیمه  زا  یکاح  رصم  مدرم  یپرد  یپ  تارهاظت  درک ؛ یم  دیکأت  دییأت و  ار  لیئارسا  اب  هطبار  دروم  رد  يو 

.درواین یپ  رد  ار  ینادنچ  فسأت  بجعت و  برع ، مالسا و  ناهج  رصم و  رد  يو  رورت  اهدعب ، هک  ییاج  ات  دیدرگ ؛ لیدبت 

یماظن مادقا  يرس  یلک  هب  كرادت  د )

مادـقا يّرـس  حطـس  رد  دوب ، لاعف  ناریا  هیلع  تدـش  هب  يداصتقا  یـسایس و  ياه  هبنج  رد  ینلع ، حطـس  رد  اکیرما  هک  یلاح  رد   1359 نیدرورف لوط  رد 
پمک رد  اکیرما  یتینما  یماظن و  یـسایس ، یلاع  تاماقم  هیلک  تکرـش  اب  ینـالوط  مهم و  يا  هسلج  نیدرورف  مود  زور  رد  .دـید  یم  كرادـت  ار  یماـظن 

.دش لیکشت  دیوید 

دوب هدـش  ماجنا  اه  ناگورگ  تاجن  تایلمع  يارب  هتـشذگ  ياه  هام  یط  هچنآ  هرابرد  یلماک  شرازگ  اکیرما ، شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  هسلج  نیا  رد 
کی دش  رارق  ًاتیاهن  تسناد ، یمن  اه  ناگورگ  اکیرما و  تحلـصم  هب  ار  نآ  هک  یماظن  مادقا  هنوگ  ره  اب  هجراخریزو  سنو  تفلاخم  دوجو  اب  .درک  هئارا 

زا اکیرما  ياهودنامک  لاقتنا  سبط و  رد  ددجم  يریگ  تخوس  هب  طوبرم  ياه  تمسق  تاجن ، حرط  زا  یتایئزج  میت  نیا  .دوش  ناریا  یهار  ییاسانـش  میت 
.درک یم  لیمکت  حالصا و  تایلمع ، عیرست  تهج  رد  ار  هدش  دای  حرط  یسررب و  ار  رتپوک  یله  هب  امیپاوه 

كرحت رد  اکیرما  ناریا ، هیشاح  رد  يوروش  میقتسم  روضح  ناتـسناغفا و  لاغـشا  هلمج  زا  فلتخم  تاظحالم  زا  یـشان  هفقو  یتدم  زا  دعب  بیترت  نیا  هب 
زا قیقد  يدنب  عمج  مدع  صوصخ  هب  يوروش و  هب  طوبرم  تاظحالم  لیلد  هب  ًاساسا  یماظن  گرزب  هلمح  هتبلا  .دش  يدـج  ناریا  هیلع  یماظن  مادـقا  يارب 

هنماد تعـسو و  هرابرد  .تشاد  رارق  راک  روتـسد  رد  تاـجن  ییودـنامک  تاـیلمع  ًافرـص  دوب و  هدـیدرگ  یفتنم  ناریا ، ینیب  شیپ  لـباقریغ  لـمعلا  سکع 
هتبلا هلمح ،
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، تفای یم  يّرست  يدارفا  هچ  اجک و  ات  نآ  لومش  هزوح  هنماد و  دیشک ، یم  نارهت  هب  دش و  یمن  فقوتم  سبط  رد  تایلمع  رگا  هک  دشن  مولعم  هاگ  چیه 
.رایع مامت  یماظن  هلمح  کی  هن  دوب  تاجن  ییودنامک  تایلمع  کی  نیا  لاح  ره  رد  اّما 

رد نارهت ، رد  اکیرما  ترافـس  ياه  ناگورگ  تاجن  يارب  یماظن  هلمح  عوضوم  یـسوساج " هنال   " يارجام زاغآ  ناـمز  ناـمه  زا  هکنیا  رت  شیب  حیـضوت 
یلک روط  هب  تفگ  ناوت  یم  .تسا  هدش  یم  رت  یعرف  یهاگ  رت و  يدج  یهاگ  فلتخم  لماوع  هب  هجوت  اب  اّما  هتشاد ، رارق  ییاکیرما  تاماقم  راک  روتسد 
يرت شیب  تّوق  زور  هب  زور  ناریا ، دـض  رب  یماظن  تایلمع  يارجا  هیرظن  درک ، لاغـشا  ار  ناتـسناغفا  يوروش  شترا  هک  ینامز  ات  هنال " لاغـشا   " نامز زا 

اه ییاکیرما  ناتـسناغفا ، لاغـشا  اب  اّما  .دـش  یم  رجنم  اه  ناگورگ  ندـش  هتـشک  هب  هلمح  نیا  رگا  یتح  تسا ؛ هدـش  یم  رتداـیز  نآ  لاـمتحا  هتفاـی و  یم 
.دندش رت  طاتحم  ناریا  رد  یماظن  كرحت  هنوگره  هرابرد  دندرک و  یبایزرا  ار  يوروش  مادقا  نیا  هب  طوبرم  تاظحالم 

هک تخادنا  دهاوخ  رطخ  هب  ار  اه  ناگورگ  ناج  یماظن  مادقا  دوب : نینچ  درک  یم  داجیا  دیدرت  ناریا  دض  رب  یماظن  مادـقا  رد  هک  مه  يرگید  تاظحالم 
مادقا نیا  هک  دش  یم  هداد  مه  لامتحا  نیا  نیا ، رب  هوالع  .دش  یم  یقلت  یشوپ  مشچ  لباق  اکیرما  يرابتعا  یب  رابتعا و  تیمها  ربارب  رد  عوضوم  نیا  هتبلا 

نیا زا  ییاه  لالدتسا  نینچمه  .دهد  قوس  قرـش  كولب  تمـس  هب  ار  ناریا  هکنیا  زین  دزادنیب و  يدج  رطخ  هب  مه  ار  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  اکیرما  عفانم 
دوخ و نوماریپ  جییهت  اب  هک  دراد  ار  تردـق  نیا  ینیمخ  هللا  تیآ  دوشن ، لسوتم  يوروش  هب  ام  اب  هلباقم  يارب  ناریا  هک  نیا  ضرف  هب  : » تشاد دوجو  لیبق 

مالسا ناهج  نتخاس  دحتم  يارب  اکیرما  یماظن  تایلمع  زا  هک  اسب  هچ  دزادنیب و  هار  ام  هیلع  یسدقم  گنج  نایعیـش ، یبلط  تداهـش  سح  زا  يریگ  هرهب 
« .دیامن لابقتسا  برغ  هیلع 

هب نیدرورف  رد 22  ًاتیاهن  تفای و  همادا  يّرس  یلک  هب  یحطـس  رد  هتفه  هس  دودح  دش ، عورـش  نیدرورف  مود  زور  رد  هک  يدیدج  كرحت  بیترت ، ره  هب 
.دش رجنم  حرط  هرابرد  ییاهن  يریگ  میمصت 

، تفرگ ماجنا  ناریا  رد  قارع ، تلود  اکیرما و  تیموکحم  شنزرـس و  رد  هک  يرـسارس  عیـسو و  ییامیپهار  کی  يرازگرب  اـب  نراـقم  نیدرورف  زور 22 
هجراخ ترازو  نواعم  رفوتسیرک  زج  هب  دنداد  قفاوم  يأر  حرط  هب  نارضاح  همه  .دیـسر  اکیرما  یّلم  تینما  ياروش  بیوصت  هب  اه  ناگورگ  تاجن  حرط 

.دوب هدرک  تکرش  هسلج  رد  سنو  ياج  هب  هک 

هک درک  دیدهت  ناریا ، میرحت  هطبار و  عطق  هب  اپورا  نتسویپ  ترورض  هب  نتخادرپ  نمـض  یتاعوبطم  ياه  هبحاصم  رد  راب  نیدنچ  رتراک  نیدرورف  رخآ  ات 
ار اکیرما  یتآ  یماظن  مادـقا  زین  تاعوبطم  اه و  تیـصخش  یخرب  رگید  ییوس  زا  .دـش  دـهاوخ  لسوتم  زین  یماظن  مادـقا  هب  ترورـض  تروص  رد  اکیرما 

بیرف و یعون  دوخ  نانخس  رد  نارگید ، مه  رتراک و  مه  اّما  دندرک ، یم  حرطم 
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يدنب نامز  ندرک  حرطم  اب  رگید  یفرط  زا  دش و  یم  هدامآ  اکیرما  یماظن  مادـقا  يارب  یمومع  راکفا  یفرط  زا  عقاو  رد  .دنتـشاد  رظندـم  زین  ار  يریگلفاغ 
میمـصت نالوئـسم و  نهذ  یماظن ، تامادقا  رگید  ناریا و  لحاوس  يراذگ  نیم  ییایرد ، هرـصاحم  هرابرد  ییاهربخ  راشتنا  اب  تسدرود و  فلتخم و  ياه 

نیم تاعبت  یگنوگچ و  هرابرد  اکیرما  ویدار  لصفم  ياه  شرازگ  صوصخ  نیا  رد  .دیدرگ  یم  رود  اکیرما  یماظن  یلـصا  تکرح  زا  ناریا  ناگدـنریگ 
یگنوگچ هرابرد  ییاکیرما  ياهروتانـس  تاراهظا  ناریا ، ردانب  هرـصاحم  هرابرد  نوگاتنپ  تاماقم  یمـسرریغ  رابخا  مالعا  نآ ، لامتحا  نازیم  يراذـگ و 

شیازفا نیدرورف  رخآ  زور  دنچ  رد  صوصخ  هب  هک  تسا  رکذ  لباق  یماظن  هلمح  هرابرد  تاعوبطم  رد  اه  یجنسرظن  راشتنا  یماظن ، ياهورین  زا  هدافتسا 
اکیرما و ياه  تیلاعف  یعطق  تسکـش  زا  دعب  دشاب  راک  رد  مه  رگا  یماظن  مادـقا  هک  دـیدرگ  یم  دومناو  یفلتخم  ياه  لاناک  زا  نآ  رانک  رد  دوب و  هتفای 

سالجا ییاپرب  راظتنا  نارهت ، هب  نانآ  تشگزاب  فلتخم و  ياهروشک  ناریفـس  ندناوخارف  .دوب  دـهاوخ  يداصتقا  یـسایس و  ياه  هنیمز  رد  نآ ، نادـحتم 
تامادقا نیا  هلمج  زا  اکیرما ، اب  یهارمه  عون  رد  یفیلکتالب  اب  هارمه  اهروشک ، نآ  نارـس  سالجا  نآ  زا  دـعب  اپورا و  كرتشم  رازاب  ياهروشک  ناریزو 

.تسا

هلمح عوقو  لامتحا  هب  ار  نایناریا  دوخ  هب  دوخ  هک  درک  داجیا  ییاضف  تفای  ساکعنا  نآ  یـشاوح  یماظن و  هلمح  هراـبرد  نیدرورف  رد  هچنآ  عومجم  رد 
ياه نارحب  دـیدشت  نیدرورف  رخاوا  رد  صوصخ  هب  .تفرگ  یم  نانآ  زا  ار  تیـساسح  داد و  یم  تداع  نآ  عوقو  ندوبن  کیدزن  لاح  نیع  رد  یماـظن و 

یماظن هلمح  لامتحا  عوضوم  رد  زکرمت  يارب  ینادنچ  ياج  دوب و  هدرک  دوخ  هجوتم  ار  اه  تیـساسح  هدـمع  ناتـسدرک  اه و  هاگـشناد  هب  طوبرم  یلخاد 
.دوب هتشاذگن  یقاب  اکیرما 

دبوک یم  گنج  لبط  رب  قارع  قارع ، ناریا و  تابسانم  طباور و  رد  نارحب  . 2

ناریا و تابسانم  رد  عاضوا  تماخو  زا  یحـضاو  میـسرت  دوخ  (، 1359  ) ون لاس  زور  نیلوا  رد  اوق  لک  هدـنامرف  يروهمج و  سیئر  ردـص  ینب  تاراـهظا 
اه هبطخ  زا  لبق  نارنخـس  ناونع  هب  دش ، رازگرب  ارهز  تشهب  رد  يریظن  یب  بلاطم  عونت  تعـسو و  اب  هک  نارهت  يزورون  هعمج  زامن  رد  يو  .تسا  قارع 

: تفگ نآ  اب  هلباقم  رد  تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  لابق  رد  قارع  یثعب  تلود  هک  يا  هنامصخ  ًادیدش  هقیرط  شور و  هرابرد  ردص  ینب  .درک  ینارنخس 

اهنیا نوچ  ًادبا ؛ دنک ، یم  تحاران  ار  ام  نمـشد ، گنفت  ریت و  دینک  رکف  رگا  هک  وگب  تدوخ  سیئر  هب  متفگ  وا  هب  .دـمآ  نم  شیپ  راب  کی  قارع  ریفـس  »
ردارب تلم  مینک ...  یمن  هرکاذم  دینکب  هاتوک  ام  نطو  زا  ار  ناتتسد  امش  هک  نیا  دروم  رد  ام  .میتسین  تحاران  چیه  دشاب و  یم  تابن  لقن و  لاثم  ام  يارب 

مه اهنآ  .مینک  هزرابم  مه  یللملا  نیب  ياه  هئطوت  اب  میناوت  یم  مینک ، نوریب  ار  اکیرما  تردقربا  هدـنیامن  میناوت  یم  ام  هک  روط  نامه  دـنادب  مه  قارع  ام 
« .دننکب ار  نیسح  مادص  کلک  رتدوز  دننکب و  ار  راک  نیا  دنناوت  یم 
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زا هک  يراتفر  تامادقا و  .تسا  قارع  هنامصخ  تامادقا  لابق  رد  یناریا  نالوئسم  یمامت  عضاوم  یمومع و  راکفا  هدننک  وگزاب  عقاو  رد  نانخـس  عون  نیا 
اه هاگساپ  هب  هلمح  دودحم و  ییاذیا  تایلمع  هب  یقارع  ياهورین  مادقا  .تفای  همادا  یپرد  یپ  نانچمه  رضاح  باتک  ینامز  هرود  رد  تشاد و  دوجو  لبق 

قطانم رد  بعر  داجیا  قارع و  تموکح  هب  هتـسباو  یلحم  نامجاهم  هناحلـسم  تامادـقا  روشک ، برغ  قطانم  رد  قاتالاب  یتفن  عمتجم  نوچ  يزکارم  ای  و 
هک يزرم  قطانم  نانکاس  يارب  ینماان  داجیا  اـه ، هداـج  يراذـگ  نیم  هناـخپوت ، شتآ  يارجا  دـندش ، یم  يراوتم  قارع  هب  بیقعت  تروص  رد  هک  يزرم 

طوطخ مادهنا  راجفنا و  نایماظنریغ و  راتـشک  ناتـسزوخ و  ياهرهـش  یمومع  نکاما  رد  تاراجفنا  هب  ندز  تسد  دـیدرگ ، نانآ  زا  يا  هدـع  چوک  ثعاب 
جنـشت و شیازفا  زا  راکـشآ  دـیدش و  تیامح  فلتخم ، ياه  بلاـق  رد  هتـشذگ  میژر  هب  هتـسباو  يرارف  رـصانع  یهدـنامزاس  زیهجت و  تفن ، لاـقتنا  هلول 

.دوب نیدرورف 1359  رد  قارع  تموکح  یناریا  دض  تاکرحت  زا  یشخب  نیشندرک ، قطانم  رد  اه  يریگرد 

کیرحت .دربب  هرهب  یبوخ  هب  ناریا ، ینونک  یلخاد  تالکـشم  مامت  زا  دیـشوک  یم  دوب و  لاعف  تدش  هب  قارع  زین  یتاغیلبت  گنج  رد  رگید ، يا  هبنج  رد 
مالعا دوخ  یناریا  دـض  رمتـسم  تاغیلبت  نمـض  دادـغب  ویدار  ون ، لاس  ياـهزور  نیلوا  رد  ًـالثم  دوب ؛ هلمج  نآ  زا  ناتـسدرک  رد  يریگرد  داـجیا  یمئاد و 
ینمشد نیک و  مخت  ندناشفا  زج  هک  تسا  یتایلمع  رد  شترا  تلاخد  تسا ، هتفرگ  میمصت  رـضاح  لاح  رد  ینیمخ  میژر  هک  يدیدج  لئاسم  زا  :. » درک

« .تشاد دهاوخنرب  رد  يرگید  زیچ  حلسم ، ياهورین  ناریا و  ياه  قلخ  نادنزرف  نیب 

راک نیا  زا  لیئارـسا  هیلع  ناریا  نشور  عضاوم  راکـشآ و  درکلمع  لیلد  هب  اّما  دنک  دادملق  لیئارـسا  دـحتم  ار  ناریا  دیـشوک  یم  قارع  رگید ، يا  هبنج  رد 
نیا شریذپ  هب  ار  ناگدننک  تکرش  هیلک  دنتسناوتن  اه  یثعب  رفاو ، شالت  مغر  هب  دادغب ، رد  یبرع  یموق  سنارفنک  کی  رد  ًالثم  .تفرگ  یم  هجیتن  رت  مک 

زا يدـیوید ، پمک  تاداس  اب  ناریا  دـیدج  ماظن  هطبار  عطق  ناریا و  رد  اکیرما  ياه  هاگیاپ  ندـیچرب  .دـننک  راداو  قارع ، عفن  هب  عضوم  مـالعا  عوضوم و 
.دش یم  ناونع  ناگدننک  تکرش  هتسد  نیا  لئالد  هلمج 

رد هاش و  میژر  همادا  ناریا  دیدج  تموکح  قارع ، یتاغیلبت  گنج  رد  دش ، یم  حرطم  ناریا  هیلع  شنادحتم  اکیرما و  یناهج  تاغیلبت  رد  هچنآ  سکعرب 
اب نامز  مه  اّما  .دـندش  یم  هدـناوخ  اکیرما  تمدـخ  رد  یکوک  ياه  کسورع  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  دـش و  یم  دادـملق  اـکیرما  تمدـخ 

ییاکیرما دض  پچ و  عضاوم  زا  یگنر  دراوم  یـضعب  رد  هک  نیا  نمـض  قارع  میژر  روشک ، ود  نیب  عاضوا  ندش  میخو  اکیرما و  ناریا و  طباور  یگریت 
شیوخ یتاغیلبت  یناور و  گنج  رد  نآ ، بناوج  ناریا و  اکیرما و  نیب  هدمآ  شیپ  نارحب  زا  دیشوک  یم  اّما  درک ، یم  ظاحل  دوخ  تاغیلبت  رد  ار  شقباس 

هک يزیچ  دـش ؛ یم  بوسحم  اکیرما  بوخ  نادـحتم  زا  یتاغیلبت ، گنج  نیا  رد  ییاکیرما ، دـض  قارع  لـمع ، رد  .دربب  ار  هرهب  نیرت  شیب  ناریا  دـض  رب 
راهظا
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هب ناریا  هیلع  تدش  هب  زین  قارع  نالوئسم  يا ، هناسر  تاغیلبت  نادیم  رب  هوالع  .تشاد  یپ  رد  ار  اکیرما  تلود  نارـس  یـضعب  راکـشآ  یحیولت و  تیاضر 
.دندرک یم  عضوم  مالعا  زین  نایناریا  ًالباقتم  هتبلا  دنتخادرپ و  یم  عضوم  مالعا 

دوب و شیوخ  دصاقم  يارجا  يارب  مزال  ياه  هنیمز  داجیا  یپ  رد  ًادیدش  درک و  داجیا  يداعریغ  تیعـضو  قارع  لخاد  رد  ثعب  میژر  رگید ، يا  هبنج  رد 
راد و هجرد  رسفا ، زا  معا  قارع  شترا  لنسرپ  یخرب  همکاحم  .درک  یم  هدافتـسا  قانتخا  بوکرـس و  شرتسگ  زیمآ و  تنوشخ  ياه  شور  زا  هار  نیا  رد 
اب قارع  ثعب  تموکح  ًاساسا  .تسا  هنیمز  نیا  رد  یلاثم  مادـعا ، مکح  هلـصافالب  يارجا  نیـسح و  مادـص  ثعب و  بزح  دـض  رب  تیلاعف  ماهتا  هب  زاـبرس ،

.دوب رت  شیب  لمع  تدش  نیا  یماظن  ياهورین  رد  هک  درک  یم  دروخرب  ًادیدش  قارع  مدرم  یثعب  دض  تیلاعف  نیرت  کچوک 

قارع نایعیش  بوکرس  بیترت ، نیا  هب  دش و  مالعا  ینوناقریغ  قارع  هوعدلا  بزح  قارع ، بالقنا  یهدنامرف  ياروش  مکح  اب  نیدرورف 1359  مهدزای  رد 
.دیدرگ يا  هزات  هلحرم  دراو  لصالا  یناریا  نایقارع  زین  یمالسا و  بالقنا  نارادفرط  و 

ریمـس درک  مالعا  قارع  يرازگربخ  .دش  حورجم  عقاو و  ماجرفان  يدصق  ءوس  فده  دادغب  هیرـصنتسملا  هاگـشناد  رد  زیزع  قراط  نیدرورف  مهدزاود  رد 
هب یتسیرورت  هثداح  کی  ار  نیا  قارع  میژر  .تسا  هدـش  هتـشک  هتفرگ و  رارق  هلولگ  فدـه  دوب ، زیزع  قراط  براـض  هک  لـصالا  یناریا  کـی  یلعرون ،
هک سراپ  يرازگربخ  ناریا  رد  تیعقوم ، نیا  رد  .داد  شیازفا  ار  لصالا  یناریا  هعیـش و  نایقارع  هیلع  راشف  هناهب ، نیا  اب  درک و  مالعا  ناریا  لماوع  هلیـسو 

سراپ يرازگربخ  .داد  قارع  تلود  تسد  هب  یفاک  هناهب  ربخ ، کی  هناراـک  هحماـسم  راـشتنا  اـب  دـش ، یم  تیریدـم  يدازآ  تضهن  ياـهرداک  هلیـسو  هب 
ریمـس هک  تسا  هداد  عالطا  يرازگربخ  نیا  هب  ینفلت  تسا ، هدرک  یفرعم  مالـسا  ناییادف  وضع  ار  دوخ  هک  یـسانشان  هثداح ، زور  رهظزادـعب  درک : مالعا 

.دنا هدش  ریگتسد  قارع  رد  وا  هداوناخ  یلو  تسا  يرارف  نونکا  هک  تسا  مالسا  ناییادف  ياضعا  زا  یکی  یلعرون 

ساسا رب  اّما  دـندوبن ، رداق  يراک  هب  اه  هیمـالعا  یخرب  رودـص  زج  هب  لاـعفریغ و  ًـالمع  طیارـش  نیا  رد  مالـسا  ناییادـف  هرفندـنچ  تیعمج  هکنیا  مغر  هب 
ناریا و هیلع  تاغیلبت  دـیدشت  کسمتـسم  ینفلت  ربخ  نیا  دوب ، هدـش  هدـناوخ  مالـسا  ناییادـف  ربهر  یلاخلخ  هللا  تیآ  نآ  رد  ًالبق  هک  ساسا  یب  ياـهربخ 

.دیدرگ قارع  نایعیش  نایناریا و 

عورـش لبق  زا  هک  ناریا  اب  گرزب  يریگرد  کی  زاغآ  يارب  یعامتجا  یناور -  يزاس  هنیمز  دندیـشوک  یقارع  تاـعوبطم  اـه و  هناـسر  ارجاـم  نیا  یپ  رد 
روط هب  قارع ، روشک  ماقم  نیرتالاب  هاگیاج  رد  زین  نیسح  مادص  صخـش  صوصخ  هب  یقارع ، نالوئـسم  .دوش  ماجنا  رت  ینلع  حضاو و  روط  هب  دوب ، هدش 

نم : » تفگ درک و  دیدزاب  هیرصنتسم  هاگشناد  زا  نیـسح  مادص  زیزع ، قراط  رورت  زا  دعب  زور  هلمج  زا  دندش ، لاعف  هتـشذگ  زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  ینلع 
مروخ یم  دنگوس  راب  هس 
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زا ییوج  ماقتنا  دـصق  هک  تسا  ینالدزب  راک  هناراکتنایخ ، هلمح  نیا  : » دوزفا يو  .تفر » دـهاوخن  ردـه  هب  تخیر  نیمز  هب  اج  نیا  رد  هک  یکاپ  نوخ  هک 
گنج قارع ، میژر  یتاغیلبت  زکارم  نالوئسم و  اهدعب  .داد  رارق  زیمآدیدهت  باطخ  دروم  ار  ناریا  ًاتحارص  ترابع  نیا  اب  مادص  .دنراد » ار  هیـسداق  نایرج 

.دندیمان مادص  هیسداق  ار  یلیمحت 

رکذ .دوش  یم  یقلت  قارع  ناریا و  طباور  رت  شیب  هچ  ره  ندش  هریت  نشور  هناشن  مادص  تاراهظا  : » درک ریـسفت  نینچ  ار  مادـص  نانخـس  سرپدتیـشوسآ 
هعقاو هک  دوب  نیا  يایوگ  یفاک  هزادنا  هب  مادص  یلبق  نانخـس  هتبلا  .تسا » ناریا  مادقا  یفالت  يارب  قارع  میمـصت  تیعطاق  هدـنهد  ناشن  دـنگوس ، راب  هس 

رگلاغشا لیئارـسا ، هباشم  ار  ناریا  ًاتحارـص  رکذلا  قباس  یموق  سنارفنک  رد  مادص  الا  تسا و  قارع  لخاد  یمومع  راکفا  يارب  يا  هناهب  زیزع  قراط  رورت 
قارع هب  جایتحا  دوخ  ياه  نیمزرـس  ظفح  يارب  یبرع  جـیلخ  ياهروشک  دوب  هدرک  دـیکأت  دوب و  هدـناوخ  سراف ] جـیلخ  هریزج  هس   ] یبرع ياه  نیمزرس 

.دنراد يوق 

هب اـهنت  هن  قارع  هک  دـش  یم  غیلبت  تشاد و  يا  هدرتـسگ  باـتزاب  هقطنم  تاـعوبطم  رد  بارعا  زا  عاـفد  برع و  ناـهج  يربـهر  ياـعدا  مادـص و  عضاوم 
.تسا ممصم  ناتسزوخ ]  ] ناتسبرع زیخ  تفن  هقطنم  برع  نویلیم  کی  يدازآ  يارب  هکلب  هریزج ، هس  رد  بارعا  قوقح  دادرتسا 

رد عیـسو  تاراجفنا  داجیا  .دز  تسد  يا  هدرتسگ  تامادـقا  هب  صخـشم  هبنج  دـنچ  رد  هزور ، ره  تامادـقا  رب  هوالع  قارع  ( 17/1/1359  ) دعب زور  دنچ 
نادابآ زاگ  تفن و  لاقتنا  ياه  هلول  رد  ناتـسزوخ و  ياهرهـش  یمومع  نکاما  رد  راجفنا  دنچ  قارع  لماوع  زور  نیا  رد  .دوب  تامادقا  نیا  زا  یکی  ناریا 

هک دش  هدناوخ  برع  ناناوج  نویبالقنا و  هلیـسو  هب  هنانامرهق  یتامادقا  تفای و  باتزاب  ینامداش  اب  دادغب  ویدار  رد  لامعا  نیا  .دـندرک  داجیا  رهـشهام  و 
.تسا هتفرگ  ماجنا  ینیمخ  میژر  هیلع  ناتسزوخ ]  ] ناتسبرع ياهرهش  رد 

تفای و يا  هزات  دُعب  روشک ، ود  نیب  عاضوا  تماخو  دیدشت  ياه  هنیمز  رگید  يا  هبنج  رد  ناریا ، دض  رب  قارع  میژر  يزاساضف  همادا  رد  زور و  نیمه  رد 
يرمرادناژ شرازگ  ساسا  رب  .درک  مادقا  قارع  میقم  نایناریا  لصالا و  یناریا  نایقارع  عیـسو  جارخا  هب  زیمآ ، نیهوت  هنامحر و  یب  يوحن  هب  قارع  تلود 

دراو جارخا و  قارع  زا  راـموس  زرم  قیرط  زا  رفن  ون و 126  باگنت  کمرگ و  دابآ ، نیـسح  ياهزرم  قیرط  زا  رفن  زور 367  نیا  رد  هاشنامرک  رادناتسا  هب 
همادا تفرگ ، یم  ماجنا  یناسناریغ  راب و  هعجاف  يا  هویش  هب  هک  اه  جارخا  نیا  .دندش  ناریا  دراو  يورـسخ  زرم  زا  رفن  زین 1800  ماگنه  بش  .دندش  ناریا 

.درک هفاضا  ناریا  تلود  تالکشم  رب  یلکشم  دیسر و  رفن  دودح 23000  هب  نیدواعم  دادعت  نیدرورف 1359  نایاپ  ات  هک  يروط  هب  تفای 

بنت گرزب ، بنت  ریازج  زا  ار  دوخ  ياهورین  گنرد  یب  تساوخ  ناریا  زا  تشادرب و  اه  شنت  شیازفا  هار  رد  يدـنلب  ماـگ  قارع  نینچمه  زور  نیمه  رد 
شور یبلط ، هعسوت  هب  هک  تساوخ  ناریا  تلود  زا  قارع  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعس  .دنک  جراخ  یسوموبا  کچوک و 
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.درامـش مرتحم  ار  اهنآ  لالقتـسا  تیمکاح و  دنک و  يراددوخ  یبرع " جیلخ   " ياهروشک روما  رد  هلخادم  زا  دهد و  نایاپ  دوخ  ياهدـیدهت  یمجاهت و 
میژر تفگ : دوخ  همان  رد  يدامح  .درک  حرطم  ار  اه  هتـساوخ  نیا  للم ، نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو  تروک  هب  یمـسر  يا  همان  یط  قارع ، هجراـخ  ریزو 

.دنک یم  یقلت  هناراکزواجت  مادقا  کی  ار  ناریا  هلیسو  هب  کچوک  بنت  گرزب و  بنت  یسوموبا ، ریازج  لاغشا  دادغب 

قـفاوم و ياـه  ناـیرج  اـه و  هورگ  ماـمت  مه  یتـموکح و  ياـهداهن  نالوئـسم و  مه  .درک  داـجیا  ار  تیـساسح  نیرت  شیب  هریزج  هس  عوـضوم  ناریا ، رد 
، نآ هلیـسو  هب  هدـش  کـیرحت  اـی  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  رودزم  لـماع و  ار  قارع  تلود  ًاـمومع  دـندرک و  موکحم  هنیمز  نیا  رد  ار  قارع  ماـظن ، فلاـخم 

.تشاد رارق  اکیرما " رب  گرم  راعش   " رانک رد  هشیمه  مادص " رب  گرم   " راعش .دندناوخ 

ياضف هب  دوب و  لاعف  رایسب  هنیمز  نیا  رد  قارع  صوصخ  هب  هرود  نیا  رخاوا  رد  .تفای  همادا  فلتخم  ياه  تروص  هب  هراب  نیا  رد  لباقتم  یتاغیلبت  گنج 
نالوئسم هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  .دز  یم  نماد  دروآ  تسد  هب  برع  ناهج  رد  ار  شیارگ  نیا  يربهر  قارع  هک  يریگ  تهج  نیا  اب  دیدش  ییارگ  برع 

دیق و یب  جورخ  - 1 دـندرک : مالعا  روشک  ود  نیب  دوجوم  تلاح  فقوت  يارب  ار  ریز  طرـش  هس  ًاتحارـص  اه  هناـسر  اـب  وگو  تفگ  رد  مادـص  زین  قارع و 
مدرم ندوب  برع  نتخانـش  تیمـسر  هب  - 3 دادرارق 1975 . زا  لبق  هب  دوردـنورا ]  ] برعلا طـش  هلاـبند  عضو  ندـنادرگزاب  .هریزج 2 - هــس  زا  ناریا  طرش 

[. ناتسزوخ  ] ناتسبرع

يدوبان - 1 درک : مالعا  قارع  ناریا و  هلئـسم  لح  يارب  ار  ریز  طرـش  هس  یلاعفنا ، لثم  هب  هلباـقم  یعون  رد  ناریا  هجراـخریزو  هداز  بطق  قداـص  ًـالباقتم 
نیا مدرم  قارع و  یـسایس  ناینادنز  مامت  يدازآ  .یتسینویهص 3 - دض  یتسیلایرپمادض و  ياهروشک  هب  قارع  نتـسویپ  .نیسح 2 - مادص  یلیئارسا  میژر 

.تسشن دهاوخن  ياپ  زا  ناریا  روبزم ، طیارش  لوصح  ات  هک  درک  دیکأت  هداز  بطق  .ردص  هللا  تیآ  ترضح  اهنآ  سأر  رد  روشک و 

، ردـص ینب  ماما و  هب  تـالمح  نیرتدـیدش  نمـض  مادـص  هلمج  زا  .تفرگ  رد  روشک  ود  نارـس  نیب  دـنت ، عضاوم  مـالعا  رد  هقباـسم  کـی  بیترت  نیا  هب 
.دـهد ماجنا  ناریا  دـض  رب  گنج  رد  ار  دوخ  یلم  هفیظو  تسا  هدامآ  قارع  شترا  دـنک ، باجیا  یماظن  ياهدروخرب  هک  یتروص  رد  درک  مالعا  ًاتحارص 

زا ناس  نیدب  درک و  دهاوخن  غیرد  هبناج ، دنچ  گنج  کی  رد  يریگرد  زا  قارع  میراد  ییورایور  نیا  هب  جایتحا  هک  دوش  سح  هچنانچ  درک  دـیکأت  يو 
.دومن دهاوخ  عافد  قارع  برع و  تلم  تفارش 

یپ رد  يرایـسب  شنکاو  نانبل  ناریا و  رد  هک  دوب  یلئاسم  زا  زین  قارع  تلود  تسد  هب  يدهلا  تنب  شرهاوخ  ردص و  رقابدمحمدیـس  هللا  تیآ  يریگتـسد 
هب یمومع  راکفا  دـش  ببـس  ریخ ، ای  هدـناسر  تداهـش  هب  ار  نانآ  ایآ  هکنیا  رد  ماهبا  داجیا  تیانج و  نیا  زا  یناسرربخ  هوحن  اب  یثعب  تلود  یلو  تشاد ،

باتزاب دنک و  تداع  لامتحا  کی  ناونع  هب  مادقا  نیا  هب  جیردت 
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شرهاوخ ردـص و  هللا  تیآ  تداهـش  هجنکـش و  هرابرد  يدایز  ياهربخ  هکنیا  مغر  هب  زین  هام  نیدرورف  زور  نیرخآ  اـت  .دـشاب  هتـشادن  يدـیدش  نادـنچ 
هیلع يدیدش  شنکاو  نانبل  ناریا و  میقم  نایقارع  دنچ  ره  .دنک  مالعا  هراب  نیا  رد  یمـسر  یعطق و  رظن  تسناوتن  هاگ  چـیه  ناریا  تلود  دـش ، یم  رـشتنم 

.دیشک نینوخ  ياه  يریگرد  هب  شنکاو  نیا  نانبل  رد  صوصخ  هب  دنداد و  ناشن  قارع  تلود 

، تسین عیـسو  مه  نادنچ  ناریا  هب  قارع  زا  ناگدـش  هدـنار  نیدواعم و  هلئـسم  داد  یم  ناشن  هک  ییاهربخ  راشتنا  اب  قارع  میژر  زین  نایناریا  جارخا  هرابرد 
ینوناقریغ هلمج  زا  قارع  میژر  یلخاد  نافلاخم  دیدش  بوکرس  شیازفا  هب  ور  دنور  رکذ ، لباق  هلئسم  نیرخآ  .دهد  شهاک  ار  نآ  یفنم  تاعبت  دیـشوک 

یپ ياه  مادعا  اه و  هجنکـش  اه و  يریگتـسد  دییأت  لباقریغ  ياهربخ  رتاوتم  رـشن  و  نآ ، ياضعا  يارب  مادعا  مکح  رودـص  هوعدـلا و  بزح  ندـش  مالعا 
.دوب قارع  لخاد  رد  یپرد 

، يداـصتقا یماـظن ، یـسایس ، هبناـج  همه  یگداـمآ  زارحا  يارب  تامادـقا  زا  مجـسنم  يا  هعوـمجم  قارع  رد  هک  یلاـح  رد  تفگ : ناوـت  یم  عوـمجم  رد 
اب یلخاد  ياـه  هورگ  یـسایس  تاـعزانم  تدـش  ناریا  رد  تفرگ ، یم  يرت  شیب  حوـضو  باتـش و  تعرـس و  زور  هب  زور  ناریا  هیلع  یناور  یعاـمتجا و 

تصرف داد ، یم  ناشن  تاعوضوم  بلاغ  رد  ار  دوخ  هک  یتموکح  ياه  حانج  يریگرد  زین  و  دوب ، هارمه  هناحلـسم  يریگرد  اب  یقطانم  رد  هک  تموکح ،
رد یلزلزت  نیرت  کچوک  دوجوم ، یبالقنا  لیـسناتپ  لیلد  هب  یناور ، یحور و  رظن  زا  هتبلا  .تشاذـگ  یمن  یقاـب  لـباقتم  یگداـمآ  زارحا  يارب  یناـکما  و 

طایتحا اه و  لزلزت  اکیرما  اب  هلباقم  رد  هک  یناسک  دودـعم  یتح  .دـش  یمن  هداد  ناشن  قارع  عماطم  لباقم  رد  مدرم ، هماع  ماظن و  نالوئـسم  زا  کی  چـیه 
.دندرک یم  زاربا  تیعطاق  یتخسرس و  اب  هارمه  یعضاوم  هنیمز  نیا  رد  دنداد ، یم  زورب  ًاحیولت  ییاه 

يدرک یموق  نارحب  . 3

.تسا نیشندرک  قطانم  جنـشت  شمارآ و  تیعـضو  رد  شحاف  توافت  هدنهد  ناشن  نیدرورف 1359 ، نایاپ  زاغآ و  عطقم  ود  هسیاقم  ناتـسدرک  هلئـسم  رد 
، ماظن رادـفرط  ياهورین  اب  درک  يارگ  موق  براحم  ضراعم و  ياهورین  طباور  ندـش  رتداح  اـه و  يریگرد  شیازفا  تهج  رد  هقطنم ، نیا  ثداوح  دـنور 

نیا رب  دـیکأت  هقطنم  طبر  يذ  ياهورین  هب  هاپـس  یهدـنامرف  زا  يا  هیغالبا  رد  نیدرورف  لوا  زور  باتک ، رد  جردـنم  دانـسا  قباطم  ًالثم  .تسا  هتـشاد  رارق 
زقـس جدننـس و  رد  نیدرورف  رخآ  رد  اّما  .دـنک  هیلخت  ار  جدننـس  امیپاوه  اب  دـهدب و  برغ  داتـس  لیوحت  ار  دوخ  تاـمهم  لـیاسو و  هیلک  هاپـس  هک  تسا 

ًاددـجم هناحلـسم ، مادـقا  دـهد و  یم  رییغت  لبق  هب  تبـسن  یلک  هب  ار  هقطنم  نیا  ثداوح  دـنور  ًاساسا  هک  دـنک  یم  زورب  نینوخ  رایع و  مامت  يا  يریگرد 
.دوش یم  نیفرط  تکرح  یلصا  روحم 
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.دسر یم  رظن  هب  دیفم   (1) هتشذگ هب  یهاگن  داد ، خر  نیدرورف 1359  رد  هچنآ  هرابرد  رت  شیب  حیضوت  زا  لبق 

زور 30 یماظن ، زکارم  هب  ضّرعت  مدـع  رب  ینبم  ینیمخ ، ماـما  نآ ، ربهر  ررکم  ياهدـیکأت  مغر  هب  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  زور  هد  زا  رت  مک 
نیدلازع هک  دهد  یم  ناشن  هاپس  یلخاد  ياه  شرازگ  .دش  فرصت  تارکمد  بزح  تسد  هب  زیمآ  هئطوت  تایلمع  کی  یط  داباهم  ناگداپ  نمهب 1357 ،

رهاظ ماظن  فلاخم  حلسم  ياه  هورگ  نارس  تسیل  رد  اهدعب  هک  یمان  یسابع  درگرس  شیوخ  رواشم  يراکمه  اب  ناگداپ  رکسع  یضاق  ماقم  رد  ینیـسح 
ناگداپ دندش و  هدرب  ناگداپ  نادنز  هب  ریگتـسد و  یگمه  نیوعدم  .درک  توعد  هسلج  کی  هب  ار  نآ  نادرگ  ناهدنامرف  ناگداپ و  نالوئـسم  مامت  دـش ،

پوت هدارع   105 کنات ، هاگتسد  دودـح 8  هلمج  زا  پیت  کی  تاناکما  مامت  دوب و  پیت  رقم  داباهم  ناگداپ  .دـش  تراغ  درک و  طوقـس  تمواقم  نودـب 
ياه يریگرد  رد  اهدـعب  هک  مالقا -  نیا  تراغ  .تسا  هتـشاد  ار  وردوخ و ...  يدادـعت  تامهم ، راـبنا  ییاوه ، دـنفادپ  حالـس  يدادـعت  يرتم ، یلیم   105
دودح .دوب  داباهم  رهش  رب  تارکمد  بزح  لماک  هطلـس  يانعم  هب  ًالمع  ناگداپ  طوقـس  و  تفرگ -  رارق  هدافتـسا  دروم  نآ  نارادفرط  ماظن و  هیلع  هقطنم 

زورون 1358 ثداوح  ثعاب  دنام و  قفومان  هک  دش  یحارط  جدننـس  ناگداپ  فرـصت  يارب  رگید  موجه  کی  دنفـسا 1357  رخاوا  رد  ینعی  دعب ، هام  کی 
نآ تازیهجت  دش و  فرصت  تشدرـس  ناگداپ  دعب  هام  هس  .دیدرگ  جدننـس  هب  ردص و ...  ینب  یناقلاط ، هللا  تیآ  لماش  هبتر  یلاع  یتئیه  مازعا  جدننس و 

نیگنـس تازیهجت  زا  دوب ، کبـس  يدارفنا و  ًاتدمع  ناگداپ  نیا  تازیهجت  نآ ، هلولگ  زادنا و  هراپمخ  هجوت  لباق  يدادـعت  رب  هوالع  هتبلا  .تفر  تراغ  هب 
یط اه ، شرازگ  یخرب  قبط  عومجم  رد  دوب و  رت  ناسآ  هیـضق  يرمرادـناژ  ياه  ناـگداپ  اـه و  هاگـساپ  اـهرقم و  دروم  رد  .تشاد  دوجو  ربرفن  ود  طـقف 

تازیهجت حالـس و  دراوـم  زا  یـضعب  رد  .دـش  هدرب  تراـغ  هب  هـقطنم  رد  يرمرادـناژ  تاـناکما  لاوـما و  دـصرد  دودـح 50  لاـس 1358  لوا  هاـم  شش 
هدش یم  هیهت  یتلود ، تاماقم  هب  هئارا  يارب  یلیوحت  مالقا  تسیل  یتح  .دش  تارکمد  بزح  لیوحت  يریگرد  نودب  هنایوج و  تملاسم  یلیخ  يرمرادناژ 

.تسا

یم ماجنا  هقطنم  رد  یتمواقم  رگا  نامز  نیا  ات  .دوب  مکاح  نیـشندرک  قطاـنم  رد  یفیلکتـالب  یعون  بـالقنا ، يزوریپ  زا  دـعب  لوا  هاـم  یط 6  عوـمجم  رد 
يارگ موق  نافلاخم  نوزفازور  تفرشیپ  نیمه ، تشادن و  دوجو  ًالمع  ناتسدرک ، يارب  يرسارس  زکرمتم و  همانرب  ماظن  تیزکرم  رد  دوب و  یلحم  تفرگ ،

یط .دوزفا  یم  ماظن  نارادفرط  ياوزنا  رب  دش و  یم  ببس  ار  درک 
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.تسا هدیسرن  راشتنا  هلحرم  هب  تسا و  نیودت  تسد  رد  یقبام  .تسا  هتفای  راشتنا  ناتسزوخ )
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نارادساپ راتشک  هواپ و  ناویرم و  هثداح  دعب  داد و  خر   (1) هدقن هثداح  نینچمه  .دش  هراشا  هک  دمآ  شیپ  تشدرس  جدننس و  داباهم ، ثداوح  تدم  نیا 
.دش رجنم  خیرات 28/5/1358  رد  ناتسدرک  هرابرد  ماما  یخیرات  نامرف  رودص  هب  هک  دمآ  شیپ  رهش  ود  نیا  یموب 

یهار یهدنامزاس و  ار  يرایسب  یمدرم  بلطواد  ياهورین  تفای  ناکما  هاپس  درک و  داجیا  ناتسدرک  هلئسم  رد  هقباس  یب  بیجع و  جیسب  کی  ماما ، نامرف 
ماظن و عفن  هب  نیشندرک  قطانم  رد  یلک  هب  ار  هنزاوم  اهرهـش  رد  هاپـس  یلحم  ياهورین  زین  هقطنم و  رد  شترا  تاناکما  تامهم و  تازیهجت و  .دنک  هقطنم 

حلسم رصانع  هام ، ود  نیا  یط  .دیشک  لوط  هام  ود  زا  شیب  یکدنا  هک  دوش  یم  بوسحم  ناتسدرک  ثداوح  مود  هلحرم  نیا  .داد  رییغت  ناملـسم  ياهورین 
ياه کیرچ  نامزاس  لیبق  زا  يرسارس  ياه  نامزاس  هب  هتسباو  رصانع  زین  هل و  هموک  دعب  هلحرم  رد  تارکمد و  بزح  ًاتدمع  یلحم ، حلسم  ياه  هورگ  و 

همانرب نودب  یتقوم و  رارقتـسا  نیا  اّما  تفای ، یم  رارقتـسا  تلود  تیمکاح  دندش و  یم  هدنار  یپرد  یپ  اهرهـش ، رد  هدش  فرـصت  زکارم  زا  قلخ  ییادف 
رارف یمازعا  نابلطواد  عیـسو  جوم  اب  يریگرد  هنحـص  زا  ناتـسدرک  رب  تیمکاح  نایعدم  دوب  هدـش  ببـس  یلم  مایق  نیا  عقاو  رد  .دوب  ندـش  یمئاد  لماک 

.دوش نییعت  نانآ  ییاهن  فیلکت  هکنیا  هن  دننک ،

ياه شـشوپ  رد  هک  یبلط  تصرف  بالقنادض  تسد  هب  نیـشندرک  ياهرهـش  طوقـس  زا  تعنامم   " دـصق هب  بالقنا ، زاین  ساسحا  رب  ینتبم  زوریپ  يورین 
.درک یم  لمع  تسا ،" هدرک  لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  هطلس  فلتخم 

زا .دحاو  يریگ  میمـصت  تیزکرم  اب  يداهن  یتالیکـشت و  راک  ساسا  رب  تکرح  ات  دوب ، لئاق  تقوم  شقن  رت  شیب  اه  يزاسدازآ  رد  دوخ  يارب  ورین  نیا 
هورگ اب  لمع  رد  ار  دوخ  درک  مدرم  هماع  هجیتن  رد  .دشن  سیـسأت  يزاسدازآ  نیا  اب  بسانتم  تالیکـشت  اهداهن و  هدش  دازآ  قطانم  اهرهـش و  رد  ور  نیا 

.دندید یم  هجاوم  اکتا  لباقریغ  یتقوم و  بلطواد  یتلود و  ياهورین  اب  ًالباقتم  همانرب و  ياراد  ریگیپ و  يارگ  موق  یلحم  ياه 

شویراد هامرهم ، رخاوا  رد  .دـیطلغ  ورف  ماظن  راداوه  ياهورین  نایز  هب  ینعی  فرط ، کی  هب  ًـالماک  تین ، نسح  تئیه  داـجیا  اـب  ینمـض ، یفیلکتـالب  نیا 
روما اب  طبترم  ناریزو  زا  یهورگ  لیکشت  ترورض  رد  ییاه  ثحب  نآ  یپ  رد  .درک  میدقت  ماما  تلود و  هب  یشرازگ  درک و  ناتـسدرک  هب  يرفـس  رهورف 

هژیو تئیه  بیترت  نیا  هب  .دـش  مالعا  ًامـسر  ناتـسدرک " رد  یماظن  تایلمع  فقوت   " تاعوبطم رد  هام ، نابآ  لیاوا  تیاهن  رد  تفرگ و  ماـجنا  ناتـسدرک 
.دش عورش  ناتسدرک  لئاسم  رد  يدیدج  هرود  درک و  عورش  ار  دوخ  راک  تین  نسح  تئیه  ای  ناتسدرک  لئاسم  یسررب 
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دراو صخشم  فادها  اب  همانرب و  اب  ًالماک  لباقم  فرط  اریز  دش ؛ یم  یقلت  هنانیب  شوخ  یمک  هتبلا  يدرک ، یموق  نارحب  زیمآ  تملاسم  لح  هب  يراودیما 
اب یماظن  هلیـسو  هب  دـناوت  یمن  هک  هدـش  یحارط  يروط  نانآ  تابلاطم  هک  دوب  حـضاو  بالقنا  ياهرداک  لـفاحم و  زا  يرایـسب  يارب  دوب و  هدـش  هنحص 

رصتخم داجیا  عنام  ًاساسا  دش  یم  هتفرگ  راک  هب  درک  ياه  هورگ  هلیـسو  هب  هک  ییاه  هویـش  صوصخ  هب  .دبای  ققحت  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تاصخـشم 
.دیدرگ یم  ماظن  ياهداهن  لفاحم و  لخاد  رد  دوجوم  ینیب  شوخ 

هب هجوت  اب  هک  دـیدرگ  یم  صخـشم  دـش و  یم  ناحتما  زیمآ  تملاسم  لح  هار  یتسیاب  تروص  ره  هب  دوبن و  ماـع  يرما  زین  لـماک  يدـیمون  لاـح  نیا  اـب 
.دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم  راب  تنوشخ  ریغ  قیرط  زا  ایاضق  لصف  لح و  ناکما  دح  هچ  ات  لباقم  فرط  ياه  شور  فادها و  تیهام 

تیعورـشم ياراد  ینوناق و  تلود  کـی  ییوگخـساپ  ناـکما  يارب  بساـنم  هنیمز  دوش و  راـهم  يزرو  تنوشخ  یبلط و  گـنج  هکنیا  ياـج  هب  لـمع  رد 
هک ماظن  راداوه  ياهورین  راب  نیا  .دش  لیدبت  يریگرد  هنحص  هب  نیشندرک  ياهرهش  هرابود  دیآ ، مهارف  هقطنم  مدرم  عورشم  هقح و  تابلاطم  هب  یبالقنا ،

هناـبلط و تعفنم  يدروـخرب  تین  نسح  تئیه  اـب  هک  لـباقم  فرط  دـندش و  هدیـشک  اوزنا  هب  لـیلد  نیمه  هب  دـندوب ، مزتـلم  ماـظن  تیمکاـح  شریذـپ  هـب 
، دـش یم  بوسحم  لزلزت  یعوـن  مدرم  رظن  زا  ماـظن ، ياـهورین  رد  شور  یگناـگود  .دـش  یم  رتراـکبلط  رت و  يدـج  زور  هب  زور  درک ، یم  هناـیوجدوس 

نـسح تئیه  لیکـشت  زا  رظن  دروم  نامتخاس  ياه  هیاپ  تشادرب ، عضو و  نیا  .دیدرگ  یم  جـیورت  غیلبت و  لباقم  فرط  زا  یعطق  میمـصت  دوجو  سکعرب 
.داد یم  ناشن  شزیر  لاح  رد  توترف و  ییانب  ار  نآ  درک و  یم  تسس  ار  تین 

راکتبا ناکما  ماظن ، راداوه  یبالقنا  ياهورین  نآ ، رد  اّما  تشاد  همادا  نانچمه  هقطنم  رد  يریذـپ ، نوناق  يدـنم و  ماظن  هن  و  یبالقنا " تیعـضو   " عقاو رد 
.دنتشادن رونام  لمع و 

زا شترا ، لاعف  نمؤم و  ياهورین  هاپـس و  ياضعا  صوصخ  هب  ناتـسدرک ، هیـضق  رد  لوئـسم  طبترم و  یتموکح  ياـه  شخب  هک  دـش  صخـشم  يدوز  هب 
تلود تیمکاح  تردق و  نتفر  تسد  زا  ببـس  ار  تین  نسح  تئیه  تامادقا  دنرادن و  تیاضر  دوجوم  دنور  زا  دندیماان و  روبزم  تئیه  تامادـقا  هجیتن 

مه اه  هداج  رد  دش و  دودحم  اهرقم  رد  تماقا  هب  رثکادح  اهرهش  رد  هاپس  روضح  جیردت  هب  تئیه  تاقفاوت  ساسا  رب  .دنرامش  یم  نیـشندرک  قطانم  رد 
.تفر نیب  زا  ًاساسا  تلود  لرتنک  ناکما 

.دنتفای یم  ار  يرورض  ياهددرت  لقادح  هزاجا  نآ  ششوپ  رد  مه  هاپـس  ياهورین  هک  تشاد  دوجو  يرت  شیب  لمع  يدازآ  شترا  يارب  یعطاقم  رد  هتبلا 
.دشابن راک  رد  تلود  تیمکاح  رارقتسا  رد  يریگمشچ  تیزم  یشترا  ياهورین  لاقتنا  لقن و  كرحت و  يارب  هک  دوب  یتقو  ات  نیا  اّما 

، نآ زا  لباقم  فرط  دیدش  هدافتسا  ءوس  تین و  نسح  تئیه  درکلمع  زا  یشان  تالوحت  نایرج  رد  کیدزن  زا  هک  هاپـس  ياهورین  زا  يا  هدع  نایم  نیا  رد 
تئیه اب  اراکشآ  دنتشاد ، رارق 
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ار تئیه  تاسلج  رد  تکرـش  توعد  تشاد ، یماظن  درکلمع  پیت  هدنامرف  کی  دح  رد  هک  یلاصو  رغـصا  دیهـش  ًالثم  .دـندرک  یم  تفلاخم  زاربا  روبزم 
رد یمالسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  ناونع  هب  يو  رسمه  هتبلا  .مناد  یم  تنایخ  ار  تاسلج  هنوگ  نیا  رد  تکرش  نم  تفگ  یم  ًاتحارص  تفریذپ و  یمن 

هتفه کی  زا  دنتفگ  یم  اهنآ  .دوب  كرد  لباق  یگداس  هب  اهورین  هنوگ  نیا  لالدتسا  .دروآ  یم  هاپس  يارب  ار  نآ  ياهربخ  درک و  یم  تکرش  تاسلج  نآ 
.تسا هدش  عورش  ماظن  هیلع  حلسم ، ياه  هورگ  یهدنامزاس  اب  نازومآ  شناد  تارهاظت  هرابود  هقطنم ، رد  تین  نسح  تئیه  ندش  لاعف  روضح و  زا  سپ 

هنارـسدوخ و تاکرحت  ددجم  یهدـنامزاس  اهرهـش و  هب  حلـسم  نایرارف  موادـم  تشگزاب  یـسرزاب ، تسیا و  ياه  تسپ  ندـش  هدـیچرب  دـنتفگ  یم  اهنآ 
زا تلود ؛ یحالـصا  ياه  ماگ  هن  دنناد ، یم  دوخ  يزوریپ  ار  تلود  مادـقا  نیا  حلـسم  ياه  هورگ  دـنتفگ  یم  اهنآ  .تسا  هتـشاد  یپ  رد  ار  اهنآ  هناحلـسم 

تئیه رظن  قبط  رب  هاپـس  هچره  دنتفگ  یم  اهنآ  .دنهد  یم  شیازفا  یمازعا  یموب و  زا  معا  ماظن  رادـفرط  ياهورین  رگید  هاپـس و  رب  ار  راشف  ًابترم  ور  نیمه 
دوش و یم  رارکت  فلتخم  ياه  هناهب  هب  نانآ ، ياهوردوخ  ای  هاپـس  لاـعفریغ  ياـهرقم  هب   7 .یج.یپ.رآ اب  هلمح  یتح  .دـنا  هدـمآ  رتولج  اهنآ  هتفر ، بقع 

.دوش یم  بالقنادض  رت  شیب  یخاتسگ  يزوریپ و  مهوت  بجوم  نیا 

یم یط  ار  حلسم  ياه  هورگ  تیمکاح  رت و  شیب  هطلـس  تلود و  تیمکاح  ندش  رت  گنرمک  ریـسم  يرگید ، زا  سپ  یکی  ًالمع  اهرهـش ، بیترت ، نیا  هب 
.تسا ناتسدرک  رد  ماظن  رادفرط  ياهورین  ياوزنا  جوا  نارود  میسر ، یم  نمهب 1358  هب  یتقو  .درک 

هطلـس تحت  ًـالماک  هک  ناراـیماک  رد  هاـم  نیا  رد  هلمج ، زا  درک ، مهارف  عاـضوا  رییغت  يارب  ار  هـنیمز  جـیردت  هـب  هـک  داد  خر  یثداوـح  نـمهب 1358  رد 
تمه اب  هک  ناملـسم " درک  ناگرمـشیپ  نامزاس   " تالیکـشت دـش ، یم  بوسحم  هدرک  طوقـس  یلک  هب  دوب و  هتفرگ  رارق  هل  هموک  تارکمد و  ياـهورین 

زا سپ  .داد  ناشن  یکرحت  دوب ، هدـش  يزادـنا  هار  یحارط و  ماظن  هب  دـنم  هقالع  یموب  ياـهورین  زا  يدرجورب ، دیهـش  صوصخ  هب  هاپـس ، ياـضعا  یخرب 
تمالع نینچمه  هک  یلاؤس  تمالع  .دش  داجیا  حلـسم  ياه  هورگ  يزوریپ  دـنور  رد  یلاؤس  تمالع  ًالمع  دـش و  دازآ    ً اددـجم نارایماک  دـنچ  یتایلمع 

هب .دریذـپب  ار  نیا  تساوخ  یمن  اـی  تسناوت و  یمن  اـّما  دوب  ور  هبور  لـباقم  فرط  یعطق  تین " ءوس   " اـب هک  دوـب  تین  نسح  تئیه  ياـه  شور  یناوتاـن 
ًاددجم هقطنم ، رد  تلود  تیمکاح  ساسا  بلس  يارب  نانآ  راکشآ  ششوک  تموکح و  تاشامم  زا  درک  حلـسم  ياه  هورگ  دیدش  هدافتـسا  ءوس  جیردت 

.درک حرطم  ناتسدرک  لئاسم  لح  هار  اهنت  ناونع  هب  ار  هناحلسم  ياه  لح  هار 

يا هرود  دوب ؛ يدعب  هرود  عورش  هرود و  نیا  نتفای  نایاپ  مهم  لماوع  زا  یکی  اوق ، لک  هدنامرف  روهمج و  سیئر  ناونع  هب  ردص  ینب  عضاوم  نایم  نیا  رد 
يریگرد رد  هک  ردص  ینب  .دیدرگ  ینتبم  راب  تنوشخ  هناحلسم و  تاکرحت  هب  هناعطاق  بسانم و  ییوگخساپ  رب  ماظن  تکرح  هک 
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درک و یم  حرطم  ار  ناتـسدرک  هلئـسم  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  تشاد ، شیوخ  نایرج  تیعورـشم  هعـسوت  ظفح و  هب  يدـیدش  زاین  ماما  طخ  حانج  اـب 
هک تقوم  تلود  یشم  اب  یتوافتم  ًالماک  ياه  یشم  طخ  لمع ، رد  وا  .تفگ  یم  نخس  حلسم  ياه  هورگ  هب  ماظن  ندشن  میلـست  زا  تحارـص  اب  هناعطاق و 

.دوب هتفرگ  شیپ  دوب ، هداد  بالقنا  ياروش  هب  ار  دوخ  شقن  یسوساج  هنال  يارجام  زا  سپ 

رد تفای و  يرت  شیب  یگتـسجرب  زور  هب  زور  رـضاح ] باتک  هب  طوبرم  یناـمز  هرود   ] لاس 1359 لـیاوا  زا  درکلمع  راـتفر و  عضاوم و  مـالعا  هنوگ  نیا 
لاس 1358 مود  همین  یط  هک  وج  تملاسم  نایرج  درک و  داجیا  یتموکح  ياه  تیـصخش  اه و  حانج  نایم  رد  عامجا  کیدزن و  رظن  تدحو  یعون  لمع 

.درک راذگاو  بیقر  هب  ار  هصرع  نیدرورف 1359  یط  زین  نارهت  رد  دوب ، هدرک  راذگاو  فیرح  لمع  راکتبا  هب  ار  نادیم  ناتسدرک  هقطنم  رد 

هّیـضق رد  ماظن  یناوتان  زا  تدش  هب  یمومع  راکفا  هک  یتیعقوم  رد  .تسا  بلطم  نیا  رب  یبوخ  دهاش  دـش  مالعا  یمالـسا  يروهمج  زور  مسارم  رد  هچنآ 
دوب یعیبط  دیدرگ ، یم  وگزاب  یعیسو  باتزاب  رد  درک  حلـسم  ياه  هورگ  شیازفا  هب  ور  هناحلـسم  تاکرحت  زور  ره  دوب و  ینابـصع  نارگن و  ناتـسدرک 

حرطم نیدرورف  مسارم 12  رد  اوق ، لک  هدنامرف  يروهمج و  سیئر  ماقم  رد  ردص  ینب  ینارنخس  رد  هک  دشاب  یثحابم  نیرت  مهم  زا  ناتـسدرک  هلئـسم  هک 
.دوش یم 

شیازفا هب  دوب  حضاو  هک  یمادقا  .داد  رارق  یمالـسا  یبالقنا و  نامرهق  کی  نأش  رد  ار  دوخ  درک و  سح  ار  مدرم  تاساسحا  نایلغ  یبوخ  هب  ردـص  ینب 
، ناتـسدرک هراـبرد  هژیو  هب  شیوخ  ینارنخـس  رد  يو  .درک  دـهاوخ  تیوقت  دوجوم  یحاـنج  تازراـبم  رد  ار  وا  عضوم  دوش و  یم  رجنم  يو  تیعورـشم 

 ... دمآ دهاوخن  راک  رد  یبالقنا  تیعطاق  هک  دندرک  یم  دومناو  متسه ، لاربیل  ارگ و  يدازآ  نم  هک  نیا  نامگ  هب  تفگ : هلمج  زا  درک و  تبحص  ًالصفم 
ره ربارب  رد  تیعطاق  اب  ناتـسدرک  رد  مه  دبنگ و  رد  مه  ام  : » درک ناشنرطاخ  دـناوخ و  طلغ  يروصت  ار  نیا  يو  .داد  مهاوخ  فرح  اب  ار  هلولگ  باوج  و 

« .میا هداتسیا  يا  هئطوت 

دنرضاح اج  نیا  رد  امش  تلم  : » تفگ اهنآ  هب  درک و  ریدقت  دنتسکش " مهرد  ار  هناحلسم  يا  هئطوت  تیعطاق ، اب  هک  بالقنا  هاپـس  شترا و   " زا ردص  ینب 
« .دننک یم  شیاتس  ار  امش  ریبکت  اب  و 

هن دـنور ، یم  راـب  ریز  هن  دـنهاوخ ؛ یمن  تمیق  چـیه  هب  ار  ناریا  زا  ییادـج  ناتـسدرک  مدرم  هک  مدوب  رواـب  نیا  رب  نم  تسخن  زور  زا  : » تفگ ردـص  ینب 
بالقنا و نیا  زا  یئزج  اهنآ  دوخ  دنتـسه و  ام  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناهاوخ  لد  میمـص  زا  ناتـسدرک  مدرم  هک  مدوب  رواب  نیا  رب  .دـننک  یم  لـمحت 

شترا دنهاوخب ، اهنآ  تقو  ره  هک  ما  هتفگ  مدرم  نیا  هب  نم  نیاربانب  دندوب ؛ نیشیپ  روفنم  میژر  ندرک  نوگنرس  رد  ام  کیرش  بالقنا و  نیا  رد  ياشوک 
هب ناماس و  نآ  مدرم  رب  ار  ناشدوخ  هدارا  روز ، هب  دنهاوخ  یم  هک  ار  یحلـسم  رـصانع  دنیامن و  يوریپ  نانآ  تساوخ  زا  دـنا  هدامآ  ام  حلـسم  ياهورین  اب 

« .دنناشنب ناشدوخ  ياج  رس  رب  دننک ، لیمحت  ام  تلم 
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حالـس علخ  لباقم  رد  هک  دوزفا  تفر و  دـهاوخن  ناتـسدرک  رد  ناناملـسم  مالـسا و  تبرغ  راب  ریز  یمالـسا  بالقنا  تموکح  هک  درک  دـیکأت  ردـص  ینب 
جرخ عنام  ار  حلـسم  ياه  هورگ  تامادـقا  درک ، مدرم  فعاضم  فاعـضتسا  رب  دـیکأت  اب  يو  .دـنام  دـهاوخن  تکاس  یلخاد  تینما  دـیدهت  اـه و  هاگـساپ 

رد ردص  ینب  .درک  دهاوخن  لمحت  ناتـسدرک  رد  ار  حلـسم  ياه  هورگ  هک  داد  رادشه  درک و  ناونع  ناتـسدرک  یگدنزاس  يارب  هدـش  نییعت  ياه  هجدوب 
یمالـسا يروهمج  رد  سک  ره  دوب و  دـهاوخن  راک  رد  يا  هلداـبم  هک  درک  راـطخا  دـنا  هتفرگ  ناـگورگ  ار  يدارفا  يوخ  رهـش  رد  هک  یناـسک  هب  ناـیاپ 

ّانا  " رکذ ندروآ  نابز  هب  اب  يو  .دشاب  اه  ناگورگ  ءزج  يروهمج  سیئر  رگا  یتح  اه ؛ ناگورگ  هلمج  زا  دشاب ؛ تداهـش  هدامآ  دیاب  دـنک ، یم  تمدـخ 
ياپ زا  نیتوپ  درادـن  قح  شترا  هظحل  نیمه  زا  : » درک دـیکأت  اوق  لک  هدـنامرف  عضوم  زا  دـناوخ و  تلم  دیهـش  ار  اـه  ناـگورگ  نوعجار ،" هیلا  اـّنا  هّلل و 

« .دنک كاپ  اه  یغای  نیا  دوجو  زا  ار  هّطِخ  نآ  هک  نآ  رگم  دروآرد ،

ثداوح دنور  هک  داد  یم  ناشن  تشاد ، يدایز  نارادفرط  زین  ردـص  ینب  تخـسرس  نافلاخم  نایم  رد  هکلب  مدرم ، مومع  رد  اهنت  هن  هک  قوف  عضوم  مالعا 
.دش دهاوخ  يدج  لوحت  شوختسد  ناتسدرک  رد 

تفگ رد  يو  .دوب  لوحت  نیا  زا  يرگید  تمالع  ردـص ، ینب  ینارنخـس  زا  دـعب  زور  دـنچ  تین ، نسح  تئیه  صخاـش  وضع  نایغابـص  مشاـه  تاراـهظا 
نیا اب  روبزم  عمج  .درک  در  ًاتحارص  ار  درُک " قلخ  یگدنیامن  تئیه   " مان هب  یعمج  يارب  ندش  لئاق  رابتعا  دش ، جرد  ناهیک 18/1/1359  رد  هک  ییوگو 

تـسا هدرکن  مالعا  یفتنم  ار  يراتخمدوخ  حرط  هژیو  تئیه  يو  نایب  رد  .دنک  یم  یگدـنیامن  ار  ناتـسدرک  رد  ریگرد  حلـسم  ياه  هورگ  عضاوم  ناونع ،
.دناد یم  حرط  لباق  بالقنا  ياروش  رد  حالس ، علخ  هلمج  زا  یطیارش ، ققحت  زا  دعب  ار  نآ  هکلب 

یسایس ياه  هورگ  لماک  حالـس  علخ  ات  تسا ، هدرک  يروهمج  سیئر  میلـست  تارکمد  بزح  هک  ناتـسدرک  يراتخمدوخ  حرط  هک  درک  مالعا  نایغابص 
هنوگ نامه  تسا و  يروهمج  سیئر  رایتخا  رد  نونکا  مه  تارکمد  بزح  يداهنـشیپ  حرط  دوزفا : يو  .دـش  دـهاوخن  حرطم  بـالقنا  ياروش  رد  هقطنم ،
هدش رارقرب  هقطنم  رد  شمارآ  هک  تسا  ریذپ  ناکما  یعقوم  ناتسدرک  رد  یحرط  ره  ندرک  هدایپ  دنتفگ ، نیدرورف  زور 12  ینارنخس  رد  ناشیا  دوخ  هک 

دوجو هب  سلجم ، تاباختنا  يرازگرب  روشک ، ریزو  هتفگ  هب  ای  ینارمع  ياهراک  هنوگره  ناکما  هقطنم ، هب  شمارآ  نتـشگرب  اـب  هک  تسا  یعیبط  دـشاب و 
.دمآ دهاوخ 

رگا ًالوصا  تفگ : درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  ناونع  تحت  زیمآ ، حلـص  تارکاذم  يارب  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  یگدامآ  مالعا  هرابرد  نایغابـص  مشاه 
روط هب  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  اب  یلو  درک ؛ دهاوخ  هرکاذم  ناتـسدرک  مدرم  زین  یبهذم و  یـسایس و  ياه  تیـصخش  اب  هژیو  تئیه  دشاب ، یترورض 

ياهورین : » تفگ دـندوب ، هداد  رادـشه  نآ  دروم  رد  یـسایس  ياه  هورگ  یخرب  هک  ناتـسدرک  رد  يرگید  گنج  زورب  لامتحا  هرابرد  يو  .هن  هناگادـج ،
یماظتنا و
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ار دوخ  عضاوم  هب  هلمح  هنوگره  یمالسا  يروهمج  شترا  هک  تسا  یعیبط  یلو  دنرادن ؛ دنا و  هتـشادن  یگنج  هنوگ  چیه  دصق  هقطنم  رد  رقتـسم  یماظن 
تفر روشک  كاخ  مامت  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ار  قح  نیا  تکلمم  لالقتـسا  ظفح  يارب  یمالـسا  يروهمج  شترا  نینچمه  .داد  دـهاوخ  خـساپ  هناعطاق 

« .دنک يریگولج  راک  نیا  زا  درادن  قح  سک  چیه  دنک و  دمآو 

درک و بیذکت  دور ، یم  ناتسدرک  هب  يدیدج  تین  نسح  تئیه  هک  نیا  رب  ینبم  ار  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  رتفد  سیئر  هتفگ  نایاپ ، رد  نایغابـص  مشاه 
، تسا يروهمج  سیئر  دییأت  دروم  بالقنا و  ياروش  ماما و  بختنم  هک  ناتـسدرک  يارب  تلود  هژیو  تئیه  اهنت  تسین و  راک  رد  یتین  نسح  تئیه  دوزفا 

یعیبط هتبلا  .دشاب  يروهمج  سیئر  ماما و  هلیسو  هب  دیاب  دیدج ، تئیه  مازعا  هنیمز و  نیا  رد  رییغت  هنوگ  ره  نیاربانب  دنک ؛ یم  تلاخد  ناتسدرک  روما  رد 
.تفرگ تروص  راک  نیا  مه  نارایماک  دروم  رد  هکنانچ  دتسرف ؛ یم  هقطنم  هب  یسررب  يارب  ار  ییاه  تئیه  هژیو  تئیه  هک  تسا 

تاعاس نیلوا  رد  ًاقافتا  دراد و  همادا  تین ، نسح  تئیه  ای  ناتسدرک  لئاسم  هژیو  تئیه  تیلاعف  زونه  رضاح ، باتک  ینامز  هرود  عورـش  رد  بیترت ، ره  هب 
زا هورق  هاپـس  نیدرورف  موس  زور  رد  هک  نیا  زین  دوش و  یم  ماجنا  داباهم  رد  نیفرط  ناگدشریگتـسد  هلدابم  مسارم  کی  تئیه ، نیمه  هلیـسو  هب  ون ، لاـس 

.تسا تئیه  نیا  تیلاعف  موادت  تمالع  دنک ، مادقا  جدننس  رد  یموب  رادساپ  کی  يدازآ  يارب  تئیه ، نیا  قیرط  زا  هک  دنک  یم  تساوخرد  نادمه  هاپس 
نایغابـص مشاه  هناعطاق  تاراهظا  رد  یتح  نیا  .دـنک  یم  تیاکح  نآ  هرود  ندوب  لوفا  هب  ور  تیلاعف و  نیا  ندوب  رمث  یب  زا  ددـعتم  دـهاوش  همه ، نیا  اب 

ینیمخ و ماما  هب  يا  هماـن  یط  رد 26/12/1358  هک  تین  نسح  تئیه  سیئر  رواـشم و  ریزو  رهورف  شویراد  يافعتـسا  .تسا  راکـشآ  روبزم  تئیه  وضع 
ور یفاکـش  هدنهد  ناشن  زین  سلجم ) تاباختنا  هوحن  هب  ضارتعا   ) افعتـسا نیا  يارب  هدش  رکذ  لیلد  .تسا  يرگید  تمالع  زین  دوب ، هدش  مالعا  ردص  ینب 

افعتسا نیا  ماما  هک  درک  مالعا  رد 28/12/1358  ماما  رتفد  دنچره  .دراد  دوجو  تئیه ، نیا  هیضق  رد  ریگرد  یتموکح  ياهرداک  نیب  هک  تسا  شیازفا  هب 
يوس زا  يوردنت  رت و  شیب  يّرجت  اب  اّما  .دنهد » یم  همادا  دوخ  راک  هب  دنشاب و  یم  بناجنیا  دییأت  دروم  هتشذگ  نوچ  ناشیا   » دنا هتفگ  دنا و  هتفریذپن  ار 

نانچمه تئیه  تیلاعف  لوفا  هب  ور  دنور  تاکرحت ، نیا  لباقم  رد  ماظن  هدمع  شخب  شیازفا  هب  ور  یتخسرس  تیعطاق و  ًالباقتم  درک و  حلـسم  ياه  هورگ 
.تفای همادا 

لوا و ياهزور  اب  یساسا  توافت  .میسر  یم  باتک  نیا  تاحفص  نیرخآ  نیدرورف 1359 و  ياهزور  نیرخآ  هب  یتقو  ناتسدرک ، عضو  زور  ره  رد  ًاتیاهن 
.تسا هدش  هئارا  ریز  رد  رصتخم  هسیاقم  کی  .تسا  هدش  داجیا  لوا  تاحفص 

: میناوخ یم  باتک  زور  نیلوا  بلاطم  نمض 

هرابرد نارهت  رد  هاپس  یهدنامرف  زا  تسا ، رقتسم  جدننس  رد  هک  هاشنامرک  هاپس  هدنامرف  زورما 
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ار جدننس  امیپاوه  هلیسو  هب  دیاب  هاپس  : » درک غالبا  ار  روتسد  نیا  هاپس ، تایلمع  داتس  یهدنامرف  فیرـشوبا  خساپ ، رد  .درک  فیلکت  بسک  جدننـس  هیلخت 
.دراد همادا  شیب  مک و  روشک  برغ  قطانم  یخرب  رد  اه  یمارآان  لاح  نیا  رد  .دهد » برغ  داتس  لیوحت  ار  دوخ  تامهم  لیاسو و  هیلک  هیلخت و 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  لئاسم  زیمآ  تملاسم  لح  هب  يراودیما  ینیب و  شوخ  ياهزور  هک  دـهد  یم  ناشن  ( 31/1/1359  ) زور نیرخآ  بلاطم  اما 
: میناوخ یم  باتک  زور  نیا  بلاطم  رد  .تسا  هدش  يرپس 

ناتسدرک رد  ماظن  حلسم  نافلاخم  هک  دیدرگ  صخشم  دش و  هدننک  نییعت  یلوحت  دراو  زورما  جدننس ، هاگدورف  رد  رقتسم  یماظن  نوتس  تکرح  يارجام 
، اه هداج  رد  یتح  ماظن ، حلـسم  ياهورین  ددرت  كرحت و  هنوگ  ره  اب  ًاساسا  هکلب  دـننک ، یم  تعنامم  اهرهـش  لـخاد  رد  شترا  ياـهورین  ددرت  زا  اـهنت  هن 
رد زیمآ  تملاسم  لح  هار  دوب و  دـهاوخ  ریذـپان  بانتجا  دروخرب ، هژیو ، تئیه  یـشم  فالخرب  هکنیا  رب  تسا  يددـجم  دـیکأت  رما  نیا  .دنتـسه  فلاخم 
زا نوتس  یتقو  درک ...  تکرح  زقس  فرط  هب  جدننـس  هاگدورف  رد  رقتـسم  یـشترا  نوتـس  زورما ، دادماب  تعاس 6:30  .تسا  هدیـسر  تسب  نب  هب  هلئـسم ،

نامزاس .دـش ...  فقوتم  تفرگ و  رارق  هلمح  دروم  جدننـس  هموح  يرتمولیک  راـهچ  دودـح  داد ، یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  قالـشق  هب  فورعم  هار  قیرط 
نیرت هدـمع  تسا ، رادروخرب  يرتهب  تیعقوم  زا  رهـش  نیا  رد  اه ، هورگ  رگید  اب  هسیاقم  رد  زین  تسا و  زکرمتم  جدننـس  رد  نآ  یلـصا  ناوت  هک  هل  هموک 
ناهیک یمازعا  ناراگنربخ  هب  جدننـس  رد  هل  هموک  ناـمزاس  نایوگنخـس  زا  یکی  يوبن  .دوش  یم  بوسحم  روبزم  نوتـس  اـب  زورما  ياـهدروخرب  رد  هورگ 

رتفد يوگنخـس  کی  نینچمه  .میدرک » يریگولج  شترا  نوتـس  تکرح  زا  لصا  نیا  يور  میتسه و  فلاخم  یماظن  لاقتنا  لقن و  هنوگ  ره  اب  ام  : » تفگ
« .تسا هداتفا  ناگرمشیپ  تسد  هب  نوتس  نیا  زا  لیبموتا   11 : » تفگ جدننس  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ 

یماظن ات 300  نیب 200  يریگرد  نیا  رد  درک : مالعا  جدننس  رد  سراپ  يرازگربخ  هب  جدننس ، هخاش  تارکمد  بزح  لوئـسم  يدادغب  تعاس 18 ، رد  ... 
.دننک یم  يزادناریت  حلسم  ياه  هورگ  يوس  هب  تکار  هراپمخ و  اب  اهرتپوک  یله  قالشق ، رس و  يان  ياتسور  ود  نیب  دنا و  هدش  یمخز  هتشک و 

هب زورما  درب ، یم  رس  هب  يداعریغ  یعضو  رد  لبق  زا  هک  جدننس  رهش  تشاد ، همادا  زورما  لوط  رد  يریگرد  جدننس ، يرتمولیک  دنچ  رد  هک  یلاح  رد  ... 
حبص ات 8:30  تعاس 7:30  نیب  هژیو  هب  دـندرک و  یم  زاورپ  رهـش  زارف  رب  ییاهامیپاوه  هاگیب  هاگ و  .دوب  هتفرورف  یلیطعت  رد  هچراپکی  یتروص  هب  یلک و 

نآ زا  یکاح  يرمرادناژ  هب  شترا  كرتشم  داتـس  زا  هلـصاو  ربخ  کی  .دندمآرد  زاورپ  هب  جدننـس  رهـش  زارف  رب  رتپوک  یله  موتناف و  دـنورف  دـنچ  زورما ،
هدرک لیطعت  هب  مادقا  دودحمان  تدم  هب  حلـسم ، ياه  هورگ  هیـصوت  اب  یـصوصخ ، شخب  یتلود و  تارادا  سرادـم و  هیلک  جدننـس ، رهـش  رد   » هک تسا 

« .دنا
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رب لاح ، نیا  اب  .دوب  هارمه  يدج  رطخ  کسیر و  اب  امیپاوه  اب  جدننس  هاگدورف  هب  شرازگ  نیا  رد  هدش  دای  نارادساپ  دورو  هک  دوش  هراشا  تسا  مزال  ... 
لامعا رارقتـسا و  اب  تفلاخم  رد  هناحلـسم  ياه  يریگرد  زا  يدـیدج  رود  هک  داد  یم  ناـشن  نئارق  عقاو  رد  .تشاد  دوجو  ررکم  رارـصا  هورگ  نیا  مازعا 

یم حلـسم  ياه  هورگ  تسد  زا  ار  لمع  راـکتبا  رتدوز  هچ  ره  تسیاـب  یم  هاپـس  تسا و  هدـش  عورـش  ناتـسدرک  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تیمکاـح 
يدج جدننس  هلئسم  رد  هاپس  هغدغد  داد  یم  ناشن  هک  دنتـشاد  روضح  يوفـص  میحر  نوچ  هبرجت  اب  ياهرداک  نارادساپ ، زا  هورگ  نیا  نایم  رد  .تفرگ 
...دوب ینیب  شیپ  لباق  ناتسدرک ، رد  عیسو  ياه  يریگرد  زا  يا  هزات  عورش  عوضوم ، نیا  رد  درک  حلسم  ياه  هورگ  هناتخسرس  عضوم  هب  هجوت  اب  تسا و 

يریگرد زقـس و  عضو  هب  عجار  زور  نیا  ياه  شرازگ  رد  هک  دوش  یم  هفاضا  .دـش  رکذ  هسیاقم  يارب  باتک  زور  نیرخآ  بلاطم  زا  ییاه  هنومن  الاب ، رد 
ناگورگ تلع  هب  هک  دوسون  هرابرد  نینچمه  .دراد  دوجو  یبلاطم  دورناوج  ياه  يریگرد  زین  نآ و  فارطا  قطانم  هواپ و  رهش  ياه  يریگرد  نآ ، دیدش 
يداعریغ عضو  هرابرد  .تسا  هدمآرد  هواپ  هقطنم  رد  ینارحب  نوناک  تروص  هب  دوخ  تارکمد  بزح  حلسم  دارفا  هلیـسو  هب  شترا  ناهورگ  کی  نتفرگ 

.تسا هدش  رکذ  یبلاطم  ولمساق  هرد  ریخا  ياه  يریگرد  راثآ  زین  داباهم و  هدقن و 

هنایوج تملاسم  هنانیب و  شوخ  ياه  هاگن  تسکش  ینیب و  شوخ  نایاپ  مایا  نیدرورف 1359 )  ) رضاح باتک  ینامز  هرود  رد  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد 
روط هب  ًابترم و  درک ، یموق  حلـسم  ياه  هورگ  یتالیکـشت  دـنمفده و  هتفای و  نامزاس  کـیرحت  اـب  هک  ینارحب  تسا ، ناتـسدرک  نارحب  لـصف  لـح و  رد 

.دراذگ یمن  یقاب  یهار  تموکح ، لخاد  یبالقنا  لاکیدار و  ياه  هاگدید  هب  میلست  زج  لباقم ، فرط  يارب  دوش و  یم  دیدشت  موادم 

تسا جدننـس  راب  نیا  يریگرد ، زکرم  .دش  دهاوخ  لابند  يدعب  باتک  رد  هک  تسا  هدش  عورـش  ناتـسدرک  ياه  گنج  زا  يا  هزات  رود  باتک ، نایاپ  رد 
هل هموک  صوصخ  هب  حلسم  ياه  هورگ  هطلس  رد  هرسکی  نآرق ، بتکم  نوچ  يزکارم  ياوزنا  ناملسم و  یموب  ياهورین  بوکرس  توکیاب و  اب  هک  ییاج 

هورگ یتالیکشت  كرحت  لباقم  فرط  رد  .دنشاب  لاعف  دنناوت  یم  یمازعا  ياهورین  طقف  تلود ، تیمکاح  ددجم  يرارقرب  يارب  راب  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق 
تسا رهش  يداع  مدرم  زا  هتسد  نآ  هجوتم  هدمع ، تراسخ  گنج و  تبیصم  ًاعبط  درک و  دهاوخ  جراخ  هکلهم  زا  عقوم  هب  داح ، یتیعـضو  رد  ار  نانآ  اه 

.دنا هتشادن  ار  رهش  كرت  ناکما  هک 

یلخاد یسایس  ياه  نایرج  اهورین و  تابسانم  لماعت و  رد  نارحب  . 4

رد هتفگ ، شیپ  نارحب  هس  هک  دـهد  یم  ناشن  نیدرورف 1359 )  ) رضاح باتک  هرود  رد  روشک " لخاد  رد  یسایس  ياهورین  تابـسانم  لماعت و   " یـسررب
، نارحب نیلوا  رد  ناریا  اب  اکیرما  یسایس  هطبار  عطق  یمسر  مالعا  .دنا  هدوب  رادروخرب  يرت  شیب  تدش  تَّدِح و  زا  بتارم  هب  هرود  نیا 

61 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


نارحب رد  تباجا  لباقریغ  تاـبلاطم  هناتخـسرس  حرط  مود و  نارحب  رد  یطارفا  ییارگ  برع  شـشوپ  رد  ثعب  میژر  عماـطم  رب  يراـشفاپ  حیرـص و  حرط 
.تسا تّدح  نیا  زا  یمئالع  ریخا ، نارحب  ود  ره  رد  شیازفا  هب  ور  تنوشخ  صوصخ  هب  موس و 

تحت هچنآ  زین  ناریا و  قارع و  ناریا ، اکیرما و  تافالتخا  تّدـش  تّدـح و  هب  دوجوم  تافالتخا  یلخاد ، یـسایس  ياـه  ناـیرج  حطـس  رد  دـنچ  ره  هتبلا 
ینونک عضو  ماظن ، قفاوم  فلاخم و  ياه  هورگ  تابـسانم  لماعت و  هنیمز  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هلئـسم  اّما  تسین ؛ دوش  یم  حرطم  یموق  تافالتخا  ناونع 

.دیسر دهاوخ  ارف  دوز ، ای  رید  هک  تسا  دیدج  تیعضو  يارب  يا  همدقم  اراکشآ  عضو  نیا  .تسین  موادت  لباق 

دناوت یم  یلعف  تافالتخا  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  تابلاطم ، يریگیپ  یگنوگچ  یسایس و  راتفر  يریذپان  فاطعنا  عضاوم و  هناتخسرس  حرط  عون  عقاو  رد 
؛ تسا لباقم  فرط  يارب  شریذپ  لباقریغ  هنازوت و  هنیک  تدش  هب  یسایس  عضاوم  راتفر و  يدراوم ، رد  .دشاب  هدنیآ  رد  يدیدش  ياه  يریگرد  هیامتـسد 

کچوک دوش ، یم  هارمه  هناقداصریغ  هنابیرف و  ماوع  ياهدروخرب  يزادرپ و  غورد  اب  یتقو  صوصخ  هب  يزوت ، هنیک  نیا  .دشاب  فطعنم  هک  دهاوخب  ولو 
.دراذگ یمن  یقاب  ییادص  دنچ  هعماج  هبرجت  يوس  هب  نتفر  تافالتخا و  زیمآ  تملاسم  لح  يارب  يدیما  هنزور  نیرت 

يروهمج شترا  نآ  رد  هک  هدـش  جرد  رگراک  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  زا  يا  هیمالعا  باـتک ، رد  زور 11/1/1359  بلاطم  نمض  لاثم : کی 
نآ نامرف  هک  یـشترا  "، " یقلخ دـض  شترا   " نوچ یتارابع  اب  نآ  زا  هدـش و  هدرمـش  یکی  لیئارـسا  شترا  مانتیو و  رد  اکیرما  شترا  اـب  ناریا  یمالـسا 
هب هلمج  زا  تسا و  يزاسزاب  عضو  رد  تسا و  هدش  ور  ریز و  بالقنا  رثا  رب  هک  یـشترا  زا  عقاو  رد  .تسا  هدـش  دای  تسا " یهاشنهاش  ياهراسمیت  تسد 

میـسرت هاش  شترا  هباشم  يرـسارس  رکیپ  لوغ  دنمتردق  يوجگنج  نامزاس  کی  دنراد ، رت  نییاپ  گنهرـس و  هجرد  نآ  ناهدنامرف  مومع  يدودـعم ، زج 
یماظن ياهورین  لاح  ره  هب  هک  هاپـس  شترا و  هب  یـصاصتخا  دروخرب ، هنوگ  نیا  .تسا " هدش  هتـشاذگزاب  یتیانج  هنوگ  ره  يارب   " شتـسد هک  دوش  یم 

یتح .تسا  هارمه  یعطق  يریذپان  یتشآ  اب  هناکاته و  تدش  هب  ًامومع  زین  دیدج  ماظن  نالوئسم  اه و  تیـصخش  اب  دروخرب  عون  .درادن  دنتـسه ، تموکح 
یمن هتـشاذگ  زاب  لباقم  فرط  يوس  زا  تملاسم  يارب  یهار  چیه  هک  دنریگ  یم  رارق  باطخ  دروم  يا  هنوگ  هب  ماظن  لدـتعم  ور و  هنایم  ياه  تیـصخش 

.دوش

نیا اکیرما ، مسیلایرپما  هدرپسرس  لماوع  : " تسا هدمآ  نینچ  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  زا  يربخ  شرازگ  کی  نمض  زور 1/1/1359  بلاطم  رد 
هاش تموکح  گنس  زورید  ات  هک  ناشراوخ -  هریج  ياه  همانزور  یتاغیلبت و  ياهوگدنلب  زا  نونکا  ناریا ، ناشکتمحز  نارگراک و  هدروخ  مسق  نانمـشد 

اب هدرک و  هدافتسا  دندز -  یم  هنیس  هب  ار  يو  نیگنن  تنطلس  دالج و 
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يودـهم هللا  تیآ  هک  يروط  هب  دـنا ؛ هدز  نامنهیم  روالد  ياه  قلخ  ناهذا  نتخاس  شودـخم  تایانج و  هیجوت  عیاـقو و  فیرحت  هب  تسد  ماـمت  تحاـقو 
قطاـنم رد  شترا  روضح  هک  دـنک  یم  مـالعا  مسیلاـیرپما ، هب  هتـسباو  ناراد  هیامرـس  رکون  نیا  روشک ، ترازو  تسرپرـس  بـالقنا و  ياروش  وـضع  ینک 

اه هیجوت  نیا  زا  رگید  هنومن  اهدص  اه و  ییارس  هوای  نیا  .دنا  هدش  یسایس  تارکاذم  دوکر  بجوم  هک  تسا  جنشت  لماوع  ندرب  نیب  زا  يارب  نیـشندرک 
روظنم .دـشاب  یم  نارگ  هئطوت  نیا  تیهام  هدـنهد  ناشن  تسا ، ناتـسدرک  رد  نازورفا  گنج  فیثک  تایانج  يور  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  ًافرـص  هک 

« .دناشکب نوخ  هب  ار  ناتسدرک  دهاوخ  یم  يرگید  يورین  هچ  یقلخدض  شترا  هتسباو و  ناراد  هیامرس  زا  ریغ  هب  رگم  تسیک ؟ جنشت  لماوع  زا  ناشیا 

نیدـهاجم یتسیـسکرام ، فلتخم  ياه  هورگ   ] تسا دـیدج  ماظن  یمالـسا  تیوه  اب  تفلاخم  اهنآ  كارتشا  هوجو  هک  ییاه  هورگ  همه  درک  ناـعذا  دـیاب 
دروم ار  عضاوم  هنوگ  نیا  ًاضعب  یتح  دـنهد و  یمن  ناشن  دوخ  راـتفر  عضاوم و  رد  ار  تینـالقع  نادـقف  زا  نازیم  نیا  یلم و ]...  کـیتارکمد  ههبج  قلخ ،
رگید .دنوش  یم  بوسحم  اهنآ  شتآ  طخ  ام ، لاثم  ياه  هورگ  هک  دنهد  یم  لیکـشت  ار  يدحاو  ههبج  لمع  رد  یلک  روط  هب  اّما  .دنهد  یم  رارق  مه  دقن 

مه دیکأت  ههبج  نیا  رد  دوخ  روضح  رب  هکلب  دنرامـش ، یمن  ادج  هدش  رکذ  ییاه  هنومن  نآ  هلمح  طخ  زا  هک  يا  ههبج  زا  ار  دوخ  هاگ  چـیه  زین  اه  هورگ 
زا يریگولج  رد  هتبلا  ناـنآ  دروخرب  رد  دوجوم  یبـسن  لیدـعت  .دـنهد  یم  زورب  هدـش  راـهم  يزرط  هب  ار  فـالتخا  قمع  ناـمه  عقاو  رد  ناـنآ  .دـننک  یم 
هن هک  دنرب  یم  ولج  یتمس  هب  جیردت  هب  هنارهام و  يوحن  هب  ار  یلک  يریگ  تهج  اّما  .تسه  مه  رثؤم  یلعف  عطقم  رد  اهدروخرب ، تدش  تّدح و  شیازفا 
اب دـیدش  دروخرب  يارب  هدـش ، تشابنا  یفاک  هزادـنا  هب  بسانم ، ناـمز  يارب  هکلب  دـنامب  ظوفحم  لاـح  ره  رد  ناراداوه  ناـهذا  رد  تاـفالتخا  قمع  اـهنت 

.تسا شور  نیا  يریگراک  هب  یلاع  هنومن  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  راتفر  .دوش  هریخذ  تموکح ،

، تسا ود  نیا  زا  رت  فیعـض  هک  موس  بطق  .دراد  همادا  نانچمه  یلبق  هرود  زا  ماما " طخ  ردـص -  ینب   " یحانج ود  زین  تموکح  يدـنب  حانج  لخاد  رد 
هب جیردت  هب  نیدرورف 1359 )  ) هرود نیا  رد  اـّما  تشاد ، هدـیدع  تالکـشم  حاـنج  ود  نیا  يود  ره  اـب  ًـالبق  هک  تسا  يدازآ  تضهن  هب  طوبرم  شیارگ 

ریظن يدازآ  تضهن  سانشرس  رـصانع  زا  يدادعت  سلجم ، يارب  نارهت  تاباختنا  لوا  هلحرم  رد  .دنک  یم  رت  کیدزن  ار  دوخ  یتموکح  حانج  ود  زا  یکی 
یگدـنیامن تموکح  يدـنب  حانج  رد  دـنناوت  یم  ار  ایوپ  هجوت و  لباق  تیّلقا  کی  هک  دـندش  باختنا  نارمچ و ...  رتکد  ناگرزاب ، سدـنهم  يدزی ، رتکد 

دادماب همانزور  لوا  هحفـص  رد  مینک " یم  زیت  ار  روهمج  سیئر  يوقاچ  مناتـسود  اب  ناگرزاب :  " نآ ناونع  هک  ناگرزاب  سدـنهم  لصفم  هبحاصم  .دـننک 
هبحاـصم نیا  رد  .دوش  یم  بوسحم  مهم  يا  هناـشن  داد ، صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  هماـنزور  لـخاد  لـماک  هحفـص  کـی  نآ  نتم  دـش و  جرد   24/1/1359

تیامح اب  ناگرزاب  سدنهم 
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(1) .درک ناعذا  اراکشآ  تیمکاح ، رد  ردص " ینب  ماما -  طخ   " ینونک يدنب  حانج  رد  ماما  طخ  لباقم  ههبج  رد  نتفرگ  رارق  هب  ردص ، ینب  زا 

نیدـهاجم نامزاس  نآ  دوش و  کیدزن  ردـص  ینب  نایرج  هب  یلبق ، دـیدش  تافالتخا  مغر  یلع  دیـشوک  رـضاح  باتک  هرود  لوط  رد  زین  يرگید  ناـیرج 
جیاتن هب  رـضاح  باتک  هرود  رد  اه  تکرح  نیا  زا  مادـک  چـیه  هتبلا  .تشادرب  یـساسا  ياـه  ماـگ  هار  نیا  رد  باـتک  یناـمز  هرود  لوط  رد  هک  دوب  قلخ 

يدازآ و تضهن  ردص ، ینب  نایرج  هس  ره  هک  نارهت  هاگشناد  رد  دنفسا 1359  مسارم 14  ًالثم   ) هدنیآ رد  نآ  ییاهن  جیاتن  دشن و  رجنم  یمهم  سوملم و 
*(2) .درک زورب  دندش ) رهاظ  یلمع  تدحو  کی  رد  اراکشآ  نآ  رد  قلخ  نیدهاجم 

، درک یم  داجیا  ماما ) طخ  ردص -  ینب   ) تموکح هدمع  حانج  ود  نیب  هک  ینزاوت  ینیمخ و  ماما  تامادقا  ریبادت و  اب  صوصخ  هب  رضاح  باتک  هرود  رد 
.تسا یسررب  لباق  اراکشآ  باتک  رد  هک  درک  یم  زورب  یعونتم  فلتخم و  ياه  تروص  اه و  بلاق  رد  یلو  دشن  داح  نادنچ  حانج  ود  نیا  ياهداضت 

ماکحتـسا نآ  یـشزرا  ياه  هیاپ  ماظن و  تیعورـشم  ینابم  هب  اکتا  اب  ار  دوخ  يروهمج  تسایر  تیعقوم  هاـگیاج و  دیـشوک  یم  ردـص  ینب  ناـیم  نیا  رد 
راک ناتـسدرک  ریظن  دراوم  یـضعب  رد  .دوب  لالخا  ياراد  ریگرد و  وا  صاخ  يرکف  ياه  تیدودـحم  اب  لاـح  ره  هب  يو  تکرح  هار  نیا  رد  یلو  دـشخب 

ماظن زا  لماک  عافد  تیعضو  رد  هکنیا  نیع  رد  اه ، هاگشناد  ياه  يریگرد  ای  یـسوساج و  هنال  ریظن  یلئاسم  رد  اّما  تشاد ، يریگ  عضوم  رد  يرت  تحار 
رارق اه  هورگ  ربارب  رد 
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ادـتبا يو  تخادرپ ، ینیمخ  ماـما  شقن  صخـش و  میرکت  هب  ریز  وـحن  هب  هبحاـصم  نیمه  رد  ناـگرزاب  سدـنهم  لاـح ، نـیعرد  هـک  تـسا  رکذ  لـباق  - 1
قدصم یسایس  بتکم  رد  ینعی  میتسه  یقدصم  میتسه و  یناریا  میناملسم ، هک  دوب  نیا  ام  راعـش  نیلوا  يدازآ  تضهن  راک  عورـش  رد  هک  درک  يروآدای 

ینیمخ ماما  يربهر  رد  بتکم و  رد  مه  دعب  میتسه و  یناریا  مود  هلحرم  رد  میناملـسم  لوا  هلحرم  رد  مه  الاح  هک  دوزفا  سپـس  ناگرزاب  .مینک  یم  راک 
.میراد رارق 

نیدهاجم يدازآ و  تضهن  ردص ، ینب  نایرج  هس  لاس  نیمه  دنفسا "  14  " يارجام رد  هک  ییاج  ات  دش  رت  شیب  رت و  شیب  جیردت  هب  یکیدزن  نیا  - * 2
تیعورشم ژیتسرپ و  يارب  يرایسب  نایز  ماظن ، عیسو  ناراداوه  رظن  زا  هک  دنتفرگ  رارق  رگیدکی  رانک  رد  یحانج ، دروخرب  صخشم  هنحص  کی  رد  قلخ ،

ینب نایرج  زا  یـسانشرس  ياه  تیـصخش  نوبیرت ، رد  دوب و  ردـص  ینب  نارنخـس  دـش ، رازگرب  زور  نیا  رد  هک  یمـسارم  رد  .دروآ  راب  هب  يدازآ  تضهن 
رصانع مسارم ] ینارنخس و  لحم   ] نآ یـشاوح  نارهت و  هاگـشناد  نمچ  نیمز  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنتفرگ ، رارق  مه  رانک  رد  يدازآ  تضهن  ردص و 

نویزیولت زا  هک  دنفـسا  مسارم 14  .دندوب  لوغـشم  ردص  ینب  زا  يراداوه  هب  ریگمـشچ ، یتالیکـشت  مادـقا  کی  رد  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  ناراداوه  و 
سیئر تاکرحت  هیـشاح  رد  قلخ  نیدهاجم  تالیکـشت  نوزفازور  روضح  رگیدکی و  زا  حانج  ود  ییادج  گنهآ  ندش  دنت  رد  یفطع  هطقن  دـش ، شخپ 

دعب يدازآ  تضهن  اما  .دش  رجنم  روشک  زا  اهنآ  كرتشم  جورخ  قلخ و  نیدهاجم  ردـص - ینب  لماک  داحتا  هب  راک  ًاتیاهن  هک  دوش  یم  بوسحم  روهمج 
ادج قلخ  نیدهاجم  ردص -  ینب  كرتشم  يزادنارب  نایرج  زا  ار  دوخ  باسح  رهق ، یتدـم  زا  سپ  سلجم  ینلع  هسلج  رد  روضح  اب  ریت ، متفه  راجفنا  زا 

مادـقا دوب  هدـش  فذـح  ًالبق  هیرجم  هوق  هک  یتیعقوم  رد  تموکح ، هصرع  رد  هننقم  هوق  فذـح  زا  تعنامم  .دـیدرگ  سلجم  تیمـسر  مدـع  عناـم  درک و 
هب هتسباو  ناگدنیامن  زا  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  سلجم  سیئر  رکـشت  مالعا  ثعاب  مادقا  نیمه  هک  دش  یم  بوسحم  ماظن  زا  تیامح  تهج  رد  یمهم 

.دیدرگ سلجم  نوبیرت  زا  يدازآ ، تضهن 
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يراوس جوم  هب  لیام  دـناوتب  رگا  داد  یم  ناشن  تشاذـگ و  یمن  هرهب  یب  دوخ  تاداـقتنا  شین  زا  ار  دوخ  ماـما  طـخ  ناـهارمه  يدراوم  رد  نکیل  تشاد ،
یم مولعم  ماظن  یلصا  تکرح  اب  يو  توافت  اج  نیمه  هک  داد  یم  ناشن  مه  یلمع  ًاضعب  دوخ  رکفت  قبط  هیضق  لصف  لح و  يارب  هتبلا  تسا و  يراصحنا 

.دش

رد یتکرح  دنتخادنا ، هار  هب  زیربت  هاگشناد  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  هیلع  یتسیسکرام  ياه  هورگ  هک  يریگرد  کی  اب  رـضاح  باتک  هرود  رخاوا  رد 
نیا ییاهن  فیلکت  يدعب  باتک  هرود  رد  دنچره  .دیدرگ  موسوم  یگنهرف  بالقنا  هب  ًادعب  هک  دـش  عورـش  اه  هاگـشناد  هیلک  رد  سپـس  زیربت و  هاگـشناد 

یـسایس ياه  نایرج  لباقت  رد  يدیدج  زادـنا  مشچ  هک  دنتـسه  نیا  يایوگ  یفاک  هزادـنا  هب  ثداوح  زین  رـضاح  باتک  رد  اّما  دوش ، یم  نشور  تکرح ،
.تسا هدش  هدوشگ 

.دـندوب رظنلا  قفتم  تساه  هاگـشناد  تیعـضو  لصف  لح و  يارب  یتصرف  نیا  هکنیا  رد  تموکح  حانج  ود  ره  اه  هاگـشناد  رد  هدـش  دای  تاکرحت  هرابرد 
ییاه هورگ  يریگ  وضع  زیهجت و  جیسب و  يارب  يداتـس  ماظن و  تیمکاح  لامعا  زا  جراخ  هزوح  کی  تروص  هب  اه  هاگـشناد  هک  دندوبن  لیام  کی  چیه 
ًاتبسن یسایس  نزو  مغر  هب  هک  ییاه  هورگ  .دننک  ضوع  یـسایس  نأش  کی  اب  ار  دوخ  یماظن  یـسایس -  نأش  دنتـسین  رـضاح  هجو  چیه  هب  هک  دنامب  یقاب 
بسک ار  دوخ  تکرح  يارب  مزال  یعامتجا  نزو  لقادح  دندوب  هدشن  قفوم  قلخ ، نیدهاجم  زج  هب  مادک ، چیه  ندرک ، رظن  فرـص  لباقریغ  هجوت و  لباق 

.دش یم  بوسحم  ناربج  لباقریغ  گرزب  تسکش  کی  يانعم  هب  اه  هاگشناد  زا  نانآ  فذح  یتایح و  يرگنس  نانآ  يارب  اه  هاگشناد  هک  دوب  نیا  .دننک 

یمالسا و ياه  نمجنا  یعمج  یلبق و  تکرح  .دوب  ماظن  رادفرط  ناملسم  نایوجشناد  اه و  هورگ  رادفرط  نایوجشناد  نیب  يریگرد  ییوجشناد ، حطس  رد 
هدرک دنمورین  ار  اهنآ  یفاک  هزادنا  هب  تفرگ ، تدحو " میکحت  رتفد   " ناونع اهدعب  هک  روشک  رـسارس  ياه  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس 

زا يا  هصرع  اراکـشآ  نآ  هبقع  هکلب  دوبن  ییوجـشناد  هیـضق  کـی  نیا  عقاو  رد  اـّما  .دـنربب  وـلج  دوـخ  دوـس  هب  ار  ییوجـشناد  يریگرد  دـنناوتب  هک  دوـب 
 - دیدج تیمکاح  شریذپ  هب  رضاح  یضار و  هجو  چیه  هب  هک  دندوب  یماظن  یسایس -  ًابلاغ  ییاه  هورگ  يریگرد  فرط  کی  .دوب  يرت  عیـسو  يریگرد 

شبنج اـه و  هاگـشناد  رد  دنتـشادن ، يریگرد  يارب  مـه  یفاـک  ناوـت  هـک  ناـنیا  .دـندوبن  دوـب -  ییـالاب  رایـسب  یمدرم  یـسایس و  تیعورـشم  ياراد  هـک 
ياهزور يارب  ار  اهنآ  کمک و  اهنآ  ییاناوت  شیازفا  یگدامآ و  هب  يدح  ات  تسناوت  یم  هک  دندوب  هتفای  يدرف  هب  رـصحنم  زاتمم و  تاناکما  ییوجـشناد 

اه هورگ  دوب ؛ نشور  رایـسب  فیلکت  زین  نانیا  رظن  زا  .دنتـشاد  رارق  نآ  ياهداهن  لـمع ، رد  ماـظن و  ناراداوه  زین  رگید  فرط  .دـنک  ظـفح  یتآ  يریگرد 
.دنداد یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  نوناق  بوچراچ  رد  یماظن  هبش  هن  یسایس و  هورگ  کی  هباثم  هب  نوریب  رد  دندرک  یم  هیلخت  ار  اه  هاگشناد  یتسیاب 

رد .تفای  شرتسگ  تعرس  هب  ناملسم  نایوجشناد  تکرح  نیدرورف  رخاوا  رد  تیاهن ، رد 
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نییعت يارب  ار  حانج  ود  ره  زین  تموکح  لـخاد  رد  دـیدرگ و  رادروخرب  ماـظن  ناراداوه  هیلک  تیاـمح  زا  یـسوساج ، هنـال  يارجاـم  ریظن  روشک ، حـطس 
هدیشک هام  تشهبیدرا  هب  هک  یفیلکت  نییعت  .دناوخ  ارف  يریگرد  هنحـص  هب  اه ، هاگـشناد  رد  نآ  نادحتم  حلـسم و  ياه  هورگ  روضح  عون  یعطق  فیلکت 

.هللا ءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  نآ  شرازگ  دیامرف ، ددم  یهلا  قیفوت  هچنانچ  ملق ، نیمه  زا  و  تشهبیدرا 1359 ،) رامشزور   ) یتآ باتک  رد  دش و 

جراخ یتح  باتک  نیا  نیودت  قیقحت و  لحارم  ینالوط  تدم  رد  هک  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نانکراک  اضعا و  هیلک  زا  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
مزیزع ناردارب  صوصخ  هب  دـنداد ، يرای  ار  بناجنیا  یفلتخم  ياـه  هبنج  رد  دـندرک و  مادـقا  راـک  هدـیدع  تالکـشم  عفر  هب  زکرم  یمـسر  فیاـظو  زا 

زا دیاب  نینچمه  .منک  يرازگساپس  ینیسح  لامکدیس  يراتخم و  دیجم  يراصنا ، يدهم  یناهارف ، يدهشم  دیمح  بلط ، تصخر  نسحم  دیـشر ، نسحم 
هناریگیپ و تاـمحز  زا  هژیو  هـب  مـنک ، ینادردـق  روپداـش  نسحدـمحم  ییاـحطب ، هرهز  یعخن ، اضردـمحم  قـیقحت  رما  رد  مناراـیتسد  شـالت  شـشوک و 

سکع و  رامشزور " شرازگ   " هیهت رد  ناشیا  شالت  نینچمه  نیودت و  قیقحت و  فلتخم  لحارم  تالاکشا  تاماهبا و  عفر  رد  یعخن  داجـس  هنافاکـشوم 
.منک یم  رکشت  باتک  مالعا " تسرهف   " جارختسا رد  يراکمه  باتک و  ياه 

ینونک و ناققحم  زاین  عفر  تهج  رد  یمالـسا و  بالقنا  رد  نآ  ياه  هنیمز  سدـقم و  عافد  خـیرات  هیلوا  عباـنم  هیهت  رما  رد  دـناوتب  رثا  نیا  منک  یم  وزرآ 
.تسا هدش  لصاح  هدنسیون  دوصقم  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، بوسحم  زیچان  دنچ  ره  یماگ  یمالسا  ناریا  خیرات  فیرحت  زا  تعنامم  رد  یتآ و 

تمحر نارفغ و  لومـشم  ار  مردام  ردپ و  ببـس  نیا  هب  دـشاب و  هدوب  الع  لج و  قح  ترـضح  یـضرم  باتک  نیا  هیهت  مراد  دـیما  هکنیا : ینایاپ  ياعد  و 
يوـیند و شاداـپ  شفطل  نارک  یب  هنازخ  زا  ریقح  نیا  هب  دراد و  نوـصم  یحور  یمـسج و  ياـه  بیـسآ  رـش  زا  ار  ما  هداوناـخ  دـهدب و  رارق  شا  هعـساو 

.دیامرفب تیانع  يورخا 

یعخن يداه 

هامریت 1384

66 ص :
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سرام 1980 یلوالا 140021  يدامج  نیدرورف 1359 4  هعمج 1  گنج  رامشزور 

1

دنچ ره  .تسین  رّوصت  لباق  نآ  يارب  تّدم ، نایم  رد  یّتح  ینشور ، زادنا  مشچ  دوش و  یم  رتدیدش  زور  ره  اکیرما  ناریا و  نیب  ینونک  یـسایس  يریگرد 
نیا هب  .تسا  هدش  زاغآ   (1)" یـسوساج هنال  يارجام   " زا نآ ، تاعبت  یگریت و  رخآ  رود  نکیل  دـسر ، یم  لبق  ههد  نیدـنچ  هب  طباور  یگریت  نیا  هقباس 
نیرت مهم  اه ، ناگورگ  نیا  هلئسم  ّلح  .دور  یم  رامش  هب  اکیرما  ناریا و  ینونک  هعزانم  یلـصا  روحم  یـسوساج ، هنال  ياه  ناگورگ  تشونرـس  بیترت ،

روهمج سیئر   ) رتراک یمیج  زا  هاوخ ، يروهمج  بزح  زا  اکیرما  يروهمج  تسایر  دزمان  شوب  جرج  لبق ، زور  ود  .تسا  ییاکیرما  نادرمتلود  هغدـغد 
کی ربارب  رد  یتسیاب  هتفرشیپ  هعماج  کی  هک  ار  يریبادت  نیلّوا  دیاب  ام  : » تفگ شوب  .دنک  عطق  ار  ناریا  اب  اکیرما  کیتاملپید  تابسانم  تساوخ  اکیرما )

.تسا هدادن  اهداهنشیپ  هنوگ  نیا  هب  یمسر  خساپ  زونه  رتراک  تلود  (2)« .مینک ذاختا  دهد ، ناشن  ینوناقریغ  تلود 

یم حرطم  رت  شیب  تارکمد  بزح  هاوخ  يروهمج  نابیقر  ار  داهنشیپ  نیا  .تسا  ور  هبور  نآ  اب  رتراک  تلود  هک  تسا  يرگید  داهنشیپ  روز ، زا  هدافتـسا 
زا -ه  تشذگ زور  انایدنیا ،"  " تلایا هاوخ  يروهمج  روتانس  " راگول دراچیر   " هلمج زا  دننک ؛

؛ دنک يراذگ  نیم  ار  ناریا  ياه  هاگردنب  دهد ؛ رارق  ییایرد  هرصاحم  رد  ار  ناریا  تساوخ  رتراک 

67 ص :

.نآ نانکراک  نتفرگ  ناگورگ  ماما و  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  تسد  هب  نارهت  رد  اکیرما  ترافس  لاغشا  - 1
(. دنفسا 1358  30  ) سرام 1980  20 هسنارف ، يرازگربخ  نواهوین ، ص3 ، ، 2/1/1359 هرامش 1 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
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طباور هتیمک  رد  اکیرما  هاوخ  يروهمج  روتانـس  شـش  زا  یکی  هک  راگول  .دـنک  فیقوت  ار  یناریا  ياه  تاملپید  مامت  و  دـیامن ؛ فّرـصت  ار  ناریا  ریاخذ 
هک دوش  یم  يروآدای   (1)« .تسا هداد  گنج  نالعا  اکیرما  هب  دوخ  مادـقا  نیا  اب  ناریا  تلود  نم ، داـقتعا  هب  : » تفگ تسا ، روشک  نیا  يانـس  یجراـخ 
زور .تسا  نارظان  رظن  دروم  زین  نآ  ینیب  شیپ  لباقریغ  ياهدـمایپ  ناریا ، ّدـض  رب  روز  زا  هدافتـسا  رب  ینتبم  حرط  يارجا  رد  دوجوم  تالکـشم  رب  هوـالع 

اکیرما و نارحب  ّلح  يارب  روز  لامعا  قیرط  زا  اکیرما  مادقا  هنوگره  : » درک مالعا  نتگنـشاو  رد  دّحتم ، للم  نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو ، تروک  هتـشذگ 
، دنک لح  روز  لامعا  اب  ار  هلئسم  نیا  دناوت  یم  دنک  یم  رّوصت  اکیرما  هچنانچ  : » درک دیکأت  میاهدلاو  .دش » دهاوخ  هنایمرواخ  رد  يراجفنا  ثعاب  ناریا ،

(2)« .دوش متخ  ییاکیرما  ناگورگ  يدازآ 50  هب  تانایرج  ات  داد  دهاوخ  تصرف  راکتشپ  ییابیکش و  : » دوزفا يو  .دنک » یم  هابتشا 

ریزو نواعم  زردناس ، دلوراه  : » داد شرازگ  زورما  لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  .تسا  يوروش  هلئسم  دوش ، یمن  حیرصت  نآ  هب  هتبلا  هک  يرگید  عوضوم 
اب يا  هنـسح  طباور  نارهت ، رد  یتشادزاب  ِییاکیرما  ياه  ناگورگ  يدازآ  زا  سپ  تسا  لیام  هدـّحتم  تالایا  هک  تشاد  راـهظا  هدـّحتم ، تـالایا  هجراـخ 

نایم ییورایور  همادا  هک  درک  هفاضا  اکیرما  يانـس  سلجم  یجراخ  طباور  هتیمک  اب  دوخ  تاـقالم  لـالخ  رد  هتـشذگ  بش  زردـناس  .دزاـس  رارقرب  ناریا 
ار ناریا  یّلم  ّتینما  دهد ، یم  همادا  ناتـسناغفا  ناملـسم  مدرم  هیلع  دوخ  هنایـشحو  تازواجت  هب  يوروش  ریهامج  داّحتا  هک  ینامز  رد  نارهت ، نتگنـشاو و 

تّدـمزارد رد  تسا  نکمم  هک  یعفانم  يوروش و  ياه  تسایـس  هب  هّجوت  اـب  دـیاب  اـکیرما  مادـقا  هنوگره  عقاو ، رد   (3)« .دـهد یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد 
روآ هرطاخم  اه  ناگورگ  يارب  تسا  نکمم  هک  ار  یتامادقا  ًاحیرـصت ، ًاحیولت و  اکیرما  هجراخ  ترازو  تروص ، ره  هب  .ددرگ  یحاّرط  دوش ، نآ  بیـصن 

(4) تسا هدرک  مالعا  یفتنم  ًالعف  دشاب ،

68 ص :

(. 30/12/1358  ) سرام 1980  20 سرپدتیانوی ، نتگنشاو -  ص 5 و 6 ، نامه ، - 1
(. 30/12/1358  ) سرام 1980  20 هسنارف ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 3 ، ذخأم 1 ، - 2

.1/1/1359 تعاس 9 ، لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  ص12 ، ذخأم 1 ، - 3
(. 28/12/1358  ) سرام 1980 سرپدتیشوسآ 18  نتگنشاو -  ذخأم 1 ، - 4
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داقتنا دروم  ناریا ، لاوما  ینوناقریغ  ندرک  هکولب   (1) .دنک یم  لابند  تخـس  ار  ههال  یللملا  نیب  هاگداد  رد  ناریا  ّدض  رب  اوعد  حرط  اکیرما  لاح ، نیا  رد 
ریظن دوخ  یلبق  تامادقا  ات  دروآ  تسد  هب  ناریا  ّدض  یبسانم  راشف  مرها  هاگداد ، نیا  قیرط  زا  دـشوک  یم  اکیرما  تلود  لاح  نیا  اب  .تسا  روبزم  هاگداد 

اکیرما و ياه  يریگیپ  زا  اکیرما ، ویدار  یبرع  شخب  زورما  .دـنک  لیمکت  ار  رگید  میقتـسمریغ  ياهدـیدهت  يداصتقا و  میرحت  ناریا ، لاوما  ندرک  هکولب 
ندرک هکولب  زا  ههال ، هاگداد  رد  اکیرما  هدـنیامن  عافد  یگنوگچ  شرازگ ، نیا  رد  * (2): درک شخپ  یشرازگ  روبزم ، هاگداد  ریخا  تامادقا  ّتیعـضو و 

نیا رد  .تسا  هدـش  نایب  هاگداد ، نیا  رد  يوروش  هعبت  یـضاق  کی  یقوقح  ياـهداریا  هب  يو  خـساپ  هوحن  نینچمه ، .تسا  هدـش  رکذ  ناریا  ياـه  هدرپس 
تسا و هدرک  زواجت  یللملا  نیب  قوقح  هب  ناریا  هک  نیا  رب  ینبم  دنک ؛ رداص  ار  ییاهن  مکح  تساوخ  هاگداد  زا  اکیرما  هدنیامن  هک  تسا  هدـمآ  شرازگ 

یللملا نیب  يرتسگداد  ناوید  رد  دوخ  تیاکـش  حرط  هب  هتـشذگ  زور  اکیرما  دوش  یم  يروآداـی  (3) .دزادرپب تراسخ  دـنک و  دازآ  ار  اه  ناگورگ  دـیاب 
15 تیاهن ، رد   (4) .دنک رداص  ناریا  ّدض  رب  ار  دوخ  يأر  رتدوز  هچره  تساوخ  هاگداد  زا  داد و  نایاپ  نارهت ، رد  روشک  نآ  ياه  ناگورگ  يدازآ  يارب 

لوط هتفه  دنچ  دیاش  میمصت  ذاّختا  نیا  اکیرما ، ویدار  شرازگ  قبط  .دندش  يریگ  میمصت  هدامآ  تانایب ، عامتسا  زا  سپ  ههال  یللملا  نیب  هاگداد  یـضاق 
(5) دشکب

2

قباس هاش  رفـس  ربخ  هرابرد  ار  يدیدج  تاعیاش  اکیرما ) هب  دورو  زا  لبق  هاش  تماقا  ّلحم   ) اماناپ هب  دیفـس  خاک  رتفد  سیئر  ندرج " نوتلیماه   " ریخا رفس 
ّلح روظنم  هب  ندرج  نوتلیماه  تاعیاش ، قبط  .دش  بجوم  تسا -  هدرک  لمع  اکیرما  ناریا و  ینارحب  طباور  رد  ینشاچ  کی  دننام  هک  اکیرما -  هب  ناریا 
خاک رد  كرویوین ، نویزیولت  راـگنربخ  زورما   (6) تـسا هتفر  ترفاسم  نیا  هب  هاش ، یحاّرج  لمع  دروم  رد  ییاماناپ  ییاـکیرما و  ناکـشزپ  نیب  فـالتخا 
ياه تبقارم  رما  رد  هاش  هچنانچ  تفگ : يو  .دومن  يراددوخ  لاؤس  نیا  هب  نداد  خـساپ  زا  رتراـک  .درک  لاؤس  رفـس  نیا  فدـه  هراـبرد  رتراـک  زا  دـیفس 

.دیـشوک دهاوخ  نآ  ماجنا  رد  روشک  نیا  دـشاب ، هتـشاد  جایتحا  اکیرما  کمک  هب  یکـشزپ  لیاسو  نیمأت  يارب  رگید ، ییاج  ای  اماناپ و  رد  دوخ  یکـشزپ 
ّلحم نیتسخن  درک  هفاضا  یلو  دـنکن ؛ تبحـص  صخـشم ، يرفـس  همانرب  هراـبرد  دـهد  یم  حـیجرت  هک  تفگ  هبحاـصم  نیا  رد  اـکیرما  يروهمج  سیئر 

(7) دوب دهاوخ  اماناپ  یکشزپ ، یفاک  ياه  تبقارم  تهج  هاش  يارب  یباختنا  بسانم 

69 ص :

.هتشذگ ص91 زور  هس  ّیط  ههال ، هاگداد  رد  ناریا  هیلع  اکیرما  یقوقح  رواشم  تاراهظا  شرازگ 1 : لوا  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
اکیرما و یقوقح  رواشم  دروخرب  ههال و  هاـگداد  ریخا  هتفه  تاـسلج  زا  اـکیرما  ویدار  زورما  شرازگ  نتم  شرازگ 1 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمـض  - * 2

.هاگداد ص91 نیا  يوروش  هعبت  یضاق 
.1/1/1359 تعاس 45:8 ، اکیرما ، يادص  ویدار  یبرع  شخب  ص 12 ، ذخأم 1 ، - 3
.1/1/1359 تعاس 45:8 ، اکیرما ، يادص  ویدار  یبرع  شخب  ص 12 ، ذخأم 1 ، - 4

.1/1/1359 اکیرما ، ویدار  ص12 ، ذخأم 1 ، - 5
ص 24. رویرهش 1362 ) نیون ، تاراشتنا  نارهت :  ) یمالسالا هقث  رفعج  رتکد  همجرت  ناریا ، رد  يریگ  ناگورگ  رجنیلاس ، ریپ  - 6

.3/1/1359 تعاس 30:6 ، اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص11 و 12 ، ، 4/1/1359 هرامش 3 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 7
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هب هاش  دورو  مدـع  هب  اّما  دادـن ؛ ناشن  یلیامت  هاش ، هجلاـعم  تماـقا و  تشونرـس  هراـبرد  حیرـص  نتفگ  نخـس  هب  اـکیرما  يروهمج  سیئر  بیترت ، نیا  هب 
ياه شرازگ  زا  یضعب  : » داد ربخ  ویدار  نیا  .دراد  هراب  نیا  رد  يرت  شیب  حیرصت  اکیرما  ویدار  ياه  شرازگ  .درک  هراشا  اماناپ  رد  يو  هجلاعم  اکیرما و 

هب دزاس ؛ فرطرب  تسا ، هدرک  زورب  هاـش  جـلاعم  ياـبطا  نیب  هک  ار  ییاـهرظن  فـالتخا  تسا  ددـص  رد  ندرج  نوتلیماـه  هک  هدوب  نیا  زا  یکاـح  هدیـسر 
ریز وحن  هب  هراب  نیا  رد  ار  یعطق  ربخ  کی  هدـنیوگ ، ماـن  رکذ  نودـب  نینچمه  ویدار  نیا  (1)« .دوش مهارف  اماناپ  رد  يو  یحارج  لـمع  ناـکما  هک  يروط 
هاش .دنرادن  اکیرما  رد  ار  هاش  تاجلاعم  همادا  لایخ  مادـک  چـیه  قباس  هاش  هن  هدـحتم و  تالایا  هن  رتراک ، تلود  یمـسر  ماقم  کی  هتفگ  هب  : » درک مالعا 

(2)« .دراد رارق  لاحط  یحارج  ضرعم  رد  تسا و  ناطرس  يرامیب  راچد  درب ، یم  رس  هب  اروداتناک "  " ییاماناپ هریزج  رد  هک  ناریا  قباس 

3

يروهمج سیئر  فرط  زا  ار  یشنکاو  تسا ، هدرک  راذگاو  سلجم  هب  ار  اکیرما  یسوساج  هنال  ياه  ناگورگ  فیلکت  نییعت  ینیمخ ، ماما  هک  هلئـسم  نیا 
تردق اب  یتلود  ناریا ، یناملراپ  تاباختنا  نایاپ  زا  دعب  تسا  راودیما  تفگ  دـیوید  پمک  هب  تمیزع  زا  لبق  زورما  رتراک  یمیج  .تشاد  لابند  هب  اکیرما 

زا دعب  رما  نیا  هک  دور  یم  راظتنا  تفگ : اکیرما  يروهمج  سیئر  .دیآرب  اکیرما  ترافـس  رگلاغـشا  نویطارفا  هدهع  زا  دـناوتب  هک  دـیآ  راک  رـس  رب  یفاک 
اب عقاو  رد  اّما  دنتسه ، ناملسم  یبهذم و  ًاقیمع  هک  دننک  یم  اعّدا  نویطارفا  : » درک راهظا  نینچمه  رتراک  .دنک  تفرـشیپ  یبوخ  هب  دیدج ، تلود  لیکـشت 

(3) .دننز یم  همدص  دوخ  نید  هب  دننک و  یم  ضقن  ار  مالسا  نید  ینابم  لوصا و  هانگ ، یب  مدرم  هیبنت 

مالعا زورما  اکیرما  ترجاهم  هرادا  تاماقم  هلمج  زا  دـننک ؛ یم  هدافتـسا  ناریا  رب  راشف  شیازفا  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  ییاکیرما  ياه  ماقم  لاح ، نیا  رد 
.دنیامن دودحم  لاس  کی  هب  ار  اهنآ  يازیو  تّدم  دیدمت  دننک و  رت  تخس  ار  روشک  نآ  رد  یجراخ  نایوجـشناد  تماقا  لرتنک  دنراد  رظن  رد  هک  دندرک 

، مادقا نیا  .دنهد  عالّطا  روشک ، نآ  رد  ار  دوخ  تماقا  ّلحم  هب  طوبرم  تایئزج  هک  دوب  دـنهاوخ  فّظوم  نایوجـشناد  هنالاس ، يازیو  دـیدمت  راب  ره  يارب 
نآ رد  یناریا  نایوجشناد  تماقا  ّلحم  نییعت  دروم  رد  ترجاهم ، هرادا  هتشذگ  لاس  .تفرگ  تروص  ترجاهم  هرادا  هتشذگ  لاس  رخاوا  میمصت  همادا  رد 

ترافـس فّرـصت  زا  سپ  روتـسد ، نیا  .دوب  هدرک  رداص  رتراک  یمیج  ار  روکذم  لرتنک  روتـسد  .تفرگ  یتامیمـصت  اهنآ ، دـیداور  رابتعا  نییعت  روشک و 
زورما هک  یماقرا  قبط  .دـش  رداص  اـه  ییاـکیرما  نتفرگ  ناـگورگ  و  ( 13/8/1358  ) ربماون رد 4  نارهت  رد  یناریا  زراـبم  نایوجـشناد  تسد  هـب  اـکیرما 

تاماقم هب  اـکیرما ، رد  یناریا  يوجـشناد  زا 56700  رفن   49400 ات 9/9/1358 ،) /23/8  ) ربماون ات 31  نیب 14  درک ، رـشتنم  اکیرما  هجراـخروما  ترازو 
هتفرگ رارق  یسررب  دروم  اهنآ  يازیو  هک  دنداد  عالطا  ترجاهم  هرادا 
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(1) دندرک رداص  ار  نانآ  زا  نت  جارخا 1700  روتسد  ییاضق  تاماقم  تسا و  یضقنم  وجشناد  يازیو 5500  هک  دش  مولعم  یسرزاب  نیا  رد  .تسا 

4

ياه تکرح  اه و  حرط  اب  ییاپورا  ياهروشک  ندرک  هارمه  نارهت ، رد  روشک  نیا  ترافـس  ياـه  ناـگورگ  هلئـسم  ّلـح  يارب  اـکیرما  تامادـقا  زا  یکی 
ياه ناگورگ  يدازآ  يارب  تساوخ  وضع  ياهروشک  زا  یمیمـصت  یط  يراـج ، لاـس  زاـغآ  رد  اـپورا  ناـملراپ  دـنچره  .تسا  اـکیرما  تلود  رظن  دروم 

.دوش یمن  هدهاشم  یشخبرمث  یهارمه  زونه  اّما   (2)، دننک ارجا  ار  ییاه  هیصوت  ییاکیرما 

هدادـن هجیتن  زونه  اکیرما  ياه  تیلاّعف  هک  تسا  ناریا  يداصتقا  میرحت  هلئـسم  رد  یکی  تسا : هنیمز  ود  رد  تساهنآ ، ناهاوخ  اکیرما  هک  ییاـه  یهارمه 
يوسنارف ربـتعم  هماـنزور  زورما  .دراد  همادا  روـبزم  ياـهروشک  ياـه  یـسررب  هک  تسا  ناریا  اـب  کـیتاملپید  طـباور  عـطق  اـی  شهاـک  رما  رد  مود  تسا ؛

رما يداصتقا ، میرحت  یسایس و  هطبار  عطق  رما  ود  رد  ییاپورا ، روشک  هد  هک  تسا  یکاح  شرازگ  نیا  .درک  رـشتنم  هراب  نیا  رد  یـشرازگ  نوبیرتدلاره ،
درکلمع و هب  ینیبدـب  یعون  نینچمه  .تسا  يّدـج  اهدـیدرت  زونه  يداصتقا  میرحت  هلئـسم  رد  دـنهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  يرت  تبثم  هاگن  اب  ار  لّوا 

: تسا هدمآ  نوبیرتدلاره  شرازگ  رد  .دوش  یم  هدید  شرازگ  نیا  رد  اکیرما ، راتفر 

هک یتروص  رد  دـنا  هدرک  هیـصوت  ناشاه  تلود  هب  نانوی ، ریفـس  نارهت و  رد  كرتشم  رازاـب  وضع  روشک  ناریفـس 9  هک  دندرک  شاف  کیتاملپید  عبانم  »
یتروشم هتیمک  کی  ًاریخا  ناریفـس  نیا  .دـننک  یـسررب  ار  ناریا  اب  طـباور  عطق  دوش ، ور  هبور  تسکـش  اـب  اـه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  رگید  ياـه  مادـقا 

دـنیامن و مهارف  دوخ  ياه  تلود  يارب  یکرتشم  ياهداهنـشیپ  دـننک و  هّیهت  كرتشم  ییاه  شرازگ  اه ، ناگورگ  ّتیعقوم  دروم  رد  ات  دـنا  هداد  لیکـشت 
کیتاملپید ّصاخ  لئاسم  دروم  رد  كرتشم  ههبج  کی  ییاپرب  يارب  هک  ییاه  شالت  دنـشاب ؛ اپورا  يداصتقا  هعماج  ياه  شـالت  تهج  رد  بیترت  نیدـب 

نیا هک  دـندوب  دـقتعم  نانآ  .دـندرک  لاسرا  نارهت ، رد  لـلم  ناـمزاس  قیقحت  نویـسیمک  تسکـش  زا  دـعب  ار  دوخ  رخآ  شرازگ  اـهنآ  .دریگ  یم  تروص 
راهظا اهنآ  .دش  ور  هبور  تسکش  اب  شتّیرومأم  ناریا ، لخاد  رد  تردق  بسک  رس  رب  هزرابم  دوجو  لیلد  هب  ماجنارس  اّما  دوب ؛ هدش  قفوم  ًابیرقت  نویسیمک 

دشک یم  شیپ  ار  یللملا  نیب  نیناوق  هب  مارتحا  هلئسم  نینچمه  کیتاملپید و  ّتینوصم  یللملا  نیب  هلئسم  رگید  راب  قیقحت ، نویسیمک  تسکش  هک  دنتشاد 
.دش دهاوخ  ناریا  يداصتقا  میرحت  ددجم  يایحا  بجوم  و 

دیاب هجیتن  رد  يداصتقا ؛ ات  تسا  یسایس  رما  کی  رت  شیب  اه  ناگورگ  هلئسم  دهد  یم  ناشن  قیقحت  نویـسیمک  یـسررب  هک  تسا  هدمآ  اهنآ  شرازگ  رد 
ياه میرحت  زا  ناریا  مدرم  تشادرب  ًالامتحا  هک  دنریگ  یم  هجیتن  اه  تاملپید  .يداصتقا  ياهراشف  اب  هن  درک  لح  ار  نآ  یسایس  قیرط  زا 
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لمح ییاذغ و  داوم  لماش  میرحت  نیا  رگا  هژیو  هب  دنا ، هدرک  ینابت  مه  اب  اهنآ  نتخادنا  تمحز  هب  يارب  یبرغ  ياه  تلود  هک  دوب  دهاوخ  نیا  يداصتقا 
يرـس کی  اهنآ  .دـش  دـهاوخ  رجنم  یبرغّدـض  ياهوردـنت  زا  دـیدش  تیامح  هب  دـنک ، لح  ار  اه  ناگورگ  هلئـسم  هک  نآ  زا  شیپ  رما  نیا  .دوش  لـقن  و 

ياه ماقم  هب  دنت  هدنهد  رادشه  ياه  ماغیپ  شیازفا  هلمج  زا  تسا ؛ هلئـسم  يارب  یـسایس  هار  کی  اهنآ  دـید  زا  هک  دـندرک  حرطم  داهنـشیپ و  ار  تامادـقا 
.دوب دهاوخ  ناریا  اب  طباور  عطق  ییاهن ، مادقا  دهدن ، هجیتن  رگید  تامادقا  هک  یتروص  رد  دننز  یم  سدح  اهنآ  .یناریا 

يداصتقا میرحت  لابق  رد  ار  دوخ  عضاوم  اکیرما  هک  نآ  رب  ینبم  دوب ، ینمض -  دنچره  يدنت -  تشاددای  لماش  ناشاه ، تلود  هب  ناریفس  كرتشم  ماغیپ 
اکیرما دصاقم  تسایس و  زا  نانیمطا  ناهاوخ  یمادقا ، هنوگره  زا  لبق  ییاپورا  ياه  تلود  هک  تسا  هدمآ  اراکـشآ  ماغیپ ، نیا  رد  .تسا  هداد  رییغت  ناریا 

يرادبناج اکیرما  فرط  زا  هدش  داهنـشیپ  يداصتقا  میرحت  زا  هک  دـندوب  هدـش  هدامآ  ییاپورا  ياه  تلود  هک  دـننک  یم  ناشنرطاخ  تاماقم  نیا  .دنتـسه 
رد يوروش  مادـقا  زا  دـعب  هک  دوب  یعقوم  رد  تسرد  نیا  و  دـنناسرب ؛ نتگنـشاو  عـالطا  هب  یللملا  نیب  نیناوق  زا  عاـفد  هنیمز  رد  ار  دوـخ  لـیامت  و  دـننک ،

اهنت ار  اهنآ  اکیرما  هک  دـندرک  ساسحا  ییاپورا  تاماقم  اّما  دـندوب ، هدزن  یمادـقا  هب  تسد  اهنآ  هک  دـنچره  .داد  رییغت  ار  شتاراـشا  اـکیرما  ناتـسناغفا ،
(1) تسا هتشاذگ 

اب یتارکاذـم  روظنم  هب  تسا -  هتـشاد  روضح  روبزم  يارفـس  عمج  رد  هک  ناریا -  رد  ایناتیرب  ریفـس  ماهارگ ، ناجرـس  داد  ربخ  ندـنل  ویدار  لاـح  نیا  رد 
هک تفگ  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  يوگنخس  .ددرگ  یم  زاب  ندنل  هب  هتفه  کی  تّدم  هب  ( 4/1/1359  ) هدنیآ هبنشود  زور  ایناتیرب ، هجراخ  ترازو  تاماقم 

(2) .داد دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  ار  اهروشک  نآ  اب  شروشک  طباور  دراوم  هّیلک  ایناتیرب  ریفس 

شرازگ رد  .درک  شخپ  ار  روبزم  ربخ  سیلگنا ، عضاوم  هرابرد  صوصخ  هب  دـیدرت ، یکدـنا  اب  دوخ ، یبرع  شخب  رد  ولراک  تنوم  ویدار  رگید  يوس  زا 
اه ناگورگ  هلئـسم  یبایـشزرا  یلخاد و  تالّوحت  یـسررب  يارب  يا  هسلج  نارهت ، رد  ییاپورا  ياـهروشک  يارفـس  هتـشذگ  زور  : » تسا هدـمآ  ویدار  نیا 

هدـش ناونع  یبرغ  ياه  تختیاپ  رد  زورما  هک  اه  شرازگ  یخرب  یلو  تسا ؛ هدـنام  یقاب  يّرـس  لـئاسم  نمـض  هسلج ، نیا  تاـثحابم  دـنا و  هداد  لیکـشت 
دازآ يدوز  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  رگا  اـت  دـنا  هدرک  تحیـصن  ار  دوخ  ياـه  تلود  اـپورا ، كرتشم  رازاـب  وضع  روشک  يارفـس 9  هک  تسا  یکاح 
هدرک يراددوخ  ربخ  نیا  هرابرد  رظن  راهظا  ریـسفت و  زا  اپورا ، لوئـسم  عبانم  ریاس  ایناتیرب و  هجراخ  ترازو  .دـننک  عطق  ناریا  اـب  ار  دوخ  طـباور  دـنوشن ،

(3)« .دنا

5

شخپ دـنک " یم  تیامح  هاش  زا  ارچ  اکیرما   " ناونع اب  يراتفگ  زورما  وکـسم ، ویدار  یـسراف  شخب  اکیرما ، هاـش و  هب  طوبرم  لـئاسم  باـتزاب  همادا  رد 
رد اکیرما  ّدض  رب  يوروش  یتاغیلبت  گنج  زا  یشخب  عقاو  رد  دراد ، دیکأت  هّجوت ، لباق  تاکن  تاعالّطا و  یخرب  رب  هک  راتفگ  نیا  .درک 
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یسررب و دروم  ناریا  مدرم  ّدض  رب  هاش  اکیرما و  یتسدمه  اه ، ناگورگ  عوضوم  هب  هراشا  نودب  راتفگ ، نیا  رد  .تسا  نآ  يراج  لئاسم  ناریا و  عوضوم 
: تسا هدمآ  راتفگ  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت 

اـضردمحم هب  طوبرم  رابخا  اب  هارمه  اه  یـشکودرا  اهورین و  زکرمت  نیا  هب  طوبرم  رابخا  .دراد  همادا  ناریا  لحاوس  رد  اکیرما  ییایرد  ياـهورین  زکرمت  »
یم رـشتنم  پاچ و  اه  همانزور  رد  بلغا  دراد -  تماقا  اماناپ  لحاوس  رد  عقاو  روداتنوک  هریزج  رد  نارهت  زا  رود  لـیام  نارازه  هک  عولخم -  هاـش  يولهپ 

.دوش

رب لاس  يولهپ 38  اضردّـمحم  .دراد  دوجو  میقتـسم  هطبار  ناریا ، عولخم  هاش  اب  نآ  راتفر  اکیرما و  هدـّحتم  تالایا  ینونک  یناریا  ّدـض  ياه  مادـقا  ناـیم 
هب اکیرما  هدـّحتم  تالایا  دـش ، لزلزت  راـچد  تنطلـس  تخت  لاـس 1953  رد  یتـقو  .دندرمـش  یم  يدوـخ  ار  وا  نتگنـشاو  رد  دز و  هیکت  تنطلـس  تـخت 

يارب رالد  درایلیم  هدزاود  هاش  .دـنز  هیکت  تنطلـس  تخت  رب  هرابود  دـنک و  قرغ  نوخ  رد  ار  یّلم  شخب  ییاـهر  شبنج  درک  کـمک  يولهپ  اضردّـمحم 
هاش .دشن  عقاو  ّرثؤم  مه  اه  حالـس  نیا  یلو  دزاس ؛ عیطم  ار  نایناریا  دناوتب  اهرازفا  گنج  نیا  اب  هک  دوب  راودیما  داد و  ردـه  اکیرما  زا  رازفا  گنج  دـیرخ 
زا شیب  ًاعیمج  هاش  دـنیوگ  یم  .درب  دوخ  اب  ار  یتراغ  ياه  تورث  درک و  رارف  ناریا  زا  یتسیلاـیرپما  ّدـض  بـالقنا  سرت  زا  هتـشذگ ، لاـس  هیوناژ  هاـم  رد 

ياه کناب  رد  هدـمع  روط  هب  راداهب  قاروا  الط و  تارهاوج ، لکـش  هب  عولخم  هاش  یفخم  ياه  هتخودـنا  .تسا  هدرب  هدرک و  تراغ  رالد  دراـیلیم  تسیب 
.دوش یم  يرادهگن  ییاکیرما 

داد و یم  ماجنا  ناریا  رد  راتـشک  لتق و  ییاکیرما ، ياه  حالـس  اب  هک  دوب  اکیرما  يایـس  نامزاس  هبعـش  عقاو  رد  كاواس  هک  تسا  یکاح  يدایز  قیاـقح 
دوب فورعم  هجنکـش  رجز و  لیاسو  نایم  رد  ماس  ومع  باوخ  تخت  ًالثم  داد ؛ یم  رجز  اکیرما  هدـّحتم  تالایا  زا  یلاسرا  لیاسو  اـب  زین  ار  ناتـسرپ  نهیم 

.دش یم  لصو  قرب  هب  نآ  يزلف  ياه  لوتفم  اه و  هلیم  هک 

اکیرما یسایس  ياه  تیصخش  زا  يا  هّدع  هب  رالد  اه  نویلیم  دوخ ، تنطلـس  نارود  رد  يولهپ  اضردّمحم  هک  دیآ  یمرب  نینچ  مّلـسم  كرادم  دانـسا و  زا 
ناعفادـم و زا  هزورما  هک  تسه  مه  تهج  نیمه  هب  و  هتفرگ ، هوـشر  يریداـقم  اـکیرما  قباـس  هجراـخ  ریزو  رجنیـسیک  يرنه  هلمج  زا  تسا ؛ هداد  هوـشر 

(1) .تسا عولخم  هاش  ناراداوه 

6

یّتح اکیرما و  اب  طباور  همادا  هب  دـنا  هدرک  زاربا  یناریا  تاماقم  زا  یخرب  هک  نآ  زا  یکاح  درک  لاـسرا  نتگنـشاو  زا  یـشرازگ  سرپدـتیانوی  يرازگربخ 
نیا قبط  .تسا  هدـش  هجاوم  اـکیرما  یلیم  یب  اـب  رما  نیا  یلو  دنتـسه ؛ دـنم  هقـالع  ناریا ، روما  رد  يوروش  تلاـخد  تروص  رد  ناریا  هب  اـکیرما  کـمک 
يو سرپدتیانوی ، شرازگ  هب  .تسا  هدرک  جرد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  عافد  ریزو  نارمچ  یفطـصم  اب  ار  يا  هبحاصم  تسپ  نتگنـشاو  زورما  شرازگ ،

، يوروش هلمح  اب  ندش  هجاوم  تروص  رد  ناریا  : » تفگ هبحاصم  نیا  رد 

73 ص :

.1/1/1359 ، 21 تعاس وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 11 ، ذخأم 1 ، - 1
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(1) .دباتشب شروشک  کمک  هب  هک  دراد  راظتنا  هدحتم  تالایا  زا 

هدّحتم تالایا  بناج  زا  يدیدهت  هنوگره  نیاربانب  .میتسه  هنزاوم  راتساوخ  تفگ  تسپ  نتگنشاو  هب  نارمچ  یفطصم  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  همادا  رد 
تلود درک  هفاضا  درک ، یم  وگو  تفگ  نارهت  رد  تسپ  نتگنـشاو  راگنربخ  اب  هک  نارمچ  .سکعرب  روط  نیمه  دـش و  دـهاوخ  هجاوم  يوروش  هلمح  اـب 

شـسرپ نیا  لباقم  رد  نارمچ  .تسا  قداص  زین  نآ  سکع  تفگ  يو  .دـندرک  یم  هلمح  ناریا  هب  اه  سور  دوبن ، اکیرما  راشف  رگا  دـنک  یم  كرد  ناریا 
اه يوروش  اب  اـم  داد : خـساپ  دوب ، دـهاوخ  هچ  ناریا  لـمعلا  سکع  دـهد ، رارق  زاـت  تخاـت و  دروم  ار  ناریا  كاـخ  يوروش  یهرز  نوتـس  کـی  رگا  هک 

یتفن و ریاخذ  تفگ  نارمچ  .درک  دـهاوخ  هلباقم  يوروش  تردـق  اب  دـش و  دـهاوخ  ارجام  دراو  ًاتعیبط  هدـّحتم  تالایا  لاـح ، نیع  رد  دـیگنج و  میهاوخ 
ّتینما رطاخ  هب  اکیرما ، ناریا و  فیعـض  طباور  مغر  یلع  هک  درک  دـهاوخ  روبجم  ار  هدـحتم  تالایا  سراف ، جـیلخ  هقطنم  رد  ناریا  کیژتارتسا  ّتیعقوم 

دروم یکدی  مزاول  یفخم  روط  هب  دناوت  یم  ناریا  اکیرما ، بناج  زا  ناریا  هب  هحلـسا  شورف  میرحت  مغر  یلع  درک : هفاضا  يو  .دـنزب  لمع  هب  تسد  دوخ 
.دزاسب ار  اهنآ  زا  یخرب  دنک و  يرادیرخ  ار  زاین 

یبلط هاج  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  اریز  دـنک ؛ یم  يوریپ  یبرغ  ياپورا  ياه  حالـس  هب  دایز  ياکّتا  زا  ناریا  یعافد  تسایـس  یـشم  درک  هفاـضا  نارمچ 
(2) .تسا ناساره  يوروش  داّحتا  هدّحتم و  تالایا  زا  ناریا  یلو  .دنرادن  یتسیلایرپما  ياه 

هدـنیآ رـس  رب  ناریا  هدـّحتم و  تالایا  نیب  مهافت  دوجو  زا  هک  درک  مالعا  اکیرما  هجراخ  ترازو  : » داد شرازگ  نتگنـشاو  زا  رتیور  ربخ ، نیا  باـتزاب  رد 
دیدـپ ناریا ، عافد  ریزو  نارمچ  یفطـصم  زا  لقن  هب  یتاعوبطم  شرازگ  کی  زا  هلئـسم  نیا  .تسا  عالّطا  یب  ناریا ، تلود  هب  اکیرما  یماظن  ياـه  کـمک 

نیا زا  یکی  هلمح  تروص  رد  هک  دراد  راظتنا  يوروش  داّحتا  ای  هدـّحتم  تالایا  زا  يو  روشک  دوب  هتفگ  تسپ  نتگنـشاو  اب  يا  هبحاصم  رد  نارمچ  .دـمآ 
هک ینامز  تسا  راودیما  رتراک  هنیباک  تفگ : اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخس  چیساپ " دیوید   " .دباتـشب ناریا  کمک  هب  رگید  روشک  ناریا ، هب  اهروشک 
رد ناریا  تلود  اب  یمهافت  عون  ره  دوجو  زا  دوزفا : يو  .ددرگزاب  يداع  تلاح  هب  نارهت  اب  اـکیرما  طـباور  دـنک ، دازآ  ار  ییاـکیرما  ناـگورگ  ناریا 50 

ناریا و یـضرا  تیمامت  زا  ار  دوخ  تیامح  اـم  درک : هفاـضا  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  .تسا  عـالطا  یب  ناریا  هب  اـکیرما  یماـظن  کـمک  دروم 
یماگنه هدنیآ ، رد  اکیرما  ناریا و  طباور  ندش  يداع  يارب  ار  دوخ  دیما  نینچمه 

74 ص :

(. 1/1/1359  ) 1980 سرام  21 سرپدتیانوی ، نتگنشاو -  ص 4 ، ذخأم 1 ، - 1
(. 1/1/1359  ) سرام 1980  21 سرپدتیانوی ، نتگنشاو -  ص4 ، ذخأم 1 ، - - 2
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ار دوخ  طباور  هدنیآ ، رد  میلیام  ام  دـندش ، دازآ  اه  ناگورگ  هک  یماگنه  تفگ : يو  .میا  هدرک  مالعا  دـنک ، دازآ  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ناریا  هک 
(1)« .میهد رارق  یسررب  دروم  ناریا  اب 

7

عوضوم قارع ، ناریا و  ياهزرم  رد  اه  یمارآان  تاکّرحت و  يریگیپ  ور  نیا  زا  تسا ؛ رادروخرب  یّصاخ  تیساّسح  زا  قارع  ناریا و  نیب  ینونک  ّتیعـضو 
يرمرادــناژ گـنه  زا  شرازگ  کـی  هـلمج : زا  تـسا ؛ يزرم  یحاوـن  رد  رقتــسم  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  یلاـسرا  ياـه  شرازگ  زور  ره  یمئاد و 

یشکرس نیح  رد  هاگساپ ، هرفن  شش  یتشگ  پیکا  کی   » زورید رهظزادعب  هک  تسا  یکاح  هدرک ، دانتسا  میدق  هیئالط  هاگـساپ  مالعا  هب  هک  درگنـسوس ،
تسیا هب  نانآ  یلو  داد ؛ فّقوت  روتـسد  نانآ  هب  دومن و  دروخرب  ناریا  ياه  بآ  رد  یقارع  دارفا  لماوع و  زا  يدادعت  اب  میظعلاروه ، هرانک  تفن و  هاچ  زا 
تباصا دروم  یقارع  رفن  ود  يزادـناریت ، ماجنا  نیح  رد  .دوش  یم  هداد  مزـال  خـساپ  ًاـبقاعتم  .دـنیامن  یم  يزادـناریت  هب  ترداـبم  هدومنن ، هّجوت  نیرومأـم 

رد .دندرگ » یم  يراوتم  قارع  كاخ  يوس  هب  يروتوم ، ياه  ملب  زا  هدافتسا  اب  جراخ و  هثداح  ّلحم  زا  نانیـشنرس  هلیـسو  هب  یلو  دنوش ؛ یم  عقاو  هلولگ 
(2) .تسا هتفرگ  تروص  مزال  تاضارتعا  لباقم ، نابزرم  هب  : » تسا هدش  يروآدای  نینچمه  شرازگ 

یم تیاکح  هرجفنم  داوم  يدایز  رادقم  تلک و  فکنیشالک ، هحلسا  يدایز  دادعت  دورو  زا  هک  تسا  هدیـسر  یـشرازگ  زین  هچملـش  زرم  زا  لاح ، نیا  رد 
زرم قیرط  زا  ار  مالقا  نیا  درب -  یم  رس  هب  قارع  رد  تسا و  يراوتم  نونکا  هک  ناریا -  شترا  قباس  راوتسا  کی  یتسرپرس  هب  هرفن  جنپ  پیکا  کی  .دنک 

نیسح مادص  دوخ  زورما  قارع ، رد  ناریا  عبانم  زا  شرازگ  کی  ساسا  رب  نینچمه  (3) .تسا هداد  لیوحت  رظن  دروم  لماوع  هب  هدرک و  ناریا  دراو  هچملش 
اهنآ هب  هدرک و  دـیدزاب  یناریا ) نویبالقنادـض  اـب  طـبترم   ) ماـعلا نما  ياـهورین  زا  زین  هرـصب و  همونت و  رد  رقتـسم  ياـهورین  زا  تسا و  هدـش  هرـصب  دراو 

(4) تسا هداد  ییاهروتسد 

يدـلاخ نامثع  : » داد شرازگ  شترا  ینیمز  يورین  هلمج  زا  دـش ؛ هدـهاشم  یقارع  لماوع  زا  روشک ، برغ  يزرم  قطاـنم  رد  زین  يرگید  تاـکّرحت  زورما 
دودح : » دـش شرازگ  لیذ  یمارآان  زین  یـسیواب  زرم  زا   (5)« .تسا هدومن  تمیزع  هرکاذـم  تهج  قارع  هب  هک " هرد   " قیرط زا  ناویرم ، ياـهدرک  ربـهر 
راـبریت کبـس و  زادـنا  هراـپمخ  ، 7 یج.یپ.رآ حالـس  ياراد  ناـنآ  .دنتـسه  رقتــسم  وـمب "  " هـقطنم رد  یــسیواب  زرم  رد  حّلــسم ، نیمجاـهم  زا  رفن   500

(6)« .دنا هدرک  يراذگ  نیم  ار  هپت  خیش  یسیواب و  ياتسور  ود  لصاف  ّدح  زا  یشخب  نیمجاهم ، .دنتسه  فکنیشالک 

ناگورگ هب  ریگتسد و  لبق  هام  دنچ  دودح  رد  هواپ  هقطنم  رد  هک  يرادساپ  رفن  هد  دادعت  زا  : » درک مالعا  شترا  كرتشم  داتس  زورما  رگید ، یشرازگ  رد 
هدربمان .تسا  هدرک  یفرعم  نیریشرصق  نارادساپ  هاپس  هب  ار  دوخ  هتخیرگ و  شناتسود  زا  یکی  قافّتا  هب  نادنز  زا  نانآ ) زا  یکی   ) زیورپ دنا ، هدش  هتفرگ 

" یشالک گبرهاط  دّمحم   " طّسوت شرگید  ناتسود  هک  هدومن  راهظا 

75 ص :

(. 1/1/1359  ) سرام 1980  21 رتیور ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 1 و 2 ، ، 3/1/1359 هرامش 2 ، هژیو ،" ياه  رازگ ش   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.1/1/1359 ر3 ، ك.ژ.ف.ت ، نارهت  هب  درگنسوس ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021335  دنس  - - 2

، ناتـسزوخ ناتـسا  ینابرهـش  زاوـها -  هاپـس  هب  یماـظتنا ، ياـهورین  یگنهاـمه  رتـفد  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 344464  دنـس  - 3
ناتـسزوخ يرادناتـسا  مرتحم  ماـقم  هب  ر2 ،)  ) یهرز  92 رکـشل داتـس  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 287804  دنــس  و -  16/1/1359 ؛

.5/3/1359 یماظتنا ) یسایس  تنواعم  )
.29/1/1359 07ر2 ، ف 21 -  هب ف 19 -  ر 2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287578  دنس  - 4

.1/1/1359 یهدنامرف ،) زکرم   ) اجامس 3 زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63162  دنس  - 5
نامه - 6
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دّمحم يودرا  رد  رـضاح  لاح  رد  و  تسا ] هداد   ] لاقتنا ومب "  " ياه هوک  هب  هرخالاب  و  گنیئوس "  " هب سپـس  و  هلغ "  " هب ار  نانآ  ادتبا  هک  دنا  هدش  ریـسا 
(2)« .دنتسه ینادنز  ومب  رد   (1) گبرهاط

8

هتفرگ تامیمصت  بوچراچ  رد  روضح و  نیا  همادا  رد  .تسا  رضاح  نیـشندرک  قطانم  رد  نانچمه  * (3)" ناتسدرک هلئسم  ّلح  يارب  تلود  هژیو  تئیه  "

، دـیدج لاس  تاعاس  نیتسخن  رد  : » هیمورا زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  قبط  تسا ، هدـش  ماجنا  هراـب  نیا  رد  هک  یتامادـقا  اـه و  يرگ  یجناـیم  هدـش و 
هدنیامن یمـشاه  سدنهم  روضح  رد  دندوب ، رفن  هک 20  اه  ناگورگ  هلدابم  .دـندش  هلدابم  داباهم  رد  ناتـسدرک ، لئاسم  ياـه  ناـگورگ  زا  هورگ  نیموس 

(4)« .تفرگ تروص  رهش  نیا  ناگداپ  رد  داباهم  یسایس  ياه  هورگ  ناگدنیامن  داباهم و  ناگداپ  هدنامرف  هداز  فجن  گنهرس  هژیو ، تئیه 

نیا ** (5) .تسا هدروآ  دیدپ  ییاه  ینارگن  اه و  یتیاضران  اهرهش ، زا  حّلسم  ياهورین  جورخ  هلمج  زا  هژیو " تئیه   " تامادقا یخرب  دوش  یم  يروآدای 
هب راجیب  رد  هاپـس  یگنهامه  رتفد  هراب  نیا  رد  .تسا  ماظن  ناـفلاخم  هناّحلـسم  تاـکّرحت  نتفرگ  تّدـش  ینمااـن و  شیازفا  ینیب  شیپ  لـیلد  هب  اـه  ینارگن 
یم تحاراـن  یلیخ  مدرم  .دـنا  هدوـمن  كرت  ناـجنز  فرط  هب  ار  راـجیب  رهـش  زورید  راـجیب ، رد  رقتـسم  شترا  زکرم  : » داد شرازگ  نارهت  رد  هاپـس  زکرم 

فیلکت بسک  جدننـس  هیلخت  هراـبرد  نارهت  رد  هاپـس  یهدـنامرف  زا  تسا ، رقتـسم  جدننـس  رد  هـک  هاـشنامرک  هاپـس  هدـنامرف  زورما  نـینچمه   (6)« .دنشاب
لیاسو و هیّلک  هیلخت و  ار  جدننس  امیپاوه ، هلیسو  هب  دیاب  هاپس  : » درک غالبا  ار  روتسد  نیا  هاپس ، تایلمع  داتـس  یهدنامرف  فیرـشوبا " ، " خساپ رد  (7) درک

(8)« .دهد برغ  داتس  لیوحت  ار  دوخ  تاّمهم 

هب لـبق  زور  دـنچ  : » تسا یکاـح  شترا  ینیمز  يورین  زورما  شرازگ  .دراد  همادا  شیب  مک و  روـشک  برغ  قطاـنم  یخرب  رد  اـه  یمارآاـن  لاـح ، نیا  رد 
ياهدرک گنج ، زورب  زا  يریگولج  يارب  دش و  يزادـناریت  هفرطکی  نیـشندرک ، هّلحم  هب  نابز ، يرذآ  یلاها  هلیـسو  هب  هدـقن  هپت  زا  تعاس ، راهچ  تّدـم 

لیوحت روز  هب  ار  يرمرادناژ  رادخرچ  ربرفن  هاگتـسد  ود  هدقن  یلاها  : » تسا هدـش  هفاضا  شرازگ  نیا  رد  .دـنا » هدومن  يراددوخ  لباقتم  باوج  زا  هدـقن 
طاقن ریاس  هب  كرت و  ار  دوخ  لزانم  هدقن ، ياهدرک  زا  يدادعت  ددرگ و  یم  اهدرک  تشحو  بجوم  رما  نیا  هک  دـننادرگ  یم  رقتـسم  اه  هّپت  رد  هتفرگ و 

(9)« .دنیامن یم  چوک 

76 ص :

.تسا قارع  یّلحم  لماوع  زا  هقطنم و  رارشا  نامجاهم و  سانشرس  رصانع  نارس و  زا  يو  - 1
.1/1/1359 اجازن ، هب  اجامس ، زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63164  دنس  - 2

.تسا هدش  دای  زین  ّتین " نسح  تئیه   " و ناتسدرک " هژیو  تئیه  "، " هژیو تئیه   " ياه ناونع  اب  تئیه ، نیازا  - * 3
.سراپ يرازگربخ  هیمورا ، ص4 ، ، 9/1/1359 دادماب ، همانزور  - 4

.تسا ص131 هدش  هداد  یتاحیضوت  رامشزور 3/1/1359 ، بلاطم  نمض  هراب ، نیا  رد  - ** 5
.1/1/1359 نارهت ، هاپس  هب  یگنهامه ، تمسق  راجیب  هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63159  دنس  - 6

.نارهت هب  تایلمع ، هاشنامرک -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63166  دنس  - 7
.2/1/1359 جدننس ، هیلخت  .روشک  برغ  تایلمع  هب  زکرم ، تایلمع  داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63167  دنس  - 8

.26 ذخأم - 9
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9

ناـشنرطاخ ار  ریز  دراوم  دوخ ، يزورون  ماـیپ  رد  ینیمخ  ماـما  .درک  رداـص  ناریا  تلم  هب  باـطخ  یماـیپ  وـن ، لاـس  ندیـسرارف  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماـما 
:(1) درک

یگدز و برغ  قرش و  برغ و  زا  تسد  نارکفنشور ، هک  نیا  طرش  هب  میراد ؛ مه  نداتـسیا  تردق  میتسیاب و  اه  تردقربا  لباقم  رد  هک  تسام  هفیظو  - 
.دننک لابند  ار  ّتیّلم  مالسا و  میقتسم  طارص  دنرادرب و  یگدز  قرش 

یم هزرابم  ًادیدش  لیئارـسا  مزینویهـص و  اب  و  اکیرما ؛ یگدرکرـس  هب  برغ ، ناراوخ  ناهج  اب  هک  میزیتس  رد  هزادنا  نامه  هب  یللملا  نیب  مسینومک  اب  ام  - 
.مینک

ياهروشک نیب  مالـسا  اریز  میراذـگب ؛ رانک  مینک  یمن  رداص  ار  نامبالقنا  ام  هک  نیا  رّکفت  مینک و  شـشوک  ناـهج  هب  ناـمبالقنا  رودـص  رد  دـیاب  اـم  - 
دنا و هتـسب  نام  يدوبان  هب  رمک  اه  تردقربا  اه و  تردـق  مامت  رگید ، یفرط  زا  .تسا  ناهج  نیفعـضتسم  مامت  نابیتشپ  دـشاب و  یمن  لئاق  یقرف  ناملـسم 

.دش میهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  ًاعطق  مینامب ، هتسبرد  یطیحم  رد  ام  رگا 

قرش نارگلاغشا  نارگلواپچ و  طّسوت  ار  ناتـسناغفا  هناُعبَـس  لاغـشا  رگید  راب  نم  .مراد  یم  مالعا  زیزع  نانبل  دیـشر و  نیطـسلف  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  نم  - 
.میامن یم  موکحم  ًادیدش  زواجتم ،

ًادـیکا ار  یماظتنا  ياوق  تلود و  بالقنا و  ياروش  روهمج و  سیئر  ياقآ  بانج  منک و  یم  دزـشوگ  ار  یبلاطم  یعرـش ، یهلا و  هفیظو  ساسحا  اب  نم  - 
يّدـج ینابیتشپ  زا  روشک  رـساترس  رد  دـنراد ، زیزع  مالـسا  هب  هک  يدّـهعت  اوق و  مامت  اب  هک  مهاوخ  یم  ّتلم  مومع  زا  میامن و  یم  نآ  يارجا  راد  هدـهع 

، ام ّتلم  تلود و  يارب  منیب و  یم  شرتسگ  لاح  رد  برغ ، قرـش و  تسد  ندرکزاب  يارب  ار  بالقناّدض  نیطایـش  ياه  هئطوت  نم  .دننکن  يراددوخ  نانآ 
.دنیامن يریگولج  نآ  زا  ناوت  مامت  اب  هک  تسا  یّلم  یناسنا -  یهلا -  هفیظو 

: هلمج زا  تخادرپ ؛ يدراوم  رّکذت  هب  دنب ، ّیط 13  همادا  رد  و  موش » یم  رّکذتم  ار  یلئاسم  کنیا  : » دوزفا سپس  ینیمخ  ماما 

.دنیامن یگدنز  شیاسآ  لامک  رد  فیرش ، مدرم  ددرگ و  زاب  ناریا  هب  ّتینما  دیاب  هک  تسا  یلاس  لاسما  - 

77 ص :

ص92 ینیمخ ، ماما  يزورون  مایپ  لماک  نتم  شرازگ 9 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
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تاعارم ًالماک  ار  تارّرقم  طباوض و  دـیاب  یمالـسا  يروهمج  شترا  یلو  .مراد  یم  مـالعا  ناریا  بیجن  شترا  زا  ار  مدوخ  لـماک  یناـبیتشپ  رگید  راـب  - 
.دیامن

بجوم فّلخت ، نیرت  کچوک  هک  میامن  یم  دزـشوگ  نانآ  ناهدـنامرف  ناـنآ و  هب  میاـمن و  یم  مـالعا  نارادـساپ  هاپـس  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  رگیدراـب  - 
.تسا بیقعت 

هتـشذگ زا  هک  نانیا  .دوش  یم  هدـید  اه  يرتنـالک  رد  یبیجع  يراـک  مک  عـالّطا  رارق  زا  .دـنیامن  تیاـعر  ار  مظن  دـیاب  روشک  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  - 
.دننادب ناشدوخ  زا  ار  مدرم  دنیامن و  ششوک  ناریا ، رسارس  رد  مظن  مدرم و  اب  یماگمه  رت  شیب  هچره  يارب  دنرادن ، یبوخ  تایبرجت 

هب یکّتم  یجراخ  دساف  میژر  هب  هتـسباو  سانـشنادخ  يا  هّدع  يرمرادناژ ، ینابرهـش و  هاپـس و  ارچ  هک  تسا ؛ هدرک  ّرثأتم  ًادیدش  ارم  بونج  تاراجفنا  - 
هب ّتیعطاق  رت  شیب  هچره  بالقنا  ياه  هاگداد  ...دنتـسه  ضرالا " یف  دـسفم   " نانیا .دـنناسر  یمن  تازاجم  هب  دـنیامن و  یمن  ییاسانـش  ًاقیقد  ار  اکیرما 

.دننکرب ار  نانآ  هشیر  ات  دنهد  جرخ 

دنوشن و فرحنم  یلاعت  يادخ  ماکحا  زا  یمدق  هک  دننک  یعـس  دیاب  .دنـشاب  هّللادودح  يارجا  لماک  هنومن  دیاب  ناریا  رـسارس  رد  بالقنا  ياه  هاگداد  - 
نوناق قبط  دیاب  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  زا  حّلـسم  يورین  دنرادن  قح  اه  هاگداد  .دننیـشنب  تواضق  هب  یبالقنا ، ربص  اب  دـیاب  .دـنیامن  تیاعر  ار  لماک  طایتحا 

.دنریگ هدهع  رب  ار  اه  هاگداد  نیا  ياه  ّتیلوئسم  یمالسا ، ییاضق  هاگتسد  جیردت ، هب  دنیامن و  لمع  یساسا 

.دروآ مهارف  ناشکتمحز  ناناقهد و  نارگراک و  يارب  ار  دیلوت  راک و  بابسا  تسا  فّظوم  تلود  - 

هب ياه  حرط  رت  عیرـس  هچره  تلود  دـیاب  .دزادـنا  یمن  راک  هب  دـشاب ، یم  ّتلم  دوس  هب  هک  ار  دوخ  هدـش  فّقوتم  ياـه  حرط  ارچ  تلود  مناد  یمن  نم  - 
.دبای ناماسورس  نامروشک  يداصتقا  عضو  ات  دراذگ  ارجا  هب  تسا ، دیدج  هک  اهنآ  و  هدش ، فّقوتم  هک  ار  ّتلم  دوس 

يا هرادا  ره  رد  سکره  گنرد ، یب  دیاب  .تسا  مزال  لمع  تّدش  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دننک  ّتیعبت  هدـیزگرب  تلود  زا  همه  دـیاب  یتلود ، تارادا  رد  - 
.دنیامن یفّرعم  ّتلم  هب  جارخا و  ار  وا  دنک ، لالخا  تساوخ  هک 

ددرگ عیزوت  هّیعرش  نیزاوم  يور  دیاب  اه  نیمز  .تسا ...  موکحم  ًادیدش  هحلاصریغ ، مکاحم  ای  لوئـسمریغ و  دارفا  فرط  زا  نیزواجتم  لاوما  هرداصم  - 
صاخـشا ًالوصا  و  درادن ، ار  یـسک  غاب  ای  نکـسم و  ای  نیمز و  هب  زواجت  ّقح  سک  چیه  .دـنراد  ذـخا  ّقح  هحلاص  مکاحم  عوضوم ، نیا  تابثا  زا  دـعب  و 

ار مدرم  لاوما  قحاـن ، هب  هک  یناـیتوغاط  غاـب  نکـسم و  نیمز و  هراـبرد  ار  دوخ  تاـعالّطا  یلو  دـنرادن ؛ ار  روما  هنوگ  نیا  رد  تلاـخد  ّقح  لوئـسمریغ ،
.تسا بیقعت  لباق  ًادیدش  دیامنب ، یمادقا  ینوناق  یمالسا و  نیزاوم  فالخ  رب  یسک  رگا  دنناسرب و  روما  نیلوئسم  هب  دنا ، هدومن  بصغ 
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هاگشناد دندرگ و  هیفـصت  دنبرغ ، ای  قرـش و  اب  طابترا  رد  هک  يدیتاسا  ات   (1) دیآ دوجو  هب  ناریا  رسارس  ياه  هاگـشناد  مامت  رد  یـساسا  یبالقنا  دیاب  - 
.درک يریگولج  ًادیدش  ناریا  رسارس  ياه  هاگشناد  رد  قباس  میژر  ياه  يزومآدب  زا  دیاب  .یمالسا  یلاع  مولع  سیردت  يارب  دوش  یملاس  طیحم 

زیزع مالـسا  دـنراذگب و  رانک  ار  فرحنم  ياه  هورگ  ياهراعـش  دـننک و  هعلاطم  ینابم  يور  ًاقیقد  دـیاب  اه ، هاگـشناد  نایوجـشناد  ینید و  مولع  بالط  - 
یضعب ندرک  همیمض  هب  یجایتحا  زگره  هک  ینغ  تسا  یبتکم  دوخ  مالسا ، دننادب  دیاب  هتـسد  ود  نیا  .دنیامن  اه  یـشیدنا  جک  مامت  نیزگیاج  ار  نیتسار 

رد رّکفت ، عون  نیا  خلت  هرمث  هجیتن و  هک  تسا  نیملـسم  مالـسا و  هب  گرزب  یتنایخ  ندرک ، رکف  یطاقتلا  هک  دینادب  دـیاب  همه  .تسین و  نآ  هب  بتاکم  زا 
.ددرگ یم  نشور  هدنیآ  ياه  لاس 

یب لامک  اب  هک  مدـید  يریـسم  رد  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  بّجعت ، لامک  اب  هنافّـسأتم و  یلو  دنـشاب ؛ دازآ  لقتـسم و  دـیاب  تاعوبطم  هک  ما  هتفگ  اهراب  نم  - 
ملاس يّوج  داجیا  رد  ار  یـساسا  شقن  يروشک  ره  رد  تاعوبطم  .دننک  یم  زونه  دندرک و  یم  هدایپ  ناریا  رد  ار  پچ  ای  تسار و  موش  دـصاقم  یفاصنا ،
لامک اب  ار  داقتنا  هنوگ  همه  دنـشاب و  دازآ  لقتـسم و  دیاب  نویزیولت  ویدار  نینچمه  .دنیآرد و  مدرم  ادخ و  تمدخ  رد  هک  تسا  دیما  .دنراد  ملاسان  ای  و 

، فرحنم اـی  هاـش و  رادـفرط  رـصانع  زا  دـیاب  نویزیولت  ویدار  .میدرگن  عولخم  هاـش  ناـمز  نویزیولت  ویدار  دـهاش  رگید ، راـب  اـت  دـنزاس  رـشتنم  یفرط  یب 
.دوش يزاسکاپ 

ناریا دّهعتم  لیـصا و  ّتیناحور  زا  ینابیتشپ  اب  ناریا  فیرـش  ّتلم  .دنور  یم  ار  اکیرما  هاش و  هار  تیاهن ، رد  دنناد ، یم  عجترم  ار  نویناحور  هک  ینانآ  - 
زا .دنیامن  یم  عطق  روشک  زا  ار  خـیرات  ناراکمتـس  عمط  دـنیامن و  یم  ادا  مالـسا  هب  ار  دوخ  نید  دـنا ، هدوب  موب  زرم و  نیا  نابرگنـس  ظفاح و  هشیمه  هک 

ًاـصوصخ زیزع ، ناناوج  هیلع  یئوس  تاغیلبت  دوخ  يدایا  اب  نیطایـش  تسا  نکمم  منک  یم  مالعا  دنتـسه ، اجره  رد  مرتحم  نییناحور  هب  نم  رگید ، فرط 
ّتلم رّکفتم  زغم  هک  مّظعم  رـشق  ود  ًاصوصخ  ّتلم ، ياهرـشق  همه  هک  تسا  نآ  فیلکت  زورما  هک  دـننادب  نویناـحور  دـیاب  .دـننکب  یهاگـشناد ، ناـناوج 

لالقتسا و هدنار و  ولج  ار  یمالسا  تضهن  دحاو ، فص  رد  هدومن و  ششوک  نیربکتسم  یناطیش و  ياه  تردق  هیلع  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  دنتـسه ،
و دوب ؛ یتوغاط  میژر  نامز  رد  رّکفتم ، ّرثؤم  هقبط  ود  نیا  ندرک  ادج  نانآ ، لاّمع  ناراوخ و  ناهج  هشقن  .دینک  ینابهگن  دوخ  زیزع  ناج  نوچ  ار  يدازآ 

رد رگید  راب  هشقن  نآ  .دناشک و  یهابت  هب  ار  روشک  دش و  ّقفوم  فسالا  عم 
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وریپ ناملسم  نایوجشناد  دیدج  ياه  تکرح  یلصا  روحم  دیآ ،» دوجو  هب  ناریا  رسارس  ياه  هاگـشناد  مامت  رد  یـساسا  یبالقنا  دیاب   » هک نخـس  نیا  - 1
نیا ّیط  .تفرگ  مان  یگنهرف " بالقنا   " هک دـش  یتّیعـضو  داجیا  بجوم  اـه  تکرح  نیا  .تفرگ  رارق  اـه  اگـشناد ه  یمالـسا  ياـه  نمجنا  ماـما و  ّطـخ 
نیا رخآ  ياهزور  .دندش  جراخ  قلخ  نیدهاجم  زین  یتسیـسکرام و  ياه  هورگ  یهدنامرف  داتـس  تلاح  زا  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد  ّتیعـضو ،

.دش دهاوخ  هتخادرپ  نآ  هب  هک  تسا  روبزم  تاکرح  عورش  اب  نراقم  ینامز  رظن  زا  باتک 
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دیدج لاس  نیا  رد  مرتحم ، هقبط  ود  نیا  صوصخ  هب  ّتلم ، تاقبط  همه  هک  مراودیما  .تفر  میهاوخ  یهابت  هب  ور  یئزج ، تلفغ  اب  هک  تسا ؛ ارجا  تسد 
(1) دننک لطاب  ار  موش  ياه  هشقن  هملک ، تدحو  اب  دنشابن و  لفاغ  اه  هسیسد  اه و  هئطوت  زا 

يزاسکاپ لماش  هک  تسا  هدـش  ناریا  يزاسزاب  يارب  يدـیدج  همانرب  راتـساوخ  ینیمخ  هللا  تیآ  : » داد شرازگ  .یـس.یب.یب  ویدار  ماما ، مایپ  باـتزاب  رد 
تارّکذـت سوـئر  ندرک  تسرهف  زا  سپ  شرازگ ، نیا  رد  (2) .تسا یمالـسا  صلاخ  نیناوق  اب  اهنآ  ندرک  نیـشناج  و  یبرغ ، تاـمیلعت  اـه و  تسینومک 

موکحم ار  نارگتراغ  نارگلاغـشا و  هلیـسو  هب  ناتـسناغفا  رد  هنامحر  یب  هلخادم  يوروش ، مسا  زا  يرکذ  ندرب  نودب  ینیمخ  هللا  تیآ  : » تسا هدمآ  ماما ،
نیب تئیه  کـی  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  يوروش  ناربـهر  هب  يو  تسا  هتفگ  دوـخ  تاـنایب  زا  یکی  رد  ناریا ، روـهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوـبا  .درک 
نینچ ناریا  هک  تفگ  ردص  ینب  .درک  در  ار  داهنـشیپ  نیا  وکـسم  یلو  دننک ؛ یبایزرا  ار  روشک  نیا  رد  یجراخ  هلخادـم  هنماد  هتفر ، ناتـسناغفا  هب  یللملا 

(3)« .دوش جراخ  ناتسناغفا  زا  دیاب  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و  هچ  يوروش  دنک و  لّمحت  دناوت  یمن  ار  يّدح  یب  زواجت 

10

هدش هتفگ  بلاطم  تهج  زا  دوب ، هدرک  رییغت  شناکم  هک  نیا  رب  هوالع  مسارم  نیا  .دـش  رازگرب  ارهز  تشهب  رد  دـیدج ، لاس  هعمج  زامن  نیتسخن  مسارم 
هوـحن مسارم و  نیا  هک  نیا  هب  رظن  .دوـب  زیاـمتم  یلک  هب  نییآ  نیا  هتـشذگ  مسارم  زا  هدـننک ، تکرـش  ياـه  ّتیـصخش  ثـیح  زا  صوـصخ  هـب  نآ و  رد 

ًاتبسن لکش  هب  دنک ، یم  میسرت  يدایز  ّدح  ات  ار  مکاح  یسایس  ّتیعضو  یمالـسا ) يروهمج  بزح  ناگرا   ) یمالـسا يروهمج  همانزور  رد  نآ  ساکعنا 
: دوش یم  هتخادرپ  نآ  هب  یلّصفم 

تیآ مایپ   " تئارق نّنست ،" لها  ناردارب  زا  یکی   " ینارنخس زا  دندوب  ترابع  بیترت  هب  مسارم  نیا  ياه  همانرب  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  شرازگ  قبط 
هنماخ یلعدّیـس  مالـسالا  تّجح  تماما  هب  ریظن  مک  يا  هعمج  زامن   " هماقا اه و  هبطخ  داریا  و  روهمج " سیئر  ردص  ینب  ياقآ   " ینارنخـس يرظتنم ،" هللا 

(4)" .نارهت هعمج  ماما  يا ،

راهظا نمض  رهشناریا ، ناتسرهش  یمالسا  ياه  نمجنا  هیداّحتا  هدنیامن  نّنست و  لها  ناردارب  زا  یکی  هعمج ، زامن  ییاپرب  زا  لبق   » همانزور نیا  شرازگ  هب 
ات هدومن  يرت  شیب  هّجوت  هقطنم  نآ  هب  میهاوخ  یم  اهورین  یمامت  زا  يداصتقا ، یگنهرف و  زاین  لیلد  هب  ام  تفگ : ناریا ، یمالسا  بالقنا  نوماریپ  یبلاطم 

سیئر بـالقنا و  ياروش  زا  نینچمه  میتـسه و  هقطنم  هب  دّـهعتم  یناـحور  دـنچ  مازعا  ناـهاوخ  اـم  .مینک  یثـنخ  ار  نیناوخ  هئطوت  یگناـگی ، داـّحتا و  اـب 
نیا همتاخ  رد  .دـنراذگن  یقاب  مالـسا  نانمـشد  تاغیلبت  يارب  هنیمز  نیمز ، هلئـسم  ّلـح  نیناوخ و  ياـه  هئطوت  زا  يریگولج  اـب  هک  میهاوخ  یم  يروهمج 

(5)« .دندرک لابقتسا  يو  زا  تسا " ییادخ  ناتدنویپ  ننست ! عّیشت !  " راعش اب  ّتیعمج ، ینارنخس ،

زرابم و هللا  تیآ  ردق ، یلاع  هیقف  مایپ  نآ ، زا  سپ  : » یمالسا يروهمج  همانزور  شرازگ  قباطم 
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ات 210. ص 202  زییاپ 1378 ) نارهت ،  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ، 12 دلج ماما ، هفیحص  - 1
.1/1/1359 تعاس 45:20 ، ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، ذخأم 1 ، - 2

.نامه - 3
ص7. ، 6/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 4

.نامه - 5
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: زا دنترابع  مایپ  نیارد  هدش  رکذ  دراوم  .دش » تئارق  هعمجزامن  يرازگرب  رتفد  تسرپرس  يراگتسر  ياقآ  طّسوت  يرظتنم ، یلع  نیسح  دهاجم ،

، مالـسا خـیرات  ياناوت  نابز  تّما  ماما  هک  یتاظحل  یمالـسا ، يروهمج  يراذـگ  نوناق  تردـق  نیوکت  یمالـسا و  ياروش  سلجم  لیکـشت  هناتـسآ  رد  - 
هک تسا  هتسیاش  دراد ... ، یمرب  یناهج  مسینویهص  ياه  هسیسد  قرش و  برغ و  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  زا  هدرپ  ایوگ ، يدایرف  عطاق و  یتانایب  اب  نانچمه 

.دنیامرف لوذبم  يرت  شیب  هّجوت  شیوخ  یخیرات  تلاسر  هب  ناریا ، سانش  هفیظو  مدرم 

عاضوا رتدوز  هچره  ات  دنـشوکب  ناشورخ  يدایرف  نازورف و  یلعـشم  دـننام  همه  دـیاب  هکلب  ددرگ ؛ درـس  یبالقنا ، شیاز  شـشوج و  داد  هزاـجا  دـیابن  - 
.دنیامن زاغآ  ار  یعیسو  شالت  اکیرما ، ایسآ و  اقیرفا ، ناگدزرامعتسا  نیمورحم و  يایند  هب  بالقنا  ندرک  رداص  يارب  دبای و  ناماسورس  روشک  یلخاد 

رّوصت دیابن  اذل  تسا ؛ حرطم  ام  هعماج  رد  زونه  شا  يداصتقا  یگنهرف و  دعب  رد  یلو  هدـش ، نوگنرـس  یماظن ، یـسایس -  لکـش  رد  توغاط  دـنچره  - 
ماظن ّلک  رد  یمالـسا  لدـع  تموکح  رارقتـسا  تهج  رد  ار  ریگیپ  مّظنم و  ياه  شالت  دـیاب  هکلب  هدیـسر ؛ دوخ  ییاهن  فدـه  هب  یمالـسا  بـالقنا  مینک 

.درک زاغآ  یگنهرف  یماظن ، یسایس ، همکاح 

.دشاب یم  دوخ  موش  دصاقم  تهج  رد  تلم  راشقا  زا  یخرب  یتیاضران  زا  يرادرب  هرهب  ینونک ، طیارـش  رد  نمـشد  هدـش  یبایزرا  ياه  گنرین  زا  یکی  - 
، رضاح یعامتجا  يداصتقا و  ییانثتسا  عاضوا  اب  نونکا  تسا و  یعیبط  رما  کی  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یناسنا  هلضاف  هنیدم  کی  نتشاد  راظتنا 
، ام نیمک  رد  نمـشد  یلو  .درک  عطق  ار  اه  ینارگن  نیا  ياه  هشیر  جیردت ، هب  دیاب  هک  دـنا  هدـش  یتیاضران  ای  یگدروخرـس و  یعون  راچد  راشقا  یـضعب 

ياه هورگ  طّسوت  هک  اج  نآ  ات  دـنک ؛ یهد  نامزاس  دـشوک  یم  هدز و  نماد  ار  اه  ییاضران  نیا  یـسایس ، ریوزت  اب  اکیرما ، مسیلاـیرپما  برغ و  رامعتـسا 
.دیامن یم  يزیر  رط ح  ار  جرم  جره و  نایغط و  یعون  شیوخ ، رودزم 

هب دوخ  ّتیناقح  يارب  دننز و  یم  هنیـس  هب  قلخ  گنـس  ًانایحا  هتفرگ و  لکـش  شیپ  اه  لاس  زا  هک  اه  هورگ  زا  یخرب  دـناد  یم  ام  هاگآ  فیرـش و  ّتلم  - 
تـسد هب  وکـسم  نتگنـشاو و  رد  رت  شیب  ناـنآ  خنرـس  و  هدـمآ ، دوجو  هب  ناریا  رد  نآ  لاّـمع  مسیلاـیرپما و  حرط  اـب  دـنیوج  یم  کّـسمت  ادهـش  نوـخ 

كاپ و يادهـش  نوخ  یمالـسا و  بالقنا  هب  تبـسن  هک  نآ  نودب  بلط ، جرم  جره و  ياه  هورگ  نیا  نونکا  .دـشاب  یم  اه  ّتلم  تراسا  ياه  نیـسیروئت 
حرط دنشاپ و  یم  ار  ییاضران  رذب  روشک ، ياه  هاگشناد  اه و  ناتسریبد  اهاتسور و  اه و  هناخراک  رد  دنشاب ، هتـشاد  يدّهعت  بالقنا  ياهدرواتـسد  ظفح 

-1 تسا : زیتس  رد  یمالسا  يروهمج  اب  ههبج  هس  رد  نونکا  مه  اکیرما ، مسیلایرپما  تفگ  ناوت  یم  .دننک  یم  يزیر  هیاپ  ار  یـسایس  گرزب  بوشآ  کی 
ياه تلود  .يداصتقا  یماظن و  ههبج  ود  رد  یلخاد  ياه  بوشآ  حرط  یماظن 3 - هرصاحم  يداصتقا 2 - هرصاحم 
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زا هک  ییارگ  پچ  کسام  اب  اه  هورگ  یخرب  موس ، ههبج  رد  و  دـنیآ ، یم  رامـش  هب  هئطوت  لماوع  زا  زین  یّلحم  هتـسباو  ياه  تموکح  هقطنم و  رد  رودزم 
یلخاد هتـسباو  ياه  هورگ  و  هقطنم ، هدـناشن  تسد  عجترم و  ياه  تلود  اکیرما و  هب  دـیاب  یلو  .دـننک  یم  يزاب  ار  لّوا  شقن  دـنوش ، یم  هیذـغت  اکیرما 

.درب دنهاوخ  روگ  هب  هشیمه  يارب  ار  مود  نانبل  ای  یلیش و  يوزرآ  هک  داد  رادشه 

هدنمزر و هشیمه  موقلح  نیا  نیمز ، رد  ادخ  گرزب  تناما  نیا  هّلظدم ، ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  گرزب ، میعز  يربهر  هب  ناریا  دیشر  ّتلم 
یلاع میعز  نیا  راختفارپ  هار  تسا  بجاو  نیملـسم  مومع  رب  دـنک و  یم  لابند  شیوخ  دوجو  مامت  اب  ار  بالقنا  يزوریپ  موادـت  تلاسر  مالـسا ، رگدایرف 

(1)« .دنیامن بیقعت  ار  مالسا  ردق 

، هتشذگ لاس  کی  ّیط  هدش  ماجنا  تامادقا  هب  هراشا  اب  نامروشک ، روهمج  سیئر  ردص ، ینب  ياقآ  سپس  : » تسا هدمآ  روبزم  همانزور  شرازگ  همادا  رد 
: تفگ

ناوـنع هب  ار  دوـخ  شقن  ناـهج ، رد  میناوـتب  هک  تسا  نآ  يارب  یگنهرف  یـسایس و  تّوـق  يداـصتقا و  تفرـشیپ  بابـسا  ناریا ، رد  ّتینما  مظن و  رارقتـسا 
، نارادساپ نایـشترا ، ام ، نازابرـس  همه  هک  مراودیما  .میهدب  هئارا  ناهج  نافعـضتسم  ناملـسم و  ياه  ّتلم  شخب  ییاهر  ياه  تضهن  ماگـشیپ  يربهر و 

تیعطاق لمع و  تدش  اب  ریزگان  تسا ، هدش  هتـشاذگ  ما  هدهع  رب  مایپ  نیا  قیرط  زا  هک  یتیلوئـسم  اب  نم  هک  دنناد  یم  دـنریذپب و  لد  ناج  هب  ار  ماما  مایپ 
.دوش لح  تعرـس  اب  روشک  لئاسم  دنهاوخ  یم  ام  مدرم  .درک  مهاوخ  رارقرب  يرمرادـناژ ، ینابرهـش و  شترا ، هاپـس و  رد  ار  لماک  طابـضنا  مظن و  مامت ،

رد هک  کنیا  .دوشب  اه  ینماان  نیـشناج  دـیلوت ، راک و  ام  ياهاتـسور  اهرهـش و  رد  دـنهاوخ  یم  مدرم  .دوشب  عیرـس  تفرـشیپ  هدامآ  تعرـس  اب  ام  داصتقا 
.مراذگب نایم  رد  امش  اب  هتشذگ  لاس  زا  یهاتوک  شرازگ  کی  تسا  مزال  میتسه  ون  لاس  هناتسآ 

، تفن دیلوت  زا  نتـساک  اب  .دـش  یلم  همیب ، اه و  کناب  عیانـص ، مظعا  تمـسق  هک  دـیناد  یم  امـش  همه  .تفرگ  ماجنا  یمهم  تامادـقا  يداصتقا ، هنیمز  رد 
دینادب امـش  هک  نیا  يارب  .میهدـب  شیازفا  زین  ار  تفن  زا  لصاح  ياهدـمآرد  میتسناوت  مینک ، هریخذ  هدـنیآ  لسن  يارب  ار  تفن  میتسناوت  هک  نیا  رب  هوالع 

دیلوت زا  دصرد  هک 55  نیا  يانعم  .مهد  یم  حیضوت  تسیچ ، لالقتسا  هار  رد  هزرابم  و  اهزایتما ، دایز  مک و  رس  رب  کچوک  ياه  یمرگرـس  نایم  توافت 
یم درک و  یم  تراغ  هتشذگ  میژر  هک  رالد  دایلیم  ات 30  یلاس 25  ینعی  .میا  هدوزفا  تفن  ياه  هاچ  رمع  رب  رت  شیب  لاـس و  تسا 40  نیا  میا  هدرک  مک 

دـش و مامت  شیپ  بش  ود  شراـک  هک  دوب  نیمز  هلئـسم  میداد ، ماـجنا  داـصتقا  یقوقح  طـباور  میظنت  رظن  زا  هک  يراـک  نیرخآ  .میا  هتفرگ  سپ  دـیدزد ،
.تشاد میهاوخن  نیمز  مان  هب  يا  هلئسم  دیدج ، لاس  هک  دنشاب  راودیما  دننک ، هدافتسا  نیمز  زا  دنهاوخ  یم  هک  ام  ناییاتسور  میراودیما 

یهاشنهاش میژر  لبقام  لاس  زا  رت  شیب  یلیخ  مدنگ ، دیلوت  نازیم  .میا  هتشاد  تفرشیپ  هتـشذگ  لاس  رد  يزرواشک  هنیمز  رد  دنداد ، هک  یـشرازگ  قباطم 
ام ناناقهد  تسا و  هدش 
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هنیمز رد  هنافـسأتم  .تسام ...  شکتمحز  نازرواشک  شالت  نیهر  ام  تلم  نیارباـنب  .دـندرک  دـیلوت  رت  شیب  هجیتن  رد  دـندرک و  اوعد  رت  مک  هناتخبـشوخ 
تلع هب  مامت  دنتـسه ، الاب  اه  تمیق  دـینیب  یم  هک  نیا  .میا  هدروآ  نییاپ  مه  رایـسب  هکلب  میا ، هدربن  الاب  ار  دـیلوت  اهنت  هن  ام  ینعی  تسا ؛ دـب  عضو  تعنص ،
عیانـص هک  تساوخ  مهاوخ  عیانـص  ترازو  زا  نم  هک  تسا  نیا  .تسین  یفاک  هزادنا  هب  دـیلوت  هک  دراد  مه  يداصتقا  لماوع  تسین ؛ يداصتقاریغ  لماوع 
رایتخا رد  تسا و  تلم  هیامرـس  نیا  هک  دنیوگب  تعنـص  ره  نانکراک  نارگراک و  هب  دنیایب  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و  هرادا  يا  هزات  رارق  يور  ار  هدش  یلم 

دیلوت هک  یطرش  هب  دشاب ؛ ناشدوخ  لام  مه  هیقب  دیراذگب و  رانک  تسا  اه  هاگتـسد  دیرخ  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دیزادرپب و  دیلوت  هب  ناتدوخ  تسا و  امش 
 ... .دیربب هدافتسا  ناتدوخ  تمحز  هجیتن  زا  ناتدوخ  دینک و  دیلوت  ناتدوخ  هک  یطرش  هب  امش ؛ لام  تشاد  يدوس  ره  و  تلود ؛ دهاوخ  یمن  دوس  .دننک 

نام یگدنز  رد  میراذگن  میشاب و  يوق  تکلمم  لخاد  رد  هک  دیاب  مینک ، مک  نافعـضتسم  همه  نامرـس و  زا  ار  ناهج  تردقربا  ود  هیاس  میهاوخب  ام  رگا 
يربهر نیا  ام ) میناوتب  هک  تسا  نیا   ) میناوتب ام  هک  نیا  يارب  .دنزومایب  ام  زا  هک  مییوگب  مه  ناملـسم  ناردارب  رگید  هب  میناوتب  ات  دـننک ؛ فرـصت  لخد و 

زا دوش  یم  روبجم  سور  لاس  نیمه  رد  .میوشب و  یناهج  شقن  کی  يافیا  هدامآ  میـشاب و  يوق  هک  تسا  مزال  میریگب ، هدـهع  هب  نامورحم  ناهج  رد  ار 
اپ هب  هک  ناهج  دـینارتسگب و  ناهج  هنهپ  رد  ار  ناریا  بالقنا  جوم  دـیناوت  یم  ناتـشالت  راـک و  اـب  امـش  .قارع  زا  نیـسح  مادـص  دورب و  نوریب  ناتـسناغفا 

(1)« .تسا هداد  تاجن  ار  دوخ  هدنیآ  هک  دوش  نئمطم  دناوت  یم  ام  تلم  تساخ ،

نم شیپ  راب  کی  قارع  ریفـس  تفگ : دـنک ، یم  لامعا  ناریا  تلود  لباقم  رد  قارع  تلود  هک  یـشور  دروم  رد  روهمج  سیئر   » همانزور نیا  شرازگ  هب 
یم تابن  لقن و  لثم  ام  يارب  اه  نیا  نوچ  ًادبا ؛ دنک ، یم  تحاران  ار  ام  نمـشد ، گنفت  ریت و  دینک  رکف  رگا  هک  وگب  تدوخ  سیئر  هب  متفگ  وا  هب  .دـمآ 

نامه دنادب  مه  قارع  ام  ردارب  تلم  .مینک ...  یمن  هرکاذـم  دـینکب  هاتوک  ام  نطو  زا  ار  ناتتـسد  امـش  هک  نیا  دروم  رد  ام  .میتسین  تحاران  چـیه  دـشاب و 
ار راک  نیا  دـنناوت  یم  مه  اهنآ  .مینک  هزرابم  مه  یللملا  نیب  ياه  هئطوت  اـب  میناوت  یم  مینک ، نوریب  ار  اـکیرما  تردـقربا  هدـنیامن  میناوت  یم  اـم  هک  روط 

(2)« .دننکب ار  نیسح  مادص  کلک  رتدوز  دننکب و 
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: تسا هداد  شرازگ  ار  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زین  مسارم و  هیقب  ریز ، وحن  هب  همادا ، رد  یمالسا  يروهمج  همانزور 

یشم طخ  نامماما ، دومنهر  تفگ : مانمگ ، ناروآ  مان  ادهش و  هب  هراشا  نمض  زامن  لوا  هبطخ  رد  نارهت ، هعمج  ماما  يا  هنماخ  یلعدیس  مالسالا  تجح  »
لاس نیا  هعیلط  رد  هشیمه ، دننام  ام  هب  ار  تداعـس  ياه  هار  یناهج ، تسایـس  میظع  هنحـص  رد  بالقنا ، ردپ  نیا  تما و  حور  نیا  .دوب  دـهاوخ  ام  هدـنیآ 

.هداد هئارا  زین  دیدج 

ییوگ هوای  فالخرب  تسا ؛ هتشادرب  يدیحوت  ماظن  شیادیپ  طخ  رد  يدنلب  ياه  ماگ  لاس ، کی  ندینارذگ  اب  ام  بالقنا  دوزفا : سپـس  نارهت  هعمج  ماما 
نیا اما  .تشادرب  يدـنلب  ياه  ماگ  تسا ، هدـش  هدـهاشم  یخرب  رد  نانمـشد ، نیقلت  رثا  رب  ًابلاغ  هک  ییاه  يدرـسلد  همه  نانمـشد و  ياه  یفاب  یفنم  اه و 

یگتسباو عطق  .میهدب  رییغت  میهاوخب  ار  گنهرف  هک  نیا  ات  داد  رییغت  ناوت  یم  ناسآ  ار  داصتقا  اریز  تسا ؛ یقالخا  یگنهرف و  دعب  رد  رت  شیب  تفرـشیپ ،
هک دهدب  ناشن  تسا  هتـسناوت  ار  هزجعم  نیا  ام  بالقنا  یلو  .یگنهرف  یقالخا و  دساف  هدش  لیمحت  ياه  یگتـسباو  عطق  زا  تسا  رت  ناسآ  يداصتقا  ياه 

.دَرَوآ دوجو  هب  هعماج  ّوج  رد  یقالخا  روآ  تفگش  ینوگرگد  کی  ماع ، یحطس  رد 

هدـیمان دـنمتورث  زا  ام  تلم  زورما  نوچ  ناشلام ؛ رطاخ  هب  هن  میوشب  لئاق  شزرا  اهنآ  تیناسنا  رطاخ  هب  اه ، ناسنا  يارب  ام  هک  دزومآ  یم  یمالـسا  قالخا 
ار سکول  هناخ  نآ  هک  یسک  زورما  یلو  دنک ؛ لیمحت  نارگید  رب  ار  دوخ  رت ، سکول  يا  هناخ  رد  درک  یم  یعس  یسک  ره  زورید  .دنک  یم  گنن  ندش ،

یم يا  هناسفا  تادوجوم  لک ، هب  ار  اه  تموکح  نارـس  هشیمه  مدرم  .گـنهرف ...  کـی  يداـینب  ینوگرگد  ياـنعم  تسا  نیا  .دـشک  یم  تلاـجخ  دراد ،
ات دورب  نیب  زا  یماظن  هک  دوبن  نیا  رد  ام  بالقنا  تمظع  هک  درک  هفاضا  نارهت  هعمج  ماما  .دـنبای  یم  دوخ  راـنک  رد  یناردارب  ار  اـهنآ  زورما  اـما  دـندید ؛

شزرا ندرک  هدنز  ایحا و  رد  بالقنا  نآ  تمظع  .دوش  نآ  نیزگیاج  يرگید  متسیس  ات  دنک  وحم  ار  يداصتقا  متسیس  دنیـشنب ، نآ  ياج  هب  رگید  یماظن 
« .دوب یقالخا  يونعم و  ياه 

یناـقلاط و موـحرم  رازم  یکیدزن  تفگ  درک و  عورـش  یناـقلاط  هللا  تیآ  ترـضح  داـی  اـب  ار  مود  هبطخ  نارهت ، هعمج  ماـما  : » تسا هدوزفا  هماـنزور  نیا 
هک ار  یتامادقا  یخرب  سپس  يو  .تسا  زیزع  نادیهش  اب  راکادف  زرابم و  راوگرزب و  درم  نآ  نایم  مکحتـسم  دنویپ  کی  هدننک  تیاکح  بالقنا ، يادهش 

نیا هب  تامادقا  نیا  تسرهف  هک   ] .داد حرش  اهنآ  نوماریپ  و  مالعا ، راو  تسرهف  تروص  هب  هتفرگ ، تروص  لاح  هب  ات  یمالـسا  يروهمج  سیـسأت  ودب  زا 
یّقرت درب ، یم  رفـص  دودـح  رد  یتمیق  هب  روز  لامعا  اب  ار  زاگ  هک  نیا  ّتلع  هب  يوروش  يور  رب  زاـگ  عطق  اـکیرما ، هب  تفن  رودـص  عطق  تسا ...]: حرش 

اب طباور  همه  عطق  رصم ، اب  قلطم  هطبار  عطق  راوخ ، مدآ  دالج و  یبونج  ياقیرفا  اب  يداصتقا  یسایس و  هطبار  عطق  تفن ، دیلوت  شهاک  تفن ، تمیق 

84 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


یتاحیلـست ياهدادرارق  وغل  همیب ، ندرک  یلم  اه ، کناب  ندرک  یلم  تاجناخراک ، دصرد  دودح 90  ندرک  یلم  ییاکیرما ، ناسانشراک  جارخا  لیئارـسا ،
مالـسا و ملاع  رـسارس  زا  یناـهج  ياـه  سنارفنک  لیکـشت  شخب ، يدازآ  ياـه  شبنج  اـب  هطبار  داـجیا  سکول ، ساـنجا  تادراو )  ) زا يریگولج  دـئاز ،

نوچ داسف  ياه  هیام  عمق  علق و  تاجناخراک ، تارادا و  هیفصت  ناشتیلاعف ، هجیتن  زا  زیگنا  تفگش  ياهرامآ  اب  یگدنزاسداهج  داجیا  ناهج ، نیفعـضتسم 
، تارادا رد  یتسرپ  سکول  يرگ و  یفارـشا  گنهرف  ینوگرگد  گنهرف ، رد  یـصاصتخا  سرادم  وغل  اه ، یعیبر  اه ، يریـصن  اه ، یمیحر  اهدادورـسخ ،

حطس نتسکش  نارادساپ ، هاپـس  لیکـشت  یپایپ ، تاباختنا  نیمز ، هلئـسم  ندرک  لح  اه ، هناخترازو  تارادا و  يالاب  حوطـس  رد  ناوج  لسن  هب  نداد  نادیم 
يدـسافم همه  اب  یلکلا  تابورـشم  شورف  دورو و  عنم  تفرگ ، ماجنا  تلم  تلود و  طسوت  هک  شترا  هیحور  هداعا  داسف ، زکارم  ندـیچرب  قوقح ، يـالاب 
ياهدحاو يزادنا  هار  ناراکیب ، لاغتشا  حرط  یـضارا ، میـسقت  حرط  ماما ، وفع  يوروش ، اب  دادرارق  هدام  ود  وغل  اکیرما ، اب  نیگنن  دادرارق  عنم  تشاد ، هک 

« .تسین ریذپ  ناکما  یجراخ  نانکراک  طسوت  زج  اهنیا  دوش  یم  روصت  هک  تکلمم  حطس  رد  يرایسب  يدیلوت  یتعنص و 

رد هک  نابز  برع  نارهاوخ  ناردارب و  يارب  مود ، هبطخ  نایاپ  رد  يا  هنماخ  مالـسالا  تجح  : » تسا هدـمآ  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  نایاپ  رد 
، روهمج سیئر  ردص  ینب  ياقآ  هعمج ، زامن  مسارم  عورش  زا  لبق  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  .تشاد  داریا  یبرع  نابز  هب  یبلاطم  دنتشاد ، روضح  مسارم 

(1)« .دومن يدردمه  زاربا  ادهش  ناگدنامزاب  هب  تبسن  درک و  تاقالم  بالقنا  يادهش  ياه  هداوناخ  اب  یقیاقد 

11

همانزور رد  زورما  .تسا  ناهج  هقطنم و  تاعوبطم  فلتخم  ریـسافت  عوضوم  زونه  تسا ، هدـش  رازگرب  هتـشذگ  هام  نآ ، لوا  هلحرم  هک  سلجم  تاباختنا 
رد تاباختنا  نیا  ریثأت  هب  شکمشک ،" نزاوت و   " ناونع اب  لوا  هلاقم  رد  .دش  جرد  هراب  نیا  رد  هلاقم  ود  توریب ، پاچ  ریفّسلا  روهشم 
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اب مود  هلاقم  رد  .تسا  هدش  هتخادرپ  یمالـسا ) يروهمج  بزح  نایرج  ردـص و  ینب  نایرج   ) تموکح ینونک  یلـصا  حانج  ود  نیب  دوجوم  ياوق  هنزاوم 
یتسردان تابثا  هب  نینچمه  .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  بالقنا ، تیبثت  تیوقت و  رد  تاباختنا  یّلک  ریثأت  مالسا ،" یسارکمد  ناریا و  تاباختنا   " ناونع

.تسا هدش  هتخادرپ  بالقنا ، زا  دعب  ناریا  رد  مالسا " یسارکمد   " قّقحت راثآ  نافلاخم و  ياه  هتفگ 

بزح هک  مییوگب  میناوت  یم  یلو  دـشاب ؛ دوز  زونه  ناریا ، رد  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  ییاهن  جـیاتن  زا  تبحـص  دـیاش  : » تسا هدـمآ  لوا  هلاـقم  رد 
یتروص رد  .درواین  تسد  هب  هدنیامن  نایم 270  زا  ار  قلطم  تیرثکا  هچرگا  دـشاب ؛ یم  سلجم  رد  تیرثکا  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  یمالـسا ، يروهمج 

اه و هورگ  يدنب  لکـش  عاضوا  تقیقح  موادـت  تشاد و  دـهاوخ  همادا  هنّنقم  بوچراچ  رد  ناریا  رد  اه  تردـق  نزاوت  دـشاب ، تسرد  ینیب  شیپ  نیا  هک 
سلجم تاباختنا  رد  یمالسا  يروهمج  بزح  تیقفوم  جیاتن  نیرت  هتـسجرب  زا  .دومن  دهاوخ  نیمأت  یگنهامهان  نزاوت  کی  ساسا  رب  ار  ذوفن  ياه  هنیمز 
تیاضر دروم  هک  یناسک  نایم  زا  ای  روکذم  بزح  ياضعا  زا  ای  ار  هدـنیآ  ریزو  تسخن  هک  دـش  دـهاوخ  راچان  ردـص ، ینب  روهمج  سیئر  هک  تسا  نیا 
يروهمج بزح  هک  دوب  هدرک  مـالعا  يروهمج ، تساـیر  تاـباختنا  رد  شا  يزوریپ  زور  نیتسخن  رد  ردـص  ینب  هک  یلاـح  رد  .دـنیزگرب  دنـشاب ، بزح 

« .درک توعد  روهمج " سیئر  اب  یگنهامه  يارب  یلم  هتیمک   " مان هب  يدیدج  بزح  لیکشت  هب  ار  مدرم  تفر و  نیب  زا  یمالسا 

راذگاو وا  هب  ار  دوخ  تارایتخا  زا  یخرب  ینیمخ  ماما  هک  نیا  رگم  درب ؛ یم  رس  هب  يا  هتفـشآ  تیعـضو  رد  ردص  ینب  : » دسیون یم  هلاقم  همادا  رد  ریفّـسلا 
ار تردق  مامت  درادن  تسود  ماما  هک  درک  فارتعا  دیاب  دنک و  يزاسزاب  ار  شترا  ات  تساوخ  وا  زا  وا ، هب  تردق  نداد  يارب  ًالبق  هک  يروط  نامه  دـنک ؛

هلئسم رد  ار  يو  تسکش  تسا و  هدادن  يو  هب  ار  لماک   (1) رورم زاوج  ًانمـض  یلو  درک ، تیامح  ردص  ینب  زا  ماما  هک  تسا  تسرد  .دنک  راذگاو  وا  هب 
(2)« .درک مهارف  نایوجشناد  لباقم  رد  یللملا  نیب  قیقحت  هتیمک 

، همه زا  شیب  هک  تفگ  دیاب  دش ، دنهاوخ  زوریپ  یناسک  هچ  ناریا ، یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  : » تسا هدـمآ  مود  هلاقم  رد 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  لاس  نیتسخن  رد  تاباختنا ، نیمراهچ  رد  هک  ییاـه  يراـک  فـالخ  یخرب  مغر  یلع  تسا و  مالـسا  یـسارکمد  نآ  زا  يزوریپ 

رد شالت  هک  یناسک  ای  دنهد و  یم  ناشن  دیدرت  کش و  دوخ  زا  یمالسا  یسارکمد  هبرجت  هب  تبـسن  هک  یناسک  مشچ  يروک  هب  تفگ  دیاب  تسا ، هدش 
ردـص ینب  نسحلاوبا  تندـیزرپ  هاوخ  دـنیامن ؛ یم  یئزج  هداس و  يا  هلئـسم  اه  يراک  فالخ  نیا  هبرجت ، نیا  تیقفوم  اب  هسیاقم  رد  دـنراد ، نآ  تسکش 

روتسد هاوخ  دهدب و  ار  نآ  دیدجت  تاباختنا و  تسخن  هرود  وغل  روتسد 
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ندودز یقلخ و  ياهداهن  رارقتـسا  هار  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  تفگ  دیاب  .دنک  رداص  اه  ضارتعا  تایاکـش و  یخرب  هب  یگدیـسر  نایاپ  ات  ار  نآ  قیلعت 
رظن دیدجت  دیاب  نونکا  دنداد ، یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  یمالـسا  بالقنا  شیپ ، زا  يا  هّدع  رگا  تسا و  هتـشادرب  يدنلب  ياه  ماگ  هاش ، نیگنـس  ثاریم 

ات دنـشک  یم  داقتنا  حالـس  بالقنا ، يور  هب  دارفا  نیمه  زا  یخرب  رگا  .دزاـت و  یم  شیپ  هب  زونه  اـهدوبمک  عناوم و  مغر  یلع  ناریا  بـالقنا  اریز  دـننک ؛
دروم ار  مالسا  ناریا ، بالقنا  زا  داقتنا  ششوپ  رد  اهنآ  هک  تفگ  دیاب  دنروآ ، دوجو  هب  ماهفتـسا  بّجعت و  ياه  تمالع  ای  یلدود  ّکش و  نآ  هب  تبـسن 

« .دنهد یم  رارق  داقتنا 

مجح تردق و  نازیم  زا  هک  دور  یم  رامش  هب  بالقنا  يارب  صخاش  یسایس  دادیور  نیرت  مهم  قح ، هب  ریخا ، تاباختنا  تسا : هدش  هدوزفا  هلاقم  همادا  رد 
بیترت هب  هک  هتـشذگ -  یتاباختنا  هرود  راهچ  هک  تسین  نیا  مالک  نیا  يانعم  هک  تسا  یهیدـب  .دـهد  یم  تسد  هب  نشور  يریوصت  یبزح ، هورگ و  ره 

ناریا يروهمج  تسایر  هب  ردص  ینب  ندیزگرب  یـساسا و  نوناق  بیوصت  ناگربخ ، سلجم  ناگدـنیامن  باختنا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رارقتـسا  يارب 
، مالسا نیناوق  بوچراچ  رد  مالسا و  يربهر  هب  ار  روشک  کیتارکمد  یبالقنا و  یـشم  طخ  اهنآ  هکارچ  دنتـسه ؛ یلمع  شزرا  دقاف  دنا -  هتفرگ  تروص 
ره شقن  مجح و  هب  زین  دنا و  هدرکن  یکمک  بالقنا  لخاد  رد  فلتخم  ياه  هورگ  تردـق  نازیم  یگژیو و  تخانـش  هب  اما  دـنا ؛ هدومن  تیوقت  میکحت و 

.دنا هدوب  میهس  هاش  میژر  يزادنارب  بالقنا و  دربشیپ  رد  هک  یهورگ 

ره رد  .دنا  هدرکن  نشور  حوضو  هب  ار  بالقنا  کیتارکمد  ياه  یگژیو  بالقنا ، نیوکت  رد  اهنآ  یسایس  تیمها  مغر  یلع  هتشذگ  یتاباختنا  ياه  هرود 
نیمه هب  .دندش  هتخیمآ  مه  رد  نوگانوگ  ياهداهن  اه و  یـشم  طخ  اه ، هورگ  دـنا ، هدوب  ریگارف  یناگمه و  یتاباختنا  هک  اج  نآ  زا  اه ، هرود  نآ  زا  کی 

تردق نازیم  زین  یسایس و  ياه  هورگ  يدنب  میـسقت  هوحن  حیحـص  تخانـش  ناکما  تفرگ ، تروص  اهنآ  زا  شیپ  هک  ییاه  فالتئا  رطاخ  هب  زین  تهج و 
، یـسایس رترب  هشیدنا  ای  مکاح  ياه  هورگ  تردق  نازیم  زا  تسا  یباتزاب  یّلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  ینعی  ینونک  تاباختنا  اما  تشادـن ؛ دوجو  اهنآ ،

.تشاد دهاوخ  تسد  رد  اه  هنیمز  مامت  رد  ار  نآ  يریگ  تهج  بالقنا و  يربهر  تیاهن ، رد  هک 

یقلخ یگژیو  رطاخ  هب  یسارکمد  نیمه  .دناودب  هشیر  مالسا  یسارکمد  دورب و  لماکت  هبور  گرزب ، هبرجت  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  اهنیا ، همه  زا  هتشذگ 
ینامزاس داهن و  هورگ و  ره  اهدرواتـسد ، نیا  بوچراچ  رد  .دنک  ادج  یفارحنا  ره  زا  ار  دوخ  ریـسم  تسناوت  دهاوخ  مدرم ، تیرثکا  يأر  رب  هیکت  دوخ و 

دوخ و تمـس  هب  فرطیب  تیرثکا  بذـج  هار  رد  دوخ  تازرابم  هب  دـنک و  ارجا  ار  دوخ  ياـه  هماـنرب  هدـنیآ ، رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  دـیما  دـناوت  یم 
.دهد همادا  نآ  يربهر 

زا يرایـسب  ینوبز  فعـض و  تاباختنا ، زا  هرود  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هکلب  تسا ، هدـش  زوریپ  تاباختنا  رد  یـسک  هچ  هک  تسین  نیا  مهم  لاح ، نیا  رد 
؛ تخاس المرب  ار  اه  نامزاس  بازحا و 
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ناریا بالقنا  زا  دندرک و  حرطم  ار  دوخ  لاکیدار  ياه  همانرب  زاغآ ، نامه  زا  دنتـشاد و  ار  مدرم  رثکا  یگدـنیامن  ياعدا  نیا ، زا  شیپ  هک  ییاه  نامزاس 
هنزاوم رد  تاباختنا ، زا  هرود  نیا  جیاتن  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هلئـسم  .دنک  ارجا  ار  اهنآ  هاش ، میژر  هیلع  راکیپ  رد  يزوریپ  لوا  هام  نامه  رد  دنتـساوخ 

(1) .تسا هدروآ  دوجو  هب  ییاج  هباج  دنتسه  ینیمخ  ماما  طخ  هب  بستنم  رضاح  لاح  رد  یخیرات  رظن  زا  هک  یلصا  ياهداهن  نایم  یلخاد 

12

.دراد همادا  نانچمه  رما  نیا  هک  دنا  هداد  هئارا  نآ  هرابرد  یتوافتم  ياه  لیلحت  یجراخ  ياه  هناسر  نونکات ،  (2) نارهت رد  اکیرما  ترافس  لاغشا  زا  سپ 
لماوع هثداح و  نیا  عوقو  للع  هلمج  زا  ییاه  هنیمز  رد  تسا ، اه  هناسر  نآ  ناگدنـسیون  ياه  یـشیدنا  تحلـصم  ای  اه  تشادرب  قبط  هک  اـه  لـیلحت  نیا 

رد اه  لاکیدار  ربهر   " ناونع اب  يا  هلاقم  هراب  نیا  رد  هسنارف ، پاچ  نوبیرتدلاره  هیرـشن  زین  زورما  .دزادرپ  یم  ثحب  هب  نآ ، راذگریثأت  ای  هدننک  تیادـه 
نایوجـشناد يوحن  هب  هدـش و  هتخادرپ  زرابم ،" ناناملـسم  شبنج  ، " يو هورگ  نامیپ و  رتکد  یفرعم  هب  هلاقم ، نیا  رد  .تشون  تسا " بـالقنا  موادـت  یپ 

، ردـص ینب  هرابرد  نامیپ  عضاوم  نینچمه  هلاـقم  نیا  رد  .تسا  هدـش  دادـملق  ناـنآ  راـکفا  ریثأـت  تحت  هورگ و  نیا  اـب  طـبترم  ماـما ، طـخ  وریپ  ناملـسم 
: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد  .تسا  هدش  وگزاب  بالقنا ، ياروش  تقوم و  تلود  تکرح  دنور  و  ینیمخ ، ماما  ناگرزاب ،

 - دنا هدرک  لاغـشا  ار  اکیرما  ترافـس  هک  تسا  يزرابم  وردنت و  نایوجـشناد  هدننک  تیاده  دور  یم  روصت  هک  زرابم -  ناناملـسم  شبنج  ربهر  زورید  »
، دوشن لماک  تیرومأم  نیا  هک  ینامز  ات  درک  هفاضا  يو  .دوش  ظفح  ناریا  رد  بالقنا  موادـت  هک  تسا  نیا  تاـیلمع  نیا  زا  یلـصا  فدـه  تشاد  راـهظا 

لوپ يولهپ و  اضردمحم  نداد  سپ  هب  اکیرما  ندرک  راداو  طقف  ترافـس ، لاغـشا  تلع  : " تفگ نامیپ  هللا  بیبح  .دـش  دـنهاوخن  دازآ  ناگورگ  نیا 50 
بیبح .دوش " فقوتم  هک  تسین  يزیچ  موادـم و  تسا  یلمع  نیا ، تسا و  مدرم  ياه  هدوت  نتـشاداو  تکرح  هب  جیـسب و  اهنآ  یلـصا  راک  تسین ؛ شیاه 

، بلط حالـصا  ياه  لاربیل  ناونع  هب  ار  يو  تلود  ردص و  ینب  تسا ، یبهذم  لاکیدار  کچوک  هورگ  کی  هک  زرابم  ناناملـسم  شبنج  ربهر  نامیپ ، هللا 
« .دنتسه اکیرما  اب  هحلاصم  هدامآ  هک  دنک  یم  مهتم  ار  اهنآ  دیامن و  یم  شنزرس 

یتارکاذم اکیرما ، ترافـس  نارحب  لح  يارب  تسا  هدرک  یعـس  ناریا ، روهمج  سیئر  ردص  ینب  هک  دهد  یم  حیـضوت  نوبیرتدـلاره  هدنـسیون  اج  نیا  رد 
: دیازفا یم  سپس  هدنسیون  .دنا  هتشاذگ  میقع  ار  يو  ياه  شالت  وردنت  نایوجشناد  اما  دهد ؛ ماجنا 

88 ص :
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ناـیرج کـی  هب  لـیلد  نیمه  هب  تفرگ و  رارق  ینیمخ  ماـما  تیاـمح  دروم  ماـما ، طـخ  وریپ  نایوجـشناد  تسد  هب  نارهت  رد  اـکیرما  ترافـس  لاغـشا  - 2
.دش لیدبت  رمتسم  راذگریثأت و  دنمتردق ،
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دـض ًایوق  هک  دنتـسه  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  راداـفو  اـسراپ و  ناناملـسم  وا  شبنج  نارادـفرط  هک  داد  حرـش  نینچ  ار  دوخ  شبنج  يژولوئدـیا  ناـمیپ  رتکد  »
رواـشم اـی  ربـهر و  ار  دوـخ  هک  تشاد  راـهظا  يو  .دنتـسه  فلاـخم  ًـالماک  مسیـسکرام  اـب  رگید  فرط  زا  دنـشاب و  یم  تسیلایـسوس  دـض  ییاـکیرما و 
یسایس ياه  هاگرظن  وردنت ، نایوجشناد  رثکا  هک  دنک  یم  قیدصت  اما  دنا ؛ هدرک  لاغـشا  ربماون  مراهچ  رد  ار  ترافـس  هک  دناد  یمن  يزرابم  نایوجـشناد 

وـضع اهنآ  اما  دنریگ ؛ یم  ماهلا  نم  ياه  باتک  زا  دننک و  یم  هدافتـسا  نم  ياه  لیلحت  هبرجت و  زا  نایوجـشناد  نیا  : " تفگ يو  .دنراد  يو  اب  یکرتشم 
" .دنتسین ام  شبنج  یمسر 

لاح رد  يو  تاقوا ، بلغا  .دراد  ترافـس  رد  رقتـسم  وردنت  يوجـشناد  اب 400  یکیدزن  رایـسب  طباور  نامیپ  رتکد  هک  دـنیوگ  یم  ناریا  علطم  عباـنم  اـما 
وردنت نایوجـشناد  هب  کمک  روظنم  هب  وا  هک  دنراد  یم  راهظا  یناریا  ناراگن  همانزور  .تسا  هدش  هدید  نآ  زا  جورخ  ای  ترافـس  هطّوحم  هب  ندش  لخاد 
طابترا رد  ترافس ، رد  رقتسم  نایوجـشناد  اب  هک  تسین  ترافـس  زا  جراخ  تیـصخش  اهنت  يو  .تسا  هدمآ  نویزیولت  هب  اهنآ  هارمه  ناش ، يوعد  نایب  رد 

دننک و یم  عوجر  نامیپ  رتکد  هب  یسایس  ياه  تروشم  يارب  نایوجشناد  هک  دنراد  یم  راهظا  عبانم  نیا  .تسا  اهنآ  نیرت  مهم  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا ؛
.تسا هتفرگ  یم  تروص  هدش ، هدیشک  ترافس  لاغشا  هشقن  هک  ییاهزور  زا  رما  نیا  ًارهاظ 

هب .تسا  رود  رایـسب  بولطم  لامک  زا  زونه  ناریا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ترافـس  رد  رقتـسم  نایوجـشناد  هدیقع  وا ، دوخ  هتفگ  هب  نامیپ و  رتکد  رظن  قبط 
اه یگتـسباو  نیا  عطق  رد  هک  بالقنا  ياروش  ردـص و  ینب  تسا و  هتـسباو  یبرغ  ياهروشک  رگید  اـکیرما و  هب  يداـصتقا  رظن  زا  زونه  روشک  اـهن  رظن آ 
زا هدـش  هتفرگ  تیراـع  هب  تاحالطـصا  زا  ًارهاـظ  نآ ، رد  هـک  ینـالوط  يوـگو  تـفگ  کـی  رد  يو  .دنتـسین  یعقاو  نویبـالقنا  دـنور ، یم  شیپ  هتـسهآ 

تسا یناهج  مسیلایرپما  هب  یگتـسباو  ياهدنب  عطق  هب  نداد  تیمها  رد  يراشفاپ  ام  نامزاس  یلـصا  فده  : " تشاد راهظا  درک ، یم  هدافتـسا  مسیـسکرام 
« .دنتسه مسیلایرپما  نایماح  هتسباو  يراد  هیامرس  هب  قلعتم  یعامتجا  هقبط  کی  اه ، لاربیل  هک  میدقتعم  ام  .دراد  رارق  اکیرما  نآ  سأر  رد  هک 

هک تسا ، بالقنا  هب  هزات  ناج  ندیشخب  ناگرزاب و  تلود  ینوگژاو  اکیرما ، اب  طباور  نتخیسگ  ترافس ، لاغـشا  فده  : » تسا هدمآ  هلاقم  نیا  همادا  رد 
هلئسم هس  ره  زا 
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فده هکلب  هدوبن ، مسیلایرپما  اب  گنج  اهنت  ترافس ، لاغـشا  يریگ و  ناگورگ  زا  فده  : " تشاد راهظا  هراب  نیا  رد  نامیپ  رتکد  .دنا  هدمآ  نوریب  قفوم 
رد ار  تردق  ماما ، طخ  رد  نتـشاد  رارق  ندوب و  یبالقنا  رهاظ  هب  اب  هک  تسا  یلاربیل  راک  هحلاصم  نارادـم  تسایـس  هرهچ  زا  کسام  نتـشادرب  نآ  رگید 

ناـهاوخ اـهنآ  هکلب  دنتـسه ، شیاـه  لوپ  عولخم و  هاـش  دادرتسا  ناـهاوخ  زراـبم ، نایوجـشناد  اـهنت  هن  بیترت  نیدـب  : " تفگ وا  .دـنا " هدرک  هضبق  ناریا 
"« .تسا ام  يارب  تسکش  مکح  رد  ناگورگ ، ندرک  دازآ  بیترت ، نیدب  و  : » دوزفا يو  .دنشاب " یم  یتلود  ياه  تسپ  زا  اه  لاربیل  يرانکرب 

هداتفا فاکش  ترافس ، رد  رقتسم  نایوجـشناد  نایم  رد  اهنآ  داقتعا  هب  هک  دنا  هتـشاد  راهظا  یناریا  تاماقم  : » دنک یم  هفاضا  نوبیرتدلاره  هلاقم  هدنـسیون 
هدش جارخا  ترافس  هطوحم  زا  نافلاخم  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  هدش  رجنم  هیفصت  نیدنچ  هب  يرهاظ ، ياه  فاکش  نیا  هک  دنا  هتفگ  یتلود  عبانم  .تسا 

هدنام یقاب  يدرف  هک  یتروص  رد  ار  اهور  هنایم  هار ، نآ  زا  ات  دنک  قیمع  ار  اه  فاکـش  نیا  یقیرط  هب  دناوتب  هک  تسا  نیا  تلود  ياهدـیما  زا  یکی  .دـنا 
ياهروتسد وردنت  نایوجـشناد  تفگ  يو  .درادن  هلئـسم  نیا  رد  یتلاخد  هنوگ  چیه  ردص  ینب  تلود  هک  دیزرو  رارـصا  نامیپ  رتکد  .دنادرگ  يوق  دشاب ،

هتفگ نانچمه  ینیمخ ] هّللا  تیآ   ] يو اما  .دـننک  دازآ  ار  اـه  ناـگورگ  هک  تسا  هتفگن  اـهنآ  هب  هللا  تیآ  نونکاـت  دـنهد و  یم  ماـجنا  ار  ینیمخ  هللا  تیآ 
دهاوخ تلم  تساوخ  دریگب ، میمـصت  سلجم  هچنآره  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  زین  نامیپ  .تفرگ  دهاوخ  ناریا  دیدج  سلجم  ار  ییاهن  میمـصت  هک  تسا 

(1)« .دوب

13

ناتـسبرع تیمها  اکیرما ، يا  هقطنم  يژتارتسا  رد  دـش ، دوبان  دیـشاپ و  ورف  هقطنم  رد  اکیرما  مرادـناژ  يولهپ و  میژر  بـالقنا ، يزوریپ  اـب  هک  نیا  هب  رظن 
لقن هب  هرهاق ، ویدار  یبرع  شخب  زورما  هلمج  زا  تسا ؛ يرما  نینچ  زا  یکاح  رابخا  یخرب  .تسا  هتفای  شیازفا  نآ ، تیوقت  حیلست و  ترورض  يدوعس و 

ياهزرم لوط  رد  اوه  هب  نیمز  ییاکیرما  هتفرشیپ  هکبش  کی  سیسأت  مرگرس  نونکا  مه  يدوعس  ناتسبرع  تکلمم  : » داد شرازگ  یبرغ  ینانبل و  عبانم  زا 
اب زرم  رد  اهنآ  زا  دحاو  هک 14  تسا  هاگیاپ  زا 16  بکرم  یکشوم ، هکبش  .دشاب  یم  نامع  نیشن  ناطلس  اب  روشک  نآ  زرم  ات  نمی و  اب  يدوعس  ناتسبرع 

(2)« .دوش یم  اپرب  يدوعس  ناتسبرع  قرش  رد  مامدلا  نارهظ  هقطنم  رد  رگید  دحاو  نمی و 2 

90 ص :

(. 1/1/1359  ) سرام 1980  21 هسنارف ، پاچ  نوبیرتدلاره  ص14 ، ذخأم 16 ، - 1
.1/1/1359 تعاس 30:9 ، هرهاق ، ویدار  یبرع  شخب  ص12 ، ذخأم 1 ، - 2

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
http://www.ghaemiyeh.com


.ههال هاگداد  رد  ناریا  هیلع  اکیرما  هجراخ  ترازو  یقوقح  رواشم  تاراهظا  : 1 شرازگ لوا  همیمض 

ریز رارق  هب  هدش ، هئارا  ههال  هاگداد  رد  هتـشذگ  زور  هس  یط  هک  نئوا  تربار  اکیرما ، هجراخ  ترازو  یقوقح  رواشم  تالالدتـسا  تاراهظا و  زا  یـشخب 
: تسا

، یللملا نیب  قوقح  تاررقم  هب  هجوت  اب  مادـقا ، نیا  زا  رت  هناحیقو  يزواـجت  هک  تسا  لکـشم  رما  نیا  رّوصت  (: 28/12/1359  ) سرام 1980 هبنش 18  هس 
تلود هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  .تسا  هدـش  راکـشآ  تلود  نیا  راتفر  زا  اهراب  اـهراب و  تاـیلمع ، نیا  ماـمت  رد  ناریا  تلود  یتسدـمه  .دریگ  تروص 

رارق هتفای  نامزاس  هورگ  کی  موجه  دروم  اکیرما  ترافـس  هک  دنـشاب  هتـشاد  عالطا  یتسیاـب  یم  اـی  دـنا  هتـشاد  عـالطا  لـبق  زا  ینیمخ ، هللا  تیآ  ناریا و 
نایوجشناد .درک  توعد  ییاکیرمادض  تارهاظت  هب  ار  مدرم  نیشتآ ، ياه  قطن  یط  ینیمخ  هللا  تیآ  ترافس ، لاغشا  زا  لبق  ياهزور  رد  .تفرگ  دهاوخ 

نیا هوالع ، هب  .دـنا  هتفگ  خـساپ  اکیرما  هب  هلمح  دـیدشت  يارب  ینیمخ  هللا  تیآ  يادـن  هب  هک  دـندرک  یم  اـعدا  راـختفا  اـب  سپ  نآ  زا  ترافـس ، رگلاغـشا 
اب سپـس  ینیئوخ  ياقآ  .دـنا  هدرک  تروشم  ینیئوخ  يوسوم  مان  هب  يدرف  اب  هلمح ، هب  ندز  تسد  زا  لبق  ناـنآ  هک  دـنا  هدرک  راکـشآ  ًاریخا  نایوجـشناد 
نآ زا  ترافـس  لاغـشا  زا  سپ  هک  تساوخ  وا  زا  تفرگ و  ساـمت  تشاد ، هدـهع  هب  ار  نوـیزیولت  وـیدار  یتسرپرـس  ناـمز  نآ  رد  هک  هداز  بطق  قداـص 

(1) .دنک تیامح 

يروشک چـیه  .تسین  عافد  لباق  یناهج  راکفا  هاگـشیپ  رد  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ندرک  ریـسا  (: 29/12/1359  ) سرام 1980 هبنشراهچ 19 
.دنک هیجوت  یللملا  نیب  نیناوق  بوچراچ  رد  ار  اکیرما  ترافس  فرصت  هک  تسین  نیمز  يور  رد 

اب .داتفا  دهاوخ  رطخ  هب  تّدش  هب  یللملا  نیب  نیناوق  دهدن ، ماجنا  ناریا  لامعا  هنوگ  نیا  ندرک  موکحم  يارب  ار  نکمم  مادقا  هنوگره  یناهج  هعماج  رگا 
(2) .دنا هدش  دیدهت  رگید  ياه  حالس  گنفت و  هلیسو  هب  اهراب  تسا و  هدش  یم  راتفر  تنوشخ  اب  لوا  ياه  هتفه  رد  اه  ناگورگ 

همادا یمولعمان  تدـم  ات  اـه  ناـگورگ  تشادزاـب  هک  تسا  یکاـح  دوش  یم  تفاـیرد  ناریا  زا  هک  یمئـالع  (: 30/12/1359  ) سرام 1980 هبنشجنپ 20 
رگید لاس  هد  ای  لاس  کی  هام ، کی  يارب  ار  اه  ناگورگ  تراسا  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  دناد  یمن  هجو  چیه  هب  هاگداد ، نیا  رد  سک  چیه  .تشاد  دهاوخ 

يأر هئارا  قیرط  زا  اه  ناگورگ  ییاهن  يدازآ  يارب  دـناد  یم  يدـیما  هطقن  ار  هاگداد  نیا  نانچمه  هدـّحتم  تالایا  هک  اج  نآ  زا  هن ؟ ای  داد  دـهاوخ  همادا 
(3) .تسا ناکما  تصرف و  تیاهن  رد  ییاهن  يأر  رودص  راتساوخ  عقوم  نیا  رد  ور  نیا  زا  ارجا ، لباق  ییاهن 

:1 شرازگ مود  همیمض 

رد هک  یتانایب  مامت  رد  هدّحتم ، تالایا  : » تسا ریز  حرش  هب  هاگداد ، نیا  رد  اکیرما  تامادقا  ههال و  هاگداد  ریخا  تیعضو  زا  اکیرما  ویدار  زورما  شرازگ 
میمـصت کی  ار  نآ  هدومن و  عافد  ناریا  ياـه  هدرپس  ندرک  هکولب  رب  ینبم  دوخ  میمـصت  زا  تسا ، هدرک  داریا  ههـال  یللملا  نیب  هاـگداد  رد  يراـج  هتفه 

ندرک هکولب  عوضوم  هرابرد  تساوخ  ییاکیرما  يـالکو  زا  تسا ، يوروش  هعبت  هک  روکذـم  هاـگداد  یـضاق  کـی  .تسا  هتـسناد  هیجوت  لـباق  کـبس و 
هک تفگ  خـساپ  رد  نئوا ، تربار  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  یقوقح  رواـشم  .دـنهدب  یتاحیـضوت  هدـّحتم ، تـالایا  جراـخ  لـخاد و  رد  ناریا  ياـه  هدرپس 

جراخ هدـحتم  تالایا  ياه  کناب  زا  ار  ناریا  ياـه  هدرپس  یماـمت  هک  دـندرک  دـیدهت  اـکیرما ، ترافـس  فرـصت  زا  سپ  یکدـنا  ناریا ، تلود  نالوئـسم 
هدـحتم و تالایا  هب  ار  ناریا  ياه  یهدـب  درک و  دـنهاوخ  يراددوخ  تفن ، ياهب  يارب  رـالد  نتفریذـپ  زا  هک  دـندرک  دـیدهت  نینچمه  .تخاـس  دـنهاوخ 

.تفریذپ دنهاوخن  ییاکیرما  نادنورهش 

دایز رایـسب  غلبم ، نیا  هک  داد  حیـضوت  یگداس  اب  نئوا  .تسا  رـالد  دراـیلیم   12 ناریا ، ثحب  دروم  ياه  هدرپس  هک  تخاس  ناـشن  رطاـخ  يوروش  یـضاق 
نیا مییوگب ، نخس  تفگنه  غلابم  موهفم  اب  رگا  یلو  تسا ؛
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(. 28/12/1358  ) سرام 1980  18 سرپدتیشوسآ ، ههال -  ص 6 و 7 ، ذخأم 1 ، - 1
(. 29/12/1358  ) سرام 1980  19 رتیور ، سرپدتیشوسآ و  ههال -  ص 7 ، ذخأم 1 ، - 2

(. 30/12/1358  ) سرام 1980  20 سرپدتیانوی ، ههال -  ص 7 ، ذخأم 1 ، - 3
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ار رالد  نویلیم  اهرازه  نایناریا  هک  درک  هفاضا  نئوا  .دور  یم  رامش  هب  ناهج  یلوپ  متـسیس  ناهج و  يداصتقا  تابث  هب  يزواجت  هلزنم  هب  ناریا  ياهدیدهت 
اه یهدب  نیا  تخادرپ  رتراک ، تندیزرپ  میمـصت  ياه  فده  هلمج  زا  .دنا  هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  تسا ، راکهدـب  هدـحتم  تالایا  هب  ناریا  تلود  هک 

ققحت يارب  ات  دوب  دهاوخ  هدامآ  هدحتم  تالایا  اه ، ناگورگ  ندش  دازآ  تروص  رد  تفگ  نئوا  .تسا  هدوب  ناریا  فرط  زا  دهعت  يافیا  مدع  تروص  رد 
.دـش دـهاوخ  رجنم  اه  هدرپس  ندرک  هکولب  هلئـسم  نداد  نایاپ  هب  رما  نیا  هک  دوزفا  يو  .دـنک  زاغآ  ار  یتارکاذـم  اه ، یهدـب  يارب  كرتشم  لح  هار  کی 

تالایا و  تسا ، هدرک  زواجت  یللملا  نیب  هاگداد  يرارطـضا  تلاح  متـسیس  هب  ناریا ، ياه  هدرپس  ندرک  هکولب  اـب  هدـحتم  تـالایا  تفگ  يوروش  یـضاق 
ذاختا زا  لبق  هام  کی  اه ، هدرپس  ندرک  هکولب  میمـصت  هک  داد  خساپ  نئوا  .دنهد  ماجنا  دنزب ، نماد  جّنـشت  هب  هک  یمادقا  هنوگ  چیه  دیابن  ناریا  هدـحتم و 

« .تسا هدش  هتفرگ  دریگ -  یم  هدیدان  ًالماک  ار  نآ  ناریا  زونه  هک  یللملا -  نیب  هاگداد  هلیسو  هب  میمصت 

ار روتـسد  نیا  هاگداد  دندوب و  هدرک  رداص  ار  اه  ناگورگ  يروف  يدازآ  روتـسد  هاگداد ، یـضاق  هدزناپ  : » داد حیـضوت  اکیرما  ویدار  هدنیوگ  اج  نیا  رد 
« .دوب هتسناد  يرارطضا  مادقا  کی 

هک تسا  راتـساوخ  ههال  هاگداد  زا  رـضاح  لاح  رد  هدـحتم ، تالایا  : » تسا هدـش  رکذ  بیترت  نیا  هب  ثحابم  ماجنارـس  اـکیرما ، ویدار  شرازگ  ناـیاپ  رد 
دارفا دـنک و  دازآ  ار  اه  ناگورگ  دـهدب  روتـسد  ناریا  هب  دـنک و  رداـص  تسا ، هدرک  زواـجت  یللملا  نیب  قوقح  هب  ناریا  هک  نیا  رب  ینبم  ار  ییاـهن  مکح 

.دندرک عامتسا  ار  ییاهن  تانایب  یللملا  نیب  هاگداد  یضاق  هدزناپ  .دوش  تخادرپ  نآ  زا  یشان  تاراسخ  دنوش و  همکاحم  اه ، ناگورگ  تشادزاب  لوئـسم 
(1)« .دشکب لوط  هتفه  دنچ  میمصت  نیا  نتفرگ  دیاش ، دنوش و  یم  هدامآ  دوخ  میمصت  ندرک  رداص  يارب  رضاح  لاح  رد  نانآ 

ینیمخ ماما  يزورون  مایپ  لماک  نتم  شرازگ 9 : همیمض 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

.منک یم  ضرع  کیربت  ناریا  فیرـش  تلم  نیفعـضتسم و  همه  هب  تسا -  یمالـسا  يروهمج  ناکرا  تیماـمت  نآ  دروآ  هر  هک  ار -  دـیدج  لاـس  لولح 
ياه تردق  هطلس  ریز  زا  یتوغاط و  تموکح  تایانج  اه و  يرگمتس  راب  ریز  زا  ار  مولظم  تلم  نیا  هک  تفرگ  قلعت  رکشلا -  هلو  لاعتم -  دنوادخ  هدارا 

رد هک  تسام  هفیظو  .دروآرد و  زازتها  هب  نامزیزع  روشک  زارفرب  ار  یمالـسا  لدـع  مچرپ  دـهد و  تاجن  راوخناهج  ياکیرما  تلود  ًاصوصخ  هشیپ ، متس 
دنرادرب و یگدز  قرش  یگدز و  برغ  قرش و  برغ و  زا  تسد  نارکفنشور  هک  نیا  طرـش  هب  میراد ؛ مه  نداتـسیا  تردق  میتسیاب و  اه  تردقربا  لباقم 

.دننک لابند  ار  تیلم  مالسا و  میقتسم  طارص 

.مینک یم  هزرابم  ًادیدش  لیئارسا  مزینویهـص و  اب  و  اکیرما ؛ یگدرکرـس  هب  برغ  ناراوخناهج  اب  هک  میزیتس  رد  هزادنا  نامه  هب  للملا  نیب  مسینومک  اب  ام 
دوبان دینک  یتلفغ  نیرت  کچوک  رگا  هک  تسا  يدح  هب  اکیرما  رطخ  و  تسین ؛ رتمک  اکیرما  زا  یتسینومک  ياه  تردق  رطخ  هک  دینادب  مزیزع ! ناتـسود 

هب نام  بالقنا  رودص  رد  دیاب  ام  .مینک  ینابیتشپ  ناهج  نیفعـضتسم  زا  دیاب  ام  دنا و  هتـسب  فعـضتسم  للم  يدوبان  هب  رمک  تردقربا ، ود  ره  .دـیوش  یم 
دـشاب و یمن  لئاق  یقرف  ناملـسم  ياهروشک  نیب  مالـسا  اریز  میراذـگب ؛ رانک  مینک  یمن  رداص  ار  نام  بالقنا  اـم  هک  نیا  رکفت  مینک و  شـشوک  ناـهج 

مینامب هتـسبرد  یطیحم  رد  ام  رگا  و  دنا ، هتـسب  ام  يدوبان  هب  رمک  اه  تردـقربا  اه و  تردـق  مامت  رگید  یفرط  زا  .تسا  ناهج  نیفعـضتسم  مامت  نابیتشپ 
يراتفرگ مامت  اب  هک  میهد  ناشن  اهنآ  هب  مینک و  هرـسکی  اه  تردقربا  اه و  تردق  اب  ًاحیرـص  ار  نام  باسح  دیاب  ام  .دش  میهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  ًاعطق 

.مییامن یم  یبتکم  يدروخرب  ناهج ، اب  میراد ، هک  يراب  تقشم  ياه 

هک دینک  عافد  دوخ  تفارش  تیثیح و  زا  نانچ  دیریگرب و  ار  حالـس  رگید ، تسد  اب  نآرق و  تسد  کی  اب  تسامـش ، هب  نم  دیما  مشچ  هک  مزیزع  ناناوج 
هاگآ .دییامنن  یهاتوک  نانآ  هب  تبسن  دیراد  هچ  ره  راثیا  زا  هک  دیـشاب  میحر  ناتناتـسود  اب  نانچ  .دییامن  بلـس  نانآ  زا  ار  دوخ  هیلع  هئطوت  رکفت  تردق 

.دنیادخ ناگدننک  تموکح  نیمز و  نیثراو  نانآ  تسا و  نانآ  زا  يزوریپ  دوز  ای  رید  تسا و  نیفعضتسم  يایند  زورما  ناهج  هک  دیشاب 
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مالعا دـنگنج  یم  تسار  پچ و  ياه  تردـقربا  لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  هک  ییاه  هورگ  اه و  ههبج  اه و  تضهن  مامت  زا  ار  مدوخ  ینابیتشپ  رگید  راب  نم 
نارگلاغشا نارگلواپچ و  طسوت  ار  ناتسناغفا  هناُعبَس  لاغـشا  رگید  راب  نم  .مراد  یم  مالعا  زیزع  نانبل  دیـشر و  نیطـسلف  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  نم  .منک  یم 

تسد زا  و  دنـسرب ؛ یقیقح  لالقتـسا  يزوریپ و  هب  ناتـسناغفا  لیـصا  ناملـسم و  مدرم  رتدوز  هچ  ره  مراودیما  و  میامن ، یم  موکحم  ًادیدش  زواجتم  قرش 
.دننک ادیپ  تاجن  رگراک  هقبط  نارادفرط  حالطصا  هب  نیا 

هک ینواعت  دهعت و  نامیا و  حور  درک و  ادیپ  ققحت  روشک  رسارس  رد  هک  یلوحت  اب  رداق و  دنوادخ  هدارا  هب  اه  يزوریپ  مامت  هک  دنادب  دیاب  فیرـش  تلم 
زا یچیپرس  يزوریپ و  زمر  ندرب  دای  زا  اب  و  دش ؛ ام  يزوریپ  ساسا  هملک  تدحو  لاعتم و  يادخ  هب  هجوت  .دمآ  تسد  هب  دش  ادیپ  تلم  عطاق  تیرثکا  رد 

اه و هلیح  زاب و  نیربکتسم  يارب  هار  بلـس و  یلاعت  قح  تیانع  هک  تسا  نآ  فوخ  قرفت ، فالتخا و  هار  ندومیپ  نآ و  سدقم  ماکحا  گرزب و  مالـسا 
ناناوج و هک  ییاه  جنر  هدش و  هتخیر  يدازآ  لالقتسا و  هار  رد  هک  یکاپ  ياه  نوخ  و  دشک ، تراسا  هب  ار  ام  زیزع  تلم  یناطیـش ، تردق  ياه  هسیـسد 
ام اب  یمالسا  بالقنا  زا  ناگدروخ  تسکش  و  تشذگ ، یتوغاط  میژر  رد  هک  درذگ  نآ  دبا  ات  یمالـسا  روشک  رب  و  دور ، رده  هب  دنا  هدرب  ام  زیزع  ناریپ 

سیئر ياقآ  بانج  منک و  یم  دزشوگ  ار  یبلاطم  یعرـش  یهلا و  هفیظو  ساسحا  اب  نم  اذهل  .دننک  یم  هدرک و  ناهج  مولظم  نافعـضتسم  اب  هک  دننک  نآ 
هک يدـهعت  اوق و  مامت  اب  هک  مهاوخ  یم  تلم  مومع  زا  و  میامن ، یم  نآ  يارجا  راد  هدـهع  ًادـیکا  ار  یماظتنا  ياوق  تلود و  بالقنا و  ياروش  روهمج و 

قرش و تسد  ندرک  زاب  يارب  ار  بالقنادض  نیطایش  ياه  هئطوت  نم  .دننکن  يراددوخ  نانآ  يدج  ینابیتشپ  زا  روشک  رـساترس  رد  دنراد  زیزع  مالـسا  هب 
ار یلئاسم  کنیا  .دـنیامن  يریگولج  نآ  زا  ناوت  مامت  اب  هک  تسا  یلم  یناسنا ، یهلا -  هفیظو  ام  تلم  تلود و  يارب  و  منیب ؛ یم  شرتسگ  لاـح  رد  برغ 

: موش یم  رکذتم 

شترا زا  ار  مدوخ  لماک  ینابیتشپ  رگید  راب  .دنیامن  یگدنز  شیاسآ  لامک  رد  فیرـش  مدرم  ددرگزاب و  ناریا  هب  تینما  دـیاب  هک  تسا  یلاس  لاسما  - 1
هب هـک  روـهمج  سیئر  ياـقآ  باـنج  .دـیامن  تاـعارم  ًـالماک  ار  تاررقم  طـباوض و  دـیاب  یمالـسا  يروـهمج  شترا  یلو  .مراد  یم  مـالعا  ناریا  بـیجن 

لالخا شترا  رد  تساوخ  هک  یماقم  هجرد و  ره  اب  سک  ره  هک  دنتـسه  فظوم  دـنا  هدـش  بوصنم  اوق  لک  یهدـنامرف  هب  بناجنیا  فرط  زا  یگدـنیامن 
هذـخاؤم ًادـیدش  دـنک  یچیپرـس  شترا  نیناوق  زا  ای  دریگ و  هدـیدان  ار  شترا  تاررقم  مظن و  ای  دـنک و  يراک  مک  ای  دزادـنیب و  هار  باـصتعا  اـی  دـنک و 

هجو چـیه  هب  ار  شترا  رد  یمظن  یب  رگید  نم  .دـنهد  رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  دـنیامن و  جارخا  شترا  زا  هلـصافالب  مرج ، تابثا  تروص  رد  و  دـنیامن ؛
اب ار  شباـسح  زیزع  تلم  اـت  دوـش  یم  یفرعم  تلم  هب  بالقنادـض  ناوـنع  هب  هلـصافالب  دـیامن  لـالخا  شترا  راـک  رد  هـک  سک  ره  مـنک و  یمن  لـمحت 

.دنادرگ نشور  راکتیانج  هاش  شترا  هدنامیقاب 

زیزع ناریا  تلم و  هب  تمدـخ  زور  زورما  دـیتسویپ ، تلم  هب  دـیدومن و  تشپ  شرگلواپچ  يدایا  دـیلپ و  هاش  هب  هک  یناـسک  يا  ما ! یـشترا  زیزع  ناردارب 
.دیهد تاجن  ناریا  مالسا و  نانمشد  تسد  زا  ار  موب  زرم و  نیا  شیوخ ، ریگیپ  شالت  اب  دینک  یعس  .تسا 

بجوم فلخت  نیرت  کچوک  هک  میامن  یم  دزـشوگ  نانآ  ناهدـنامرف  نانآ و  هب  میاـمن و  یم  مـالعا  نارادـساپ  هاپـس  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  رگید  راـب  - 2
شترا هرابرد  هک  ار  هچنآ  مامت  دـیدرگ و  یم  جارخا  هلـصافالب  دوش ، هاپـس  مظن  رد  لالخا  بجوم  هک  دـینک  يراک  هدرکاـن  يادـخ  رگا  تسا و  بیقعت 

.دیوش هجاوم  یمالسا  قالخا  ینابرهم و  اب  همه  اب  هک  دیشاب  بظاوم  ما ! یبالقنا  نادنزرف  .دیآ  یم  رد  ارجا  هب  نانآ  هرابرد  متفگ 

هتـشذگ زا  هک  نانیا  .دوش  یم  هدـید  اه  يرتنالک  رد  یبیجع  يراک  مک  عـالطا  رارق  زا  .دـنیامن  تیاـعر  ار  مظن  دـیاب  روشک  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  - 3
.دننادب ناشدوخ  زا  ار  مدرم  دنیامن و  ششوک  ناریا  رسارس  رد  مظن  مدرم و  اب  یماگمه  رتشیب  هچ  ره  يارب  دنرادن  یبوخ  تایبرجت 

دـننادب و نیملـسم  مالـسا و  زا  ار  دوخ  هیماظتنا  ياوق  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  ینابرهـش  يرمرادـناژ و  يارب  یـساسا  ناـمزاس  دـیدجت  هدـنیآ  رد  تسا  دـیما 
هب یکتم  یجراخ  دساف  میژر  هب  هتـسباو  سانـشنادخ -  يا  هدع  يرمرادناژ ، ینابرهـش و  هاپـس و  ارچ  هک  تسا  هدرک  رثأتم  ًادـیدش  ارم  بونج  تاراجفنا 

ًاقیقد ار  اکیرما - 
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هچ دنیامن و  یم  تکرش  لامعا  هنوگ  نیا  رد  ًامیقتـسم  هک  نانآ  هچ  دنتـسه ، ضرالا  یف  نیدسفم  نانیا  .دنناسر  یمن  تازاجم  هب  دنیامن و  یمن  ییاسانش 
دنهد جرخ  هب  تیعطاق  رتشیب  هچ  ره  بالقنا  ياه  هاگداد  .تسا  نشور  ضرالا " یف  دسفم   " مکح و  دـننک ، یم  تیادـه  ار  تانایرج  هنوگ  نیا  هک  نانآ 

.دننَک رب  ار  نانآ  هشیر  ات 

دنوشن و فرحنم  یلاعت  يادخ  ماکحا  زا  یمدق  هک  دننک  یعس  دیاب  .دنـشاب  هللادودح  يارجا  لماک  هنومن  دیاب  ناریا  رـسارس  رد  بالقنا  ياه  هاگداد  - 4
نوناق قبط  رب  دیاب  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  زا  حلـسم  يورین  دنرادن  قح  اه  هاگداد  .دننیـشنب  تواضق  هب  یبالقنا  ربص  اب  دیاب  .دنیامن  تیاعر  ار  لماک  طایتحا 

تافلخت يولج  تیدج  مامت  اب  دیاب  تاضق  .دنریگ  هدهع  رب  ار  اه  هاگداد  نیا  ياه  تیلوئسم  یمالـسا  ییاضق  هاگتـسد  جیردت  هب  دنیامن و  لمع  یـساسا 
.دسرب تازاجم  هب  هدش و  یفرعم  تلم  هب  هلصافالب  درک ، یچیپرس  یهلا  تاروتسد  زا  یسک  هدرکان  يادخ  رگا  و  دنریگب ، ار 

هن يراک  مک  باصتعا و  هک  دننادب  زین  نانیا  یلو  دروآ ، مهارف  ناشکتمحز  ناناقهد و  نارگراک و  يارب  ار  دیلوت  راک و  بابـسا  تسا  فظوم  تلود  - 5
لدبم سأی  هب  دنا ، هتساخ  اپ  هب  هک  يا  یمالساریغ  یمالسا و  ياهروشک  نافعضتسم  دیما  دوش  یم  ببس  هکلب  دوش ، یم  اه  تردقربا  تیوقت  بجوم  اهنت 

هب ییاسانـش و  ار  بالقنادض  دیاب  .دنیوگ  یم  هچ  نانآ  دننیبب  دنناسرب و  اجنآ  هب  ار  دوخ  هناخراک ، ره  باصتعا  زا  عالطا  ضحم  هب  رهـش  ره  مدرم  .دوش 
.دنهدب ربخ  یب  ادخ  زا  يا  هدع  هب  تهج  یب  قوقح  دنناوت  یمن  رگید  ناریا  فیرش  مدرم  .دنیامن  یفرعم  مدرم 

دنتسه امش  تخسرس  نانمـشد  دنیآ ، یم  نادیم  هب  هحلـسا  قطنم  اب  ًالوصا  دننک و  یماپ  هب  اولب  يا  هشوگ  رد  زور  ره  هک  ینانآ  دینادب  زیزع ! ناشکتمحز 
یمن ندیـشک  سفن  قح  سک  چیه  هب  دنیآ  راک  يور  يزور  رگا  هک  دنتـسه  یناروتاتکید  نانآ  .دنیامن  فرحنم  بالقنا  ریـسم  زا  ار  امـش  دنهاوخ  یم  و 

هب نانآ  یگتسباو  نانآ و  یگتسب  زا  دییامن و  یفرعم  مدرم  هب  دوخ  کی  هرامش  نانمـشد  ناونع  هب  ار  نانآ  دینک و  هزرابم  اه  هنیمز  مامت  رد  نانآ  اب  .دنهد 
.دنک تازاجم  ًادیدش  دنراد  تسد  لامعا  هنوگ  نیا  رد  هک  یصاخشا  تسا  فظوم  تلود  .دیرادرب  هدرپ  رگرامثتسا  برغ  ای  زواجتم و  قرش 

هب ياه  حرط  رت  عیرـس  هچ  ره  تلود  دیاب  .دزادنا  یمن  راک  هب  دشاب ، یم  تلم  دوس  هب  هک  ار ، دوخ  هدش  فقوتم  ياه  حرط  ارچ  تلود  مناد  یمن  نم  - 6
.دبای ناماسورس  نامروشک  يداصتقا  عضو  ات  دراذگب  ارجا  هب  تسا  دیدج  هک  اهنآ  هدش و  فقوتم  هک  ار  تلم  دوس 

يا هرادا  ره  رد  سک  ره  گنرد  یب  دیاب  .تسا  مزال  لمع  تدش  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننک ، تیعبت  هدـیزگرب  تلود  زا  همه  دـیاب  یتلود  تارادا  رد  - 7
دوخ مدرم  دـننک ؟ یم  تلفغ  مدرم  يورین  زا  روما  ياـیلوا  ارچ  هک  منک  یم  بجعت  نم  .دـنیامن  یفرعم  تلم  هب  جارخا و  ار  وا  دـنک  لـالخا  تساوـخ  هک 

.دننک یم  اوسر  ار  وا  دنسر و  یم  ار  بالقنادض  باسح 

اب هیعرـش  نیزاوم  يور  زا  دـیاب  تارداصم  مامت  .تسا  موکحم  ًادـیدش  هحلاصریغ  مکاحم  ای  لوئـسمریغ و  دارفا  فرط  زا  نیزواـجتم  لاوما  هرداـصم  - 8
.دنوش هذخاؤم  ًادیدش  دیاب  نیفلختم  .درادن  ار  روما  هنوگ  نیا  رد  تلاخد  قح  سک  چیه  دشاب و  اه  هاگداد  تاضق  ای  ناتسداد و  مکح 

ای نیمز و  هب  زواجت  قح  یـسک  چیه  .دنراد  ذخا  قح  هحلاص  مکاحم  عوضوم ، نیا  تابثا  زا  دـعب  ددرگ و  عیزوت  هیعرـش  نیزاوم  يور  دـیاب  اه  نیمز  - 9
نکسم و نیمز و  هرابرد  ار  دوخ  تاعالطا  یلو  دنرادن ، ار  روما  هنوگ  نیا  رد  تلاخد  قح  لوئسمریغ  صاخشا  ًالوصا  درادن و  ار  یسک  غاب  ای  نکـسم و 

دیامنب یمادقا  ینوناق  یمالـسا و  نیزاوم  فالخرب  یـسک  رگا  و  دنناسرب ، روما  نیلوئـسم  هب  دـنا  هدومن  بصغ  ار  مدرم  لاوما  قحان  هب  هک  ینایتوغاط  غاب 
.تسا بیقعت  لباق  ًادیدش 

دیاب نکسم  داینب  .دندرگ  علطم  یبالقنا  داهن  ود  نیا  تیلاعف  زا  مدرم  ات  دنهدب  ار  ناشدوخ  راک  نالیب  رتدوز  هچ  ره  نافعضتسم  داینب  نکسم و  داینب  - 10
شفیثک هتسد  راد و  نادناخ و  هاش و  ًاصوصخ  نایتوغاط  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  تروص  نیفعضتسم  داینب  تسا و  هدرک  راک  نازیم  هچ  هک  دنک  نشور 

یسک هچ  هب  ار  نئاخ  هاش  لاوما  دنا ، هدرک  هچ  دنیوگب  دنراد و  نایب  مدرم  يارب  ینشور  هب  ار  ناریا  رسارس  رد 
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.مارح مهم  رما  نیا  زا  تلفغ  تسا و  يرورـض  هیفـصت  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ هدیدرگ  نیربکتـسم  داینب  نیفعـضتسم  داینب  هک  تسا  تسار  ایآ  دنا ؟ هداد 
رب دننک ، یم  فالخ  نیفعضتسم  مسا  هب  یناسک  رگا  و  دنیامن ، راک  دنا  هتـسناوتن  رت  عیرـس  نیا  زا  ارچ  هک  دنهد  حرـش  مدرم  يارب  ًاقیقد  داهن  ود  نیا  دیاب 

.دنیامن مادقا  ًاعیرس  هک  تسا  ناریا  رسارس  ياه  هاگداد 

هاگشناد دندرگ و  هیفصت  دنا  برغ  ای  قرش و  اب  طابترا  رد  هک  يدیتاسا  ات  دیآ  دوجو  هب  ناریا  رـسارس  ياه  هاگـشناد  مامت  رد  یـساسا  یبالقنا  دیاب  - 11
اریز درک ، يریگولج  ًادیدش  ناریا  رـسارس  ياه  هاگـشناد  رد  قباس  میژر  ياه  يزومآدب  زا  دیاب  .یمالـسا  یلاع  مولع  سیردـت  يارب  دوش  یملاس  طیحم 

زگره میتشاد ، هاگشناد  رد  یلوصا  یبیترت  ام  رگا  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  اه  يزومآدب  نیا  زا  رسپ  ردپ و  نیا  تنطلـس  لوط  رد  ناریا  هعماج  یتخبدب  مامت 
هچنآ زا  دنشاب و  هدیرب  مدرم  زا  دنشاب و  ناشدوخ  اب  یگتـسد  دنچ  عازن و  رد  ناریا  عاضوا  نیرت  ینارحب  رد  هک  میتشادن  يا  یهاگـشناد  رکفنـشور  هقبط 

نارکفنـشور رثکا  حیحـص  تخانـش  مدع  رطاخ  هب  ام  ياه  یگدنام  بقع  مامت  .دنتـسین  ناریا  رد  ییوگ  هک  دنرذگ  ناسآ  نانچ  درذـگ  یم  مدرم  رب  هک 
نیمه رثکا  تسد  زا  تسا  هدروخ  عامتجا  نیا  هب  هک  یکلهم  تابرـض  رثکا  .تسه  مه  نونکا  مه  هنافـسأتم  و  دوب ، ناریا  یمالـسا  هعماـج  زا  یهاگـشناد 

حالطصا هب  تسود  هک  دننز  یم  دندز و  یم  ییاه  فرح  اهنت  دننیب و  یم  دندید و  یم  گرزب  ار  دوخ  هشیمه  هک  تسا ]  ] يا هتفر  هاگشناد  نارکفنـشور 
، تسوا دوخ  تسا  حرطم  هک  يزیچ  مامت  و  دنمدرم ، تسین  حرطم  هک  يزیچ  رگید  اریز  دنمهفن ؛ دنمهفن ، چـیه  مدرم  رگا  و  دـمهفب ، شرگید  رکفنـشور 
دوبن و لئاق  فعـضتسم  قلخ  يارب  یـشزرا  ًالوصا  هک  دروآ  یم  راب  يروط  ار  یهاگـشناد  رکفنـشور  هاش ، نامز  یهاگـشناد  ياه  يزومآدـب  هکنیا  يارب 

.تسین مه  نونکا  مه  هنافسأتم 

" مسیا  " ّرش زا  ار  دوخ  هداد ، دیهش  نانامرهق  نیا  تاجن  يارب  دینک و  رکف  مدرم  هب  دیراذگ و  رانک  ار  تتشت  هقرفت و  دییایب  لوئسم ، دهعتم و  نارکفنشور 
.دیزیهرپب بناجا  هب  هیکت  زا  دیتسیاب و  دوخ  ياپ  يور  .دیهد  تاجن  برغ  قرش و  تسیا "  " و

زیزع مالسا  دنراذگ و  رانک  ار  فرحنم  ياه  هورگ  ياهراعش  دننک و  هعلاطم  یمالسا  ینابم  يور  ًاقیقد  دیاب  اه  هاگشناد  نایوجشناد  ینید و  مولع  بالط 
زا یضعب  ندرک  همیمض  هب  یجایتحا  زگره  هک  ینغ  تسا  یبتکم  دوخ  مالسا  دننادب  دیاب  هتسد  ود  نیا  .دنیامن  اه  یشیدنا  جک  مامت  نیزگیاج  ار  نیتسار 
لاس رد  رکفت  عون  نیا  خلت  هرمث  هجیتن و  هک  تسا  نیملـسم  مالـسا و  هب  گرزب  یتنایخ  ندرک  رکف  یطاقتلا  هک  دینادب  دیاب  همه  .تسین و  نآ  هب  بتاکم 

اب ار  لئاسم  نیا  زا  یـضعب  یمالـسا ، لئاسم  قیقد  حیحـص و  كرد  مدع  تلع  هب  هک  دوش  یم  هدید  یهاگ  فسأت  لامک  اب  .ددرگ  یم  نشور  هدنیآ  ياه 
هار زیزع ! نایوجـشناد  .تسین  راگزاس  مالـسا  یقرتم  نیناوق  اب  هجو  چـیه  هب  هک  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  ینوجعم  دـنا و  هدرک  طولخم  یتسیـسکرام  لـئاسم 

.دیزاسن ادج  ار  دوخ  مدرم  زا  دیورن و  ار  دهعتمریغ  یهاگشناد  نارکفنشور  هابتشا 

ار بلاطم  هنادازآ  دیهن و  رگیدکی  تسد  رد  تسد  دـییایب و  هک  مهاوخ  یم  ناریا  رـسارس  تاعوبطم  زا  رگید  راب  نم  .تسا  تاعوبطم  رگید  هلئـسم  - 12
يریسم رد  ار  اهنآ  زا  يدادعت  بجعت  لامک  اب  هنافسأتم و  یلو  دنشاب ، لقتـسم  دازآ و  دیاب  تاعوبطم  هک  ما  هتفگ  اهراب  نم  .دینکن  هئطوت  یلو  دیـسیونب ،

ار یـساسا  شقن  يروشک  ره  رد  تاعوبطم  .دننک  یم  زونه  دندرک و  یم  هدایپ  ناریا  رد  ار  پچ  ای  تسار و  موش  دصاقم  یفاصنا  یب  لامک  اب  هک  مدـید 
.دنیآرد مدرم  ادخ و  تمدخرد  هک  تسا  دیما  .دنراد  ملاسان  ای  ملاس و  ّوج  داجیا  رد 

نامز نویزیولت  ویدار -  دهاش  رگید  راب  ات  دنزاس  رشتنم  یفرط  یب  لامک  اب  ار  داقتنا  هنوگ  همه  دنشاب و  دازآ  لقتسم و  دیاب  نویزیولت  ویدار -  نینچمه  و 
.دوش يزاسکاپ  فرحنم  ای  هاش و  رادفرط  رصانع  زا  دیاب  نویزیولت  ویدار -  .میدرگن  عولخم  هاش 

ددـعتم ياه  مایق  اب  هک  دـندوب  يراشقا  نیرتزراب  زا  شردـپ  نامز  رد  هچ  هاش و  نامز  رد  هچ  یتسار  هب  هک  لیـصا  تیناحور  هب  تالمح  اـهزور  نیا  - 13
یم تیاده  فیرـش  مدرم  قح  رب  تازرابم  لوط  رد  ار  ییاکیرما  یهاشدض -  تازرابم  دـنتخادرپ و  هزرابم  يرگاشفا و  هب  هاگتـسد  داسف  لباقم  رد  دوخ 

هزرابم تیناحور ، هک  ینامز  تسرد  .تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  شا  هتسدوراد  هاش و  يدایا  قیرط  زا  دندناسر ، يزوریپ  هب  دندرک و 
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وا يارب  يدج  رطخ  اهنت  اریز  دیمان ، هایس " عاجترا   " ار لوئسم  دهعتم و  تیناحور  هاش  درک ، عورـش  نئاخ  هاش  هیلع   41 ياه 42 -  لاس  رد  ار  شتخسرس 
.دنداتسیا شا  يراکمتس  وا و  لباقم  رد  دنتشاد و  مدرم  ناج  قمع  رد  هشیر  هک  دندوب  يزرابم  نویناحور  شتنطلس  و 

قمع زا  هک  منادنزرف  ناهد  رد  ار  عاجترا "  " هملک تسا  تکلمم  نیا  يدازآ  لالقتسا و  ساسا  هک  تیناحور  ندرک  درخ  يارب  هاش  يدایا  نونکا  تسرد 
.دنا هتخادنا  دنتسین  علطم  تانایرج 

عاجترا هملک  نتفر و  ار  نئاخ  هاش  هار  زورما  .تسا  مالسا  يدازآ و  لالقتسا و  هب  هبرـض  تیناحور  فیعـضت  نیهوت و  زورما  ما ! یبالقنا  زیزع و  نادنزرف 
هک ینانآ  دینادب  مزیزع ! ناردارب  نارهاوخ و  .تسا  تنایخ  دنور ، یمن  برغ  قرش و  راب  ریز  هک  دنتسه  ییاهرـشق  نیرتردان  زا  هک  مرتحم  هقبط  نیا  هب  ار 

هـشیمه هک  ناریا  دهعتم  لیـصا و  تیناحور  زا  ینابیتشپ  اب  ناریا  فیرـش  تلم  .دـنور  یم  ار  اکیرما  هاش و  هار  تیاهن  رد  دـنناد ، یم  عجترم  ار  نویناحور 
رگید فرط  زا  .دنیامن  یم  عطق  روشک  زا  ار  خیرات  ناراکمتـس  عمط  دنیامن و  یم  ادا  مالـسا  هب  ار  دوخ  نیِد  دـنا ، هدوب  موب  زرم و  نیا  نابرگنـس  ظفاح و 

ناـناوج ًاـصوصخ  زیزع  ناـناوج  هیلع  یئوس  تاـغیلبت  دوخ  يداـیا  اـب  نیطایـش  تسا  نکمم  منک ، یم  مـالعا  دنتـسه  اـج  ره  رد  مرتحم  نییناـحور  هب  نم 
تسد دنتسه  تلم  رکفتم  زغم  هک  مظعم  رشق  ود  ًاصوصخ  تلم  ياهرـشق  همه  هک  تسا  نآ  فیلکت  زورما  هک  دننادب  نویناحور  دیاب  دننکب ، یهاگـشناد 

ار يدازآ  لالقتـسا و  هدنار و  ولج  ار  یمالـسا  تضهن  دـحاو ، فص  رد  هدومن و  شـشوک  نیربکتـسم  یناطیـش و  ياه  تردـق  هیلع  هداد و  مه  تسد  هب 
فـسألا عم  دوب و  یتوغاط  میژر  نامز  رد  رکفتم  رثؤم  هقبط  ود  نیا  ندرک  ادـج  نانآ ، لامع  ناراوخناهج و  هشقن  .دـینک  ینابهگن  دوخ  زیزع  ناج  نوچ 

همه هک  مراودـیما  .تفر  میهاوخ  یهاـبت  هب  ور  یئزج  تلفغ  اـب  هک  تسا  ارجا  تسد  رد  رگید  راـب  هشقن  نآ  و  دـناشک ، یهاـبت  هب  ار  روشک  دـش و  قفوم 
لطاب ار  موش  ياه  هشقن  هملک  تدـحو  اب  دنـشابن و  لفاغ  اـه  هسیـسد  اـه و  هئطوت  زا  دـیدج  لاـس  نیا  رد  مرتحم  هقبط  ود  نیا  صوصخ  هب  تلم  تاـقبط 

.دننک

، نانآ ناگدنامزاب  هب  نانآ  ياه  يراکادف  زا  ینادردـق  یمالـسا و  بالقنا  يادهـش  يارب  ترفغم  بلط  زا  دـعب  دـیدج  لاس  نیا  رد  تسا  مزال  همتاخ  رد 
دربشیپ رد  هک  بالقنا  ناگدید  بیسآ  نیلولعم و  هب  زین  .دندومن و  تیبرت  ینادرم  ریش  نانز و  ریـش  نینچ  هک  میامن  ضرع  کیربت  نانآ  ناردپ  ناردام و 

.تسا زیزع  رـشق  ود  نیا  ياه  يراکادف  نوهرم  ام  یمالـسا  بالقنا  قحلا  .منک  ضرع  کیربت  دندوب ، مدقـشیپ  یمالـسا  يروهمج  ققحت  تلم و  تضهن 
.میراد یم  یمارگ  ار  نانآ  دای  مینک و  یمن  شومارف  ار  اه  يروالد  نیا  ام  تلم  بناجنیا و 

.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  .مراتساوخ و  ار  نیملسم  مالسا و  تمظع  لاعتم  دنوادخ  زا 

(1)« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور   - 1/1/59
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سرام 1980 یلوالا 1400 22  يدامج  نیدرورف 1359 5  هبنش 2  گنج  رامشزور 

14

تاجن یماظن  حرط  نآ  رد  لیکـشت و  دـیوید  پمک  رد  اکیرما ، یتینما  یـسایس و  ياـه  ماـقم  نیرت  یلاـع  تکرـش  اـب  مهم  ینـالوط و  هسلج  کـی  زورما 
سیئر نواـعم  لیدـنام  رتـلاو  اـکیرما ، يروـهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  هک  هـسلج  نـیا  رد  .دـش  يریگیپ  یـسررب و  ناریا ، رد  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ 

داتـس سیئر  زنوـج  دـیوید  لارنژ  عاـفد ، ریزو  نوارب  دـلوراه  یلم ، تینما  رواـشم  یکـسنیژرب  وـینگیبز  هجراـخ ، روـما  ریزو  سنو  سوریاـس  يروـهمج ،
.تفرگ رارق  یسررب  دروم  زین  ناریا  اب  دروخرب  کیتاملپید " يژتارتسا  ، " دنتشاد تکرش  نآ  رد  دیفس  خاک  يوگنخس  لواپ  يدوج  شترا و  كرتشم 

رد .رهظ  زا  دعب  ات 4  حبص  زا 10:40  ینعی  دیماجنا ؛ لوط  هب  يدایز  نامز  روهمج ، سیئر  اب  تاقالم  : » تسا هدـمآ  هسلج  نیا  زا  یکـسنیژرب  شرازگ  رد 
یط هک  اه -  ناگورگ  تاجن  تیرومأم  هرابرد  ار  دوخ  لماک  عماج و  شرازگ  نیتسخن  زنوج  لارنژ  کیتاملپید ، يژتارتسا  هرابرد  ناماه  تروشم  ِناـیاپ 

دوش و ناریا  مزاع  ات  درک  رومأم  ار  یفاشتکا  ییاسانش و  تئیه  کی  يروهمج  سیئر  .درک  میدقت  يروهمج  سیئر  هب  دوب -  هدش  هیهت  هتـشذگ  ياه  هام 
، اهرتپوک یله  هب  هدش  يریگ  تخوس  يامیپاوه  تاجن  میت  لاقتنا  و  سبط ،)  ) ناریا نابایب  رد  ددجم  يریگ  تخوس  تیرومأم  کی  يارب  ار  ام  ياه  حرط 

.دـسرب زیمآ  تیقفوم  هجیتن  کی  هب  تارکاذـم  هک  میدوب  راودـیما  اـم  .دـشن  هتفرگ  یمیمـصت  هنوگ  چـیه  تیرومأـم  نیا  دوخ  هب  عجار  اـما  .دـنک  عیرـست 
اب يروهمج  سیئر  .درک  تفلاخم  نایناریا  دض  رب  یماظن  مادقا  هنوگره  اب  هسلج  نیا  رد  سنو  سوریاس 
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يا هتکن  نم  میشاب "؟ رظتنم  مینیشنب و  لاس  رخآ  ات  ام  دننام ، یم  یقاب  نادنز  رد  اه  ناگورگ  هک  یلاح  رد  دیراد  لیم  امـش  ینعی  : " دیـسرپ وا  زا  یبات  یب 
، میتسه یماظن  مادقا  یعون  ندرک  حرط  لاح  رد  ام  هک  دنوش  دعاقتم  نامنادـحتم  رگا  هک  دوب  نیا  هتکن  نآ  .درک  تقفاوم  نآ  اب  رتراک  هک  مدرک  نایب  ار 

(1)« .درک دهاوخ  ادیپ  شیازفا  ًالامتحا  ام ، هب  نانآ  نتسویپ  سناش 

ات ناریا ، ردانب  يراذگ  نیم  ییایرد و  هرصاحم  هلمج  زا  یماظن ، يورین  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  نم  : » دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  سنو  سوریاس 
تایلمع هب  ندز  تسد  هک  متفگ  دوخ  تایرظن  حیرشت  رد  نم  .متشاد  مالعا  دنتسین ، يدج  رطخ  ضرعم  رد  ای  هدیـسرن  یبیـسآ  اه  ناگورگ  هب  هک  ینامز 

دزادنیب و رطخ  هب  مه  ار  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  ام  عفانم  تسا  نکمم  تخادـنا ، دـهاوخ  رطخ  هب  ار  اه  ناگورگ  ناج  هک  نیا  رب  هوالع  ناریا ، رد  یماظن 
نیا ینیمخ  هللا  تیآ  دوشن ، لـسوتم  يوروش  هب  اـم  اـب  هلباـقم  يارب  ناریا  هک  نیا  ضرف  هب  هک  مدرک  هفاـضا  نم  .دـهد  قوس  يوروـش  كوـلب  هب  ار  ناریا 

تایلمع زا  هک  اسب  هچ  دزادنیب و  هار  ام  هیلع  یـسدقم  گنج  نایعیـش ، یبلط  تداهـش  سح  زا  يریگ  هرهب  و  دوخ ، نوماریپ  جـییهت  اب  هک  دراد  ار  تردـق 
(2)« .دیامن لابقتسا  برغ  هیلع  مالسا  ناهج  نتخاس  دحتم  يارب  اکیرما ، یماظن 

؛ دیدرگن زین  یفتنم  اما  دشن  هتفرگ  ییاهن  یعطق و  میمـصت  تشاد ، هسلج  رد  ینافلاخم  ناقفاوم و  هک  یماظن  لح  هار  هرابرد  هسلج  نیا  رد  بیترت ، نیا  هب 
سیئر : » دـنک یم  وگزاب  نینچ  ار  بلطم  نیا  زورما ، هسلج  زا  دوخ  شرازگ  رد  یکـسنیژرب   (3) .دش هتـشادرب  مه  یماگ  نآ ، ندش  رت  يدج  هار  رد  هکلب 

میمـصت هک  یلاح  رد  نیاربانب ، .دومن  دـییأت  ناریا  هب  ار  ییاسانـش  هورگ  مازعا  سپـس  داد و  شوگ  تاجن  تیرومأم  نوماریپ  لماک  شرازگ  هب  يروهمج 
(4)« .تفرگ یم  دوخ  هب  رت  يدج  لکش  اه  ناگورگ  تاجن  لح  هار  یسررب  دوب ، هدشن  ذاختا  ینشور  هب  زونه  ییاهن 

تازاوم هب  دش ، يریگ  میمـصت  ییاسانـش ) ياهورین  مازعا   ) یماظن هلمح  حرط  هب  طوبرم  ياه  ماگ  نیتسخن  نتـشادرب  هرابرد  هک  یلاح  رد  هسلج ، نیا  رد 
هراب نیا  رد  .دیدرگ  زاغآ  اه  مادقا  یخرب  دش و  يریگیپ  ذاختا و  یتامیمـصت  زین  رگید  ياه  هبنج  رد  ناریا  دض  رب  اکیرما  تامادقا  دیدشت  هنیمز  رد  نآ ،

مهارف ناریا  هیلع  ار  يدج  تامادقا  هتـشر  کی  تامدقم  هک  داد  روتـسد  رتراک  تندـیزرپ  : » دـهد یم  شرازگ  نینچ  زورما  هسلج  زا  هجراخ  ریزو  سنو ،
جارخا ناریا ، هیلع  یلام  يواعد  ناریا ، یناگرزاب  میرحت  يداصتقا و  ياه  تازاجم  تهج  رد  ییارجا  تامادـقا  لماش  يروهمج  سیئر  تاروتـسد  .مینک 
اکیرما دحتم  ياهروشک  ناربهر  ناونع  هب  یمایپ  هک  تساوخ  نم  زا  رتراک  .دوب  ناریا  اب  یسایس  طباور  عطق  اکیرما و  زا  یناریا  ياه  تاملپید  هدنام  یقاب 

دننک و عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  یسایس  طباور  هک  میهاوخب  اهنآ  زا  مایپ ، نیا  نمض  منک و  هیهت 

99 ص :

ات 171. ص 166  ( 1362 یقارن ، اج -  یب   ) يدمحا دیمح  همجرت  يریگ ، ناگورگ  هاش و  طوقس  رارسا  یکسنیژرب ، - 1
ص 89 و 90. ( 1362 هتفه ، تاراشتنا   ) یقرشم دومحم  همجرت  ناریا ، رد  هئطوت  یکسنیژرب ، وینگیبز  سنو و  سوریاس  - 2

.یکـسنیژرب ياه  تشاددای  رد  ناریا ، هب  اکیرما  یماظن  هلمح  هرابرد  يریگ  میمـصت  دنور  هقباس و  زا  یـشرازگ  شرازگ 14 : همیمض  دراد ؛ همیمـض  - 3
ص107

ذخأم 1. - 4
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« .دنراذگب ارجا  عقوم  هب  ینیعم  خیرات  رد  ار  ناریا  هیلع  يداصتقا  ياه  تازاجم 

يدعب هلحرم  میریگن ، هجیتن  مه  مادقا  نیا  زا  رگا  هک  میهدب  رادـشه  دوخ  نیدـحتم  هب  تسیاب  یم  نینچمه  مایپ  نیا  رد  : » دـهد یم  همادا  سنو  سوریاس 
هلمج زا  .تفرگ  یم  الاب  جیردت  هب  ناریا ، هیلع  یماظن  مادـقا  کی  هب  ندز  تسد  هرابرد  ثحب  اریز  مدوب ؛ راک  نیا  تبقاع  نارگن  نم  .تسا  یماظن  مادـقا 
سیئر نارواشم  نایم  رد  .دوب  ناریا  ردانب  يراذـگ  نیم  ناریا و  ییایرد  هرـصاحم  دـش ، حرطم  ناریا  هیلع  یماظن  تایلمع  زاـغآ  ناونع  هب  هک  یتاداهنـشیپ 

نم شوگ  هب  نخس  نیا  ینوزفازور  روط  هب  .دوب  هدمآ  دوجو  هب  ییابیکـشان  ینیبدب و  یعون  کیتاملپید  ياه  شالت  همادا  هرابرد  دیفـس ، خاک  يروهمج 
تامادقا ندوب  شخب  هجیتن  ناکما  هب  ار  دوخ  داقتعا  مه  رتراک  دوخ  .مینزب " يراک  هب  تسد   " دوخ یلم  ّتیثیح  فرـش و  ظفح  يارب  دیاب  هک  دیـسر  یم 

(1)« .دوب هدش  ینابصع  ناریا ، تلود  هب  یسایس  راشف  يداصتقا و  ياه  تازاجم  لامِعا  هرابرد  ام  نیدحتم  نتفر  هرفط  زا  داد و  یم  تسد  زا  کیتاملپید ،

پمک رد  هک  یلم ، تینما  ياروش  ياضعا  اب  يا  هسلج  رد  رتراـک  تندـیزرپ  : » درک مـالعا  ریز  وحن  هب  ار  روبزم  هسلج  ربخ  اـکیرما  ویدار  رگید ، يوس  زا 
ناتـسناغفا و ناریا و  عاضوا  هلمج  زا  یللملا  نیب  مهم  لئاسم  دیـشک ، لوط  مین  تعاس و  جنپ  تدم  هک  هسلج  نیا  رد  .درک  تکرـش  دـش ، رازگرب  دـیوید 

طیحم کی  رد  لئاسم ، ات  دوب  یتصرف  نیا  هک  دنتـشاد  راهظا  دیفـس  خاک  یمـسر  تاماقم  .تفرگ  رارق  هرکاذـم  ثحب و  دروم  هناـیمرواخ  حلـص  عوضوم 
همادا هرابرد  اماناپ  يراج  تارکاذـم  عوضوم  ناریا ، لئاسم  اـب  طاـبترا  رد  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  .دریگ  رارق  رظن  لداـبت  وگو و  تفگ  دروم  یمـسرریغ 

هب يو  رفـس  يارب  يا  همانرب  هاش  دوخ  يوس  زا  هن  اکیرما و  بناج  زا  هن  یمـسر ، ماقم  کی  راهظا  قبط  .تسا  هدـش  حرطم  زین  ناریا  قباس  هاـش  تاـجلاعم 
(2)« .تسین نایم  رد  اکیرما 
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ماجنارـس هک : نیا  هلمج  زا  تسا ؛ تیمها  ياراد  هک  دراد  دوجو  روضح  نیا  هیـشاح  رد  یتالاؤس  درب ، یم  رـس  هب  اماناپ  رد  ناریا  قباس  هاش  هک  یلاـح  رد 
هاش ناریا ، ياضاقت  هب  اماناپ  تلود  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  نارهت ) رد  اکیرما  ترافس  ياه  ناگورگ   ) ناریا لابق  رد  اکیرما  تالکشم  هب  هجوت  اب  يو  عضو 
لاح رد  رتراک ، تندـیزرپ  دـشرا  تاماقم  زا  یکی  ندرج  نوتلیماه  : » داد ربخ  یـشرازگ  یط  زورما  ندـنل  ویدار  هراب  نیا  رد  درک ؟ دـهاوخ  تشادزاـب  ار 
تفگ ینویزیولت  هبحاصم  کی  نمـض  رتراک  تندـیزرپ  یلو  تسا ؛ هدـشن  مالعا  ًامـسر  اماناپ  رد  ندرج  ياقآ  تیرومأم  تیهام  .تسا  اـماناپ  رد  رـضاح 

یـضاق ود  لاح ، نیمه  رد  .دوش  تبقارم  هجلاعم و  هجو  نیرتهب  هب  ًاـمتح  يرگید ، ناـکم  رد  هچ  اـماناپ و  رد  هچ  هاـش  زا  هک  درک  دـهاوخ  یعـس  اـکیرما 
(3)« .دننک میلست  روشک  نیا  تاماقم  هب  هاش ، لیوحت  رب  ینبم  ار  ناریا  تساوخرد  ات  دنا  هدش  اماناپ  مزاع  یناریا 

ریاد ار  اماناپ  زا  ناریا  تلود  یمسر  ياضاقت  ناریا ، هجراخ  ریزو  مود  رواشم  ادرف  اریز  تسا ؛ اماناپ  هجوتم  نارهت  تاماقم  راظنا  : » داد ربخ  زین  نلک  ویدار 
.درک دهاوخ  میدقت  هاش  میلست  رب 

100 ص :

ص87. ذخأم 2 ، - 1
.3/1/1359 تعاس 30:6 ، اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص 12 ، ، 4/1/1359 ، 3 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.2/1/1359 تعاس 15:16 ، ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص9 و 10 ، ، 3/1/1359 ، 2 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 3
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ینیب شیپ  طقف  بلطم  نیا  یلو  دنک ؛ تماقا  روشک  نیا  رد  تاداس  تندیزرپ  نامهیم  ناونع  هب  دوش و  رـصم  راپـسهر  هاش  دیاش  هک  دـنیوگ  یم  يا  هدـع 
تسا یلصا  طرش  نیا  هتبلا  دنک ؟ رظن  فرـص  هاش  هب  تبـسن  گرم  تازاجم  يارجا  زا  ات  تسا  هدامآ  ناریا  ایآ  هک  تسین  راکـشآ  رـضاح  لاح  رد  .تسا 

رظنراهظا زا  دنراد ، تشادزاب  رد  اکیرما  ترافـسرد  ار  اه  ناگورگ  هک  ینایوجـشناد  .دشاب  یم  لئاق  ناریا ، تاماقم  هب  هاش  میلـست  يارب  اماناپ  تلود  هک 
(1)« .دریگب میمصت  هلئسم  نیا  رد  دیاب  ناریا  تلم  هک  دنتفگ  طقف  دندرک و  يراددوخ  طرش  نیا  هرابرد 

نینچ هجیتن  اریز  تسا ؛ فلاخم  اکیرما  تامازلا  تادـهعت و  اب  دـشاب ، یلکـش  ره  هب  هاش ، تشادزاب  هلئـسم  هک  تسا  نیا  مهم  عوضوم  کی  لاح ، نیا  رد 
رد دیدج  یـسایس  تالکـشم  لئاسم و  هتـشر  کی  دوخ ، نیا  هک  دـیآ  یم  لابند  هب  وا  دادرتسا  تساوخرد  عوضوم  دوخ ، هبدوخ  هک  تسا  نیا  یتشادزاب 

.دنک نیمأت  ظفح و  ار  هاش  يدازآ  هک  تسا  هدش  فّظوم  یمسر  روط  هب  اکیرما  تلود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تشاد  دهاوخ  یپ 

ملسم تروص  نیا  رد  .دسرب  هجیتن  هب  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  طوبرم  تارکاذم  دنک  شـشوک  هک  تسا  نیا  هب  رـصحنم  ندرج  تیرومأم  رگید ، فرط  زا 
فرـص ار  دوخ  شـشوک  مامت  ندرج  روکذم ، للع  هب  .دـنک  یم  یثنخ  ار  وا  ياه  شالت  همه  یلاوحا ، عاضوا و  نینچ  رد  اماناپ  زا  هاش  تمیزع  هک  تسا 
سکع دروم  رد  ار  ناریا ) اب  طـبترم  يوسنارف  لـیکو  " ) هگروب  " رظن ندرج ، نوتلیماـه  هک  دوش  یم  يروآداـی   (2) دنامب اماناپ  رد  هاـش  هک  دـنک  یم  نیا 
تمیزع .ددجم 2 . یحارج  لمع  کی  ماجنا  يارب  هدحتم  تالایا  هب  هاش  تشگزاب  . 1 : » دوب هدش  راتـساوخ  لیذ  دروم  جنپ  اب  دروخرب  رد  اه  یناریا  لمعلا 

لمع يارجا  يارب  ساـجروج  ناتـسرامیب  هب  وا  لاـقتنا  .صخـشمریغ 4 . روـشک  کـی  هب  تمیزع  .روـظنم 3 . نیمه  هب  ناوـنع و  نـیمه  ریز  رـصم  هـب  يو 
هدـحتم تالایا  هب  هاـش  رگا  : » تفگ يو  .دوب  یعطق  حیرـص و  رایـسب  صاـخ ، دروم  کـی  رد  لـقاال  هگروب  باوج   (3)« .دوجوم عضو  ظـفح  .یحارج 5 .

(4)« .دش دنهاوخ  مادعا  اه  ناگورگ  مامت  ددرگرب ، اکیرما 

هدرک مالعا  نتگنـشاو ، زا  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  قبط  زورما  نیمه  تسا و  هدرکن  کسیر  هدـش  دای  یلـصا  رطخ  هراـبرد  اـکیرما  تلود  لاـح ، نیا  رد 
کی دیازفا : یم  يرازگربخ  نیا  .درادـن » دوجو  یکـشزپ  تاجلاعم  تهج  هدـحتم  تالایا  هب  ناریا  عولخم  هاش  تشگزاب  يارب  يا  همانرب  چـیه   » هک تسا 
هدـش بیذـکت  اکیرما  هب  عولخم  هاش  ترفاـسم  نآ ، رد  هک  درک  تئارق  ناراـگنربخ  يارب  ار  ینتم  دوبن ، شماـن  ياـشفا  هب  لـیام  هک  اـکیرما  تلود  ماـقم 

(5)« .تسا

101 ص :

.2/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص 13 ، نامه ، - 1
ص333. رویرهش 1362 ، نیون ، تاراشتنا  نارهت ، یمالسالا ، هقث  رفعج  رتکد  همجرت  ناریا ، رد  يریگ  ناگورگ  رجنیلاس ، ریپ  - 2

.نامه - 3
.نامه - 4

(. 3/1/1359  ) سرام 1980  23 سرپدتیشوسآ ، نتگنشاو -  ص3 ، ذخأم 5 ، - 5
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تیعـضو تِّدِح  زا  اهنت  دنک و  یمن  تیافک  اه  ناگورگ  هلئـسم  لح  يارب  هجو  چیه  هب  ناریا ، هب  زایتما  زا  دح  نیا  نداد  هک  تسا  فقاو  رتراک  تلود  اما 
(1) .دنتخادرپ عاضوا  یسررب  هب  یمسرریغ  ینالوط  هسلج  کی  رد  یلم ، تینما  نویسیمک  ياضعا  رتراک و  زورما  نیمه  ور ، نیا  زا  .دهاک  یم 
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اکیرما تایرظن  تهج  رد  ناریا و  دضرب  هسلج ، کی  نمض  نارهت ، رد  ییاپورا  ياهروشک  ناریفس  هک  نیا  رب  ینبم  هتشذگ  زور  ياهربخ  راشتنا  لابند  هب 
يارفـس هـک  نـیا  رب  ریاد  ار  تاـعوبطم  ياـه  شرازگ  اـیلاتیا  هجراـخ  ترازو  : » داد شرازگ  دوـخ  یبرع  شخب  رد  نـلک  وـیدار  دـنا ، هـتفرگ  یتامیمـصت 

ياه ناگورگ  يدازآ  هب  لین  رطاخ  هب  ترورـض ، ماگنه  هب  ات  دـنا  هدرک  تحیـصن  ار  دوخ  عوبتم  ياه  تلود  نارهت ، رد  اپورا  كرتشم  رازاب  ياـهروشک 
تروشم يارب  ریفس  هک 9  هدرک  دیکأت  ایلاتیا  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  .تسا  هدومن  بیذکت  دننک ، عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  کیتاملپید  طباور  ییاکیرما ،

دراد و هدهع  هب  ار  كرتشم  رازاب  ناریزو  ياروش  تسایر  ایلاتیا  نونکا  مه  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  .دـنهد  یم  لیکـشت  نارهت  رد  یتاسلج  نیبام ، یف 
(2)« .تسا هدشن  بیذکت  ندنل  سیراپ و  نب ، رد  زونه  قوف  ياه  شرازگ 

هلئسم یبرغ  ياهروشک  زا  یخرب  هک  ار  اه  شرازگ  نیا  اکیرما ، هجراخ  ترازو  يوگنخس  کی  : » داد شرازگ  زین  ضایر  ویدار  یبرع  شخب  هراب  نیا  رد 
چیه زونه  نتگنـشاو  تفگ  درک و  بیذـکت  دـنهد ، یم  رارق  ثحب  دروم  هدـحتم  تـالایا  اـب  یگتـسبمه  ناونع  هب  ار  ناریا  اـب  دوخ  طـباور  عـطق  لاـمتحا 

(3)« .تسا هدرکن  تفایرد  موهفم  نیا  اب  یعالّطا 
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رد ار  نانآ  عضاوم  اه و  ییاکیرما  شنزرـس  ًابلاغ  بیقر ، کی  عضوم  زا  وکـسم ، ویدار  ياهراتفگ  رابخا و  اکیرما ، ناریا و  نیب  يراج  لئاسم  باتزاب  رد 
: داد شرازگ  يربخ  همانرب  کی  رد  وکـسم  ویدار  زین  زورما  .دـنک  یم  وگزاب  غیلبت و  ار  يوروش  تلود  عضاوم  یمـسرریغ ، روط  هب  اـهراتفگ  نیا  .درادرب 

دـش رکذتم  تخاس و  موکحم  سراف  جیلخ  رد  ار  اکیرما  یماظن  ياهورین  نوزفازور  شیازفا  يا  هینایب  رودـص  اب  يوروش ، ياه  هیداحتا  يزکرم  ياروش  »
ياه هیداحتا  .دروآ  رد  دوخ  يداصتقا  یماظن و  هطلـس  تحت  ار  ناهج  هقطنم  نیا  اهروشک ، رگید  ناریا و  هب  راشف  لامعا  اـب  دـنک  یم  شـالت  اـکیرما  هک 

هقطنم نیا  زا  اکیرما  یگنج  ياهوان  جورخ  راتساوخ  هتـشاد و  مالعا  سراف  جیلخ  هزوح  ياه  قلخ  هنابلط  لالقتـسا  هزرابم  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  يوروش 
(4)« .دندش

بناوج هدـنرادربرد  راتفگ ، نیا  .درک  شخپ   (5)" ههال هاگداد  رد  اکیرما  تیاکـش  حرط  هرابرد  يریـسفت   " ناونع اب  يراـتفگ  ویدار  نیا  نینچمه  زورما 
اکیرما تامادقا  يواعد و  زا  یفلتخم 

102 ص :

.نامه - 1
.نلک ویدار  یبرع  شخب  ص12 ، ذخأم 6 ، - 2
.ضایر ویدار  یبرع  شخب  ص12 ، ذخأم 6 ، - 3

.2/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص10 ، ذخأم 6 ، - 4
.تسا ص69 هدمآ  رامشزور 1/1/59  رد  نآ  شرازگ  - 5
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هک تسا  هدناوخ  زیمآارتفا "  " یتیاکش ار  ههال  رد  ناریا  زا  اکیرما  تیاکش  روبزم ، راتفگ  .تسا  يوروش  ویدار  رّسفم  هلیسو  هب  اهنآ  ّدر  زین  ناریا و  دضرب 
ار اکیرما  هدـناوخ و  راکایر  ورود و  رّوزم ، يدرف  ار  ههال  رد  اـکیرما  هدـنیامن  نینچمه  .تسا  اـکیرما  رد  یناریا  دـض  يرتسیه  هب  ندز  نماد  نآ ، فدـه 

اکیرما تامادقا  و  هتفرگ ، رارق  داقتنا  دروم  زین  ناریا  رد  اکیرما  ياه  تلاخد  راتفگ  نیا  رد  .دزادنا  یم  رطخ  هب  ار  یناهج  حلـص  هک  تسا  هتـسناد  یتردق 
هدـش یباـیزرا  هاـگداد  نیمه  یلبق  تاـبوصم  فلاـخم  اـکیرما ، راـتفر  نـینچمه ، .تـسا  هدـش  هدـناوخ  ینوناـقریغ  ناریا ، لاوـما  ندرک  هکوـلب  هـلمج  زا 

(2)-(1) .تسا
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دـض پچ و  عضاوم  زا  یگنر  دراوم ، یـضعب  رد  هک  نیا  نمـض  قارع  میژر  اهنآ ، نیب  عاضوا  ندـش  میخو  اکیرما و  ناریا و  طباور  یگریت  اـب  ناـمز  مه 
یتاغیلبت یناور و  گنج  رد  ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح  نآ ، بناوج  هدـمآ و  شیپ  ياـیاضق  زا  دـشوک  یم  دـنک ، یم  هئارا  دوخ  تاـغیلبت  رد  ار  ییاـکیرما 

و هاش ، تایانج  یـسررب  يارب  یللملا  نیب  قیقحت  نویـسیمک  کی  لیکـشت  عوضوم  يراتفگ ، رد  دادغب  ویدار  زورما  .دـهد  تروص  ناریا  دـض  رب  شیوخ 
ياه تیصخش  زا  يا  هدع  هک  تسا  نیسحت  لباق  : » تسا هدمآ  راتفگ  نیا  رد  .دیدج  ماظن  ندیبوک  يارب  داد  رارق  يا  هلیسو  ار  * (3) ناریا رد  نآ  روضح 

هب قیاقح  یبایزرا  يارب  هک  ییاه  تیصخش  هک  نآ  رت ، شیب  نیـسحت  لباق  اما  دنهد ؛ رارق  ریـسفت  ثحب و  دروم  ار  قباس  هاش  تایانج  دنیایب و  یللملا  نیب 
هتفرگ اپ  ون  زا  قباس ، هاش  كاواس  هک  تسا  نیا  يایوگ  تسا و  یناریا  درف  ره  زغم  رد  نوفدم  هک  دنورب  يدیدج  ياه  هدنورپ  لابند  هب  دـنا ، هدـمآ  ناریا 
هدروآ رد  يرگید  يوگاکیـش  تروـص  هـب  ینمااـن ، رورت و  باـعرا و  هیاـس  رد  ار  نارهت  هدرک و  یلجت  یبـالقنا  حالطـصا  هـب  نارادـساپ  تاـیانج  رد  و 

(4)« .تسا

هب اکیرما " یسوساج  هنال  ثداوح   " يریگ و ناگورگ  يارجام  یسررب  رد  ار  یهباشم  شور  دوخ ، زورما  هرامش  رد  زین  دادغب  پاچ  هیروهمجلا  همانزور 
، دـنا هتفرگ  ناگورگ  هب  ار  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  ياضعا  نایوجـشناد ، : » تسا هتـشون  دور ،" یم  اجک  هب  ناریا   " ناونع اب  يا  هلاقم  رد  هتفرگ و  راـک 
اه یتخبدب  نیا  تسا و  ناریا  رد  اه  یتخبدب  ببـس  اکیرما  هک  دوب  هدش  هتفگ  نانآ  هب  تسا ؛ هناناوج  شورخ  شوج و  کی  نیا  هک  میتفگ  بوخ ؛ رایـسب 

درذگ یم  راگزور  اما  .تسویپ  عوقو  هب  يریگ  ناگورگ  يارجام  هک  دوب  ناس  نیدب  .دریگ  یم  همـشچرس  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  ياه  هاگ  یفخم  زا 
هب یتح  هن  دراد و  یطبر  ییاکیرما  ياه  هسیـسد  هئطوت و  هب  هن  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  هقرفتم  یجراخ و  یـسایس  داـعبا  اـه ، ناـگورگ  يارجاـم  ناـهگان  و 

؛ نایوجشناد

103 ص :

ص108 وکسم ، ویدار  راتفگ  لماک  نتم  شرازگ 17 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
.2/1/1359 وکسم ، ویدار  ص10 و 11 ، ذخأم 6 ، - 2

یلـصا فده  نیا  رد  هک  دمآ  ناریا  هب  اه  ناگورگ  هلئـسم  يارب  ینیبانیب "  " لح هار  کی  نتفای  يارب  عقاو  رد  لاس 1358 ، رخاوا  رد  نویسیمک  نیا  - * 3
.درکن بسک  یتیقفوم  دوخ 

.دادغب ویدار  یسراف  شخب  ص5 ، ذخأم 6 ، - 4
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نانآ هدرپ ، تشپ  زا  ییاه  تسد  هک  دنا  هدش  لیدبت  ییاه  کسورع  هب  طخ ، وریپ  نایوجشناد  دنا و  هدرک  هدافتسا  هبرح  کی  لکـش  هب  اهنت  اهنآ  زا  هکلب 
« .درب یم  دوس  نآ  زا  اکیرما  اهنت  هک  يوحن  هب  دنروآ ؛ یم  رد  تکرح  هب  دنهاوخب ، هک  عقوم  ره  دوخ  هاوخلد  هب  ار 

موادم روط  هب  مسیلایرپما  تادیدهت  دنربب و  تذل  شجاوما  یمرگ  زا  ات  دنیآ  یم  رد  تکرح  هب  جـیلخ  يوس  هب  اهوان  : » دـیازفا یم  همادا  رد  همانزور  نیا 
هک ییاه  تبیصم  اه و  یتخبدب  شوپرس  يارب  دنهد  یم  رارق  يا  هلیسو  ار  يریگ  ناگورگ  هلئسم  نارهت ، رد  نالوئسم  نارادم و  تسایس  .دریذپب  تروص 

عاجترا .دوش  یم  لامعا  ناریا  ناگیاسمه  هیلع  هک  ییاه  هئطوت  ناریا و  ياه  قلخ  هیلع  هک  ییاه  گـنرین  شوپرـس  زین  دـشاب و  یم  نآ  دـهاش  ناریا  تلم 
ياه ییوگ  هوای  اب  دـتفا و  یم  دیفـس  سرخ  گنچ  رد  ناتـسناغفا  .دـنیآ  یم  رد  تکرح  هب  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  اب  قفاوم  یتهج  رد  ناهج ، برع و 

نایرج ناریا  نام  هیاسمه  روشک  لخاد  رد  هک  تسا  نامه  رگید  يور  اما  يریگ ؛ ناگورگ  يزاب  هکس  لوا  يور  تسا  نیا  .دوش  یم  هجاوم  دیفـس  خاک 
هچ یعقاو ، لماع  دـنراد و  یفدـه  روظنم و  هچ  دنتـسه و  هلئـسم  نیا  رـس  تشپ  یناـسک  هچ  دوش  لاؤس  دـیاش  .تسا  راکـشآ  نشور و  همه  يارب  دراد و 

دربن زا  مدرم  ندرک  فرـصنم  روظنم  هب  دـنا ؛ هداتـسیا  هعقاو  نیا  رـس  تشپ  مه  دارفا  نامه  دـندرک ، زاب  هاش  رارف  يارب  ار  هار  هک  یناسک  .دنتـسه  یناـسک 
مسیلاـیرپما و عفن  هب  هلئـسم  هب  نداد  ناـیاپ  نوخ و  ياـیرد  رد  روشک  ندوـمن  قرغ  روـظنم  هب  نیوـن و  نیعجترم  اـه و  لادوـئف  نارگرامعتـسا و  اـب  یعقاو 

(1)« .هاش نودب  اما  قباس ، یهاشنهاش  ماظن  نامه  هب  ینعی  هتشذگ  عاضوا  هب  ناریا  ندنادرگزاب  و  عاجترا ، مسینویهص و 
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یم ناشن  رابخا  نیا  .دـسر  یم  یماظتنا  زکارم  یخرب  هب  ناریا ، اب  طبترم  عبانم  زا  ییاهربخ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  فلاخم  یناریا  نایرارف  هرابرد 
زا : » تسا یکاح  اه  شرازگ  یخرب  هلمج  زا  دـهد ؛ یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  شیوخ  یتینما  دـصاقم  تهج  رد  ار  نایرارف  نیا  قارع ، تلود  هک  دـهد 

ییاسانش تهج  زورما  دنا ، هدش  يراوتم  قارع  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ناریا  هلحنم  كاواس  ياضعا  زا  رفن   25 قارع ، ماعلا " نما  نامزاس "  فرط 
(2)« .دندش مازعا  سراف  جیلخ  رد  یبرع  هدحتم  ياهروشک  هب  یضتقم  ششوپ  اب  دنراد ، تیلاعف  قارع  تموکح  هیلع  رب  هک  یقارع  نیدهاجم  رورت  و 
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تعاس 21، رد   » نیریشرصق يرمرادناژ  گنه  شرازگ  هب  .دش  هدهاشم  یتاکرحت  نینچ  نیریشرصق  هقطنم  رد  زین  زورما  قارع ، يزرم  تاکرحت  همادا  رد 
رد هوت ، هروق  ناگداپ  فرط  هب  ناخزیورپ  هداج  رد  یشترا ، پیج  وردوخ  هاگتسد  ود  و  نیگنس ، کبـس و  ياه  حالـس  هب  زهجم  ربرفن  هاگتـسد  هد  دادعت 
هب دنا و  هدومن  فقوت  هتلافسآ  هداج  يور  ناخزیورپ  رالاس و  دیجم  هاگساپ  نیب  ربرفن  هاگتـسد  ود  دادعت ، نیا  زا  هک  دنا ] هدش   ] هدهاشم ینز  تشگ  لاح 

(3)« .دنشاب هتشاد  هلمح  دصق  دسر  یم  رظن 

104 ص :

.2/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ات 4 ، ص2  ذخأم 6 ، - 1
.29/1/1359 یماظتنا ، هتیمک  هب  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 316845  دنس  - 2
هاشنامرک ر3. هیحان  هب  نیریشرصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 277266  دنس  - 3
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: تشون  (1)، ناریا یمالـسا  يروهمج  عافد  ریزو  نارمچ  یفطـصم  رتکد  زا  يا  هبحاصم  لقن  اب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  تیوک ، پاـچ  هسایـسلا  هماـنزور 
تروص هب  ار  مزاول  نیا  زونه  ام  یلو  هدـش ، عونمم  ناریا  هب  ییاکیرما  ياه  حالـس  یکدـی  مزاول  دورو  هک  نیا  دوجو  اب  تفگ  ناریا  عاـفد  ریزو  نارمچ  »

ياه فدـه  نودـب  ار  اهنآ  هک  یبرغ -  ياپورا  ياهروشک  زا  ار  دوخ  زاـین  دروم  ياـه  حالـس  تسا  هتفرگ  میمـصت  ناریا  مینک و  یم  تفاـیرد  هناـمرحم 
(2)« .دنک يرادیرخ  تسا - ] [ه  درک فیصوت  یتسیلایرپما 

22

کی رد  راب  نیتسخن  يارب  : " دوب نیا  هلاقم  ناونع  .درک  مادقا  ردص  ینب  اب  لصفم  يا  هبحاصم  جرد  هب  سیراپ ، پاچ  یلوّدـلاو " یبرعلاراهنلا   " همان هتفه 
رد * (3)" .درک میهاوخن  يراکمه  یبرع  میژر  چیه  اب  داد و  میهاوخن  سپ  ار  ریازج  دـیوگ  یم  ردـص  ینب  یبرع ، هلجم  کی  اب  هبناج  همه  يوگو  تفگ 

هّلجم راگنربخ  عونتم  ددعتم و  تالاؤس  هب  یمالسا ، يروهمج  ماظن  بالقنا و  ناراذگ  ناینب  ناربهر و  زا  یکی  عضوم  زا  ردص  ینب  ینالوط ، هبحاصم  نیا 
: تخادرپ ریز  بلاطم  راهظا  هب  هلمج  زا  شیاه ، خساپ  لالخ  رد  يو  ** (4) .داد خساپ  روبزم 

زا ماهلا  اـب  دـیدج ، ندـمت  تخاـس  هار  رد  شـالت  هکلب  تسین ؛ یمهم  زیچ  يروهمج  تساـیر  نم  يارب  .منک  یم  هدرک و  یگدـنز  بـالقنا  نیا  اـب  نم  - 
مباوخ و یم  مماشآ و  یم  مروخ و  یم  مدرم  اب  هک  متسه  ناهج  مامت  رد  يروهمج  سیئر  اهنت  نم  .تسا ...  یلصا  طرـش  هدروآ  مالـسا  هک  ییاه  شزرا 

.منک یم  تبحص 

ور هبور  دوخ  یلخاد  عناوم  اب  زین  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  میدوبن و  هجاوم  یلخاد  عناوم  اب  ام  رگا  ما و  هدرک  دییأت  ار  لقتـسم  ياپورا  هدیا  هشیمه  نم  - 
.دنک لمع  ام  دننام  دیاب  دشاب ، لقتسم  دهاوخب  ًالمع  اپورا  رگا  .میراذگب ...  ارجا  دروم  هب  ار  لماک  لالقتسا  تسایـس  مه ، قافتا  هب  میتسناوت  یم  دندوبن ،

.دیایب شیاج  هب  يوروش  دیابن  دورب ، اکیرما  دش  رارق  رگا  ... 

يدام و یکشزپ و  ياه  کمک  دنهد  یم  حیجرت  دنا و  هتـساوخن  هحلـسا  ام  زا  نانآ  .تسا ...  یگرزب  هناوتـشپ  ناتـسناغفا  تلم  يارب  ام ، بالقنا  دوجو  - 
.تفگ میهاوخ  خساپ  نانآ  تساوخرد  هب  ًاروف  دنهاوخب ، هحلسا  تقو  ره  یلو  دنراد ؛ تفایرد  نآ  ریظن 

105 ص :

.تسا ص73 هدش  جرد  رامشزور 1/1/1359  رد  تسپ  نتگنشاو  اب  نارمچ  رتکد  هبحاصم  نیا  زا  یشخب  - 1
سراـم 1980  22 تیوک ، پاـچ  هسایـسلا  ، 18/1/1359 ناـهج ،" تاـعوبطم  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 2

(. 2/1/1359)
هب ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  ناگدـنناوخ  سرتسد  رد  زورما  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  نآ  ياه  باتزاب  اما  دـشاب ؛ یم  سراـم  روبزم 30  همان  هتفه  خـیرات  - * 3

رامـشزور رد  ار  يا  هنومن  .دشاب  ریذپ  ناکما  نآ ، ياه  باتزاب  لیلحت  جرد و  ات  دش  مادقا  نآ  هئارا  هب  زورما  باتک  نیا  رد  (، 10/1/59  ) سرام ياج 30 
.درک دیهاوخ  هظحالم   3/1/59

عیـسو یباتزاب  هک  سیراپ  پاچ  یلوّدـلا " یبرعلا و  راهنلا   " اب ردـص  ینب  ینالوط  هبحاـصم  زا  ییاـه  شخب  شرازگ 22 : همیمـض  دراد ؛ همیمـض  - ** 4
.تسا ص109 هتشاد 
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هب دنکن ، كرد  ار  نیا  سلجم  رگا  .دهدب  نآ  رد  يرییغت  دناوت  یمن  هدنیآ ، بختنم  سلجم  یسایس  بیکرت  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  یّلک  ییاه  حرط  - 
.میروآ یم  يور  تلم  هب  میقتسم  روط 

ایند مامت  رد  میناد  یم  ام  .تسا ...  هدروآ  دوجو  هب  نانآ  هطلـس  زا  ییاـهر  هدـیا  ررـض  هب  تردـقربا و  ود  دوس  هب  یناور  ياـضف  اـه ، ناـگورگ  هلئـسم  - 
.تسا هدش  گرزب  دح  زا  شیب  هلئسم  نیا  نم  رظن  هب  سپ  دنراد ؛ دوجو  یناسوساج 

هک يریگ  میمـصت  زکارم  زا  يرایـسب  لالحنا  بجوم  يزاسزاب  نیا  مراد و  سیلپ  شترا و  يزاسزاب  رد  یعـس  حلـسم  ياهورین  لـک  هدـنامرف  ناونع  هب  - 
میقتسمریغ ای  میقتـسم  تلاخد  اب  ار  يریگ  میمـصت  زکارم  یمامت  ام  .یماظن  هبـش  یماظن و  نامزاس  هژیو  هب  دش ؛ دهاوخ  هدروآ ، دوجو  هب  ار  اهنآ  طیارش ،

.درک دنهاوخ  ریرقت  ار  زیچ  همه  کیدزن  هدنیآ  رد  ینیمخ  ماما  مدقتعم  هراب ] نیا  رد   ... ] .درک میهاوخ  لحنم  تلم ،

هرخالاب میناد و  یمن  لقتسم  ار  اه  تلود  نیا  ام  اریز  تسا ؛ نشور  بلطم  نیا  تسین و  بوخ  میراد ، یبرع  ياه  تلود  اب  هک  یطباور  رضاح ، لاح  رد  - 
.مینک يراکمه  اهنآ  اب  میهاوخ  یمن 

رگا میهدب ؟ اکیرما  هب  ار  هیده  نیا  ام  دراد  ناکما  ایآ  دوش ؟ نآ  دراو  یسک  هچ  هک  مینک ؟ هیلخت  ار  یـسوموبا ) کچوک و  گرزب و  بنت   ) هریزج هس  - 
نآ رد  دـش و  یمن  حرطم  ناـگیاسمه ، نیا  تحاـسم  مک  کـچوک و  ریازج  هراـبرد  یتالکـشم  نینچ  دـندوب ، لقتـسم  جـیلخ ، نوماریپ  ياـهروشک  همه 

هتـسباو نآ  هب  هچره  اکیرما و  روضح  زا  ار  سراف  جـیلخ  میهاوخ  یم  سکع  رب  هکلب  ًادـبا ، نآلا ] اـّما   ] .میداد یم  سپ  ناـنآ  هب  ار  ریازج  نیا  اـم  تروص 
.مینک يزاسکاپ  تسا ،

نانبل .مدناسر ...  ردص  یـسوم  ماما  عالطا  هب  ار  دوخ  رظن  نیا  تصـش  ههد  رخاوا  رد  .دنوش  حلـسم  دـیاب  نانبل  نایعیـش  هک  دوب  نیا  مرظن  نم  زاغآ ، زا  - 
دننک و افیا  ار  لوارقـشیپ  شقن  هنیمز  نیا  رد  دنناوت  یم  اج  نآ  نایعیـش  دشاب و  دنمورین  دازآ و  ، هیروس ای  هتفرگ  لیئارـسا  زا  يا ، هناگیب  ره  ربارب  رد  دـیاب 

.دننک نینچ  دیاب 

چیه دنا و  هدشن  دحتم  هتشذگ  رد  برع  للم  .دروآ  یمن  ار  مالـسا  مرکا ، ربمایپ  دوب ، فده  نیتسخن  مسیبرع  ناپ  رگا  میوگب  برع  للم  هب  مهاوخ  یم  - 
ار لیئارسا  دننک و  رارقرب  ار  دوخ  تدحو  اهنت  هن  دنناوت  یم  مالـسا  اب  برع  للم  .دش ...  دنهاوخن  دحتم  برغ ، یتادراو  تیموق  تیلم و  ساسا  رب  زین  هاگ 

(1) .دنوش دحتم  مه  یمالسا  للم  رگید  اب  دنرداق  هکلب  دنربب ، نیب  زا 

106 ص :

، یلودلا یبرعلاراهنلا و  همان  هتفه  ات 28 ، ص 11  ، 2/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  یـسررب   " نتلوب یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لـک  هرادا  - 1
(. 10/1/1359  ) سرام 1980  30 سیراپ ، پاچ 
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( یکسنیژرب ياه  تشاددای   ) ناریا هب  اکیرما  یماظن  هلمح  هرابرد  يریگ  میمصت  دنور  هقباس و  زا  یشرازگ  شرازگ 14 : همیمض 

تاماقم راک  روتـسد  رد  نارهت ، رد  اکیرما  ترافـس  ياه  ناگورگ  تاجن  يارب  یماظن  هلمح  عوضوم  یـسررب  یـسوساج ،" هنال   " يارجام زاغآ  نامز  زا 
یلک روط  هب  .تسا  هدش  یم  رت  یعرف  یهاگ  رت و  يدج  یهاگ  توافتم ، لماوع  فلتخم و  بناوج  هب  هجوت  اب  عوضوم ، نیا  .تسا  هتـشاد  رارق  ییاکیرما 

یم يرت  شیب  تّوق  زور  هب  زور  ناریا ، دض  رب  یماظن  تایلمع  يارجا  هیرظن  يوروش ، شترا  هلیسو  هب  ناتـسناغفا  لاغـشا  نامز  ات  هنال " لاغـشا   " نامز زا 
تاظحالم اه  ییاکیرما  ناتـسناغفا ، لاغـشا  اب  .دش  یم  رجنم  اه  ناگورگ  ندش  هتـشک  هب  هلمح  نیا  رگا  یتح  تسا ؛ هدـش  یم  رتدایز  نآ  لامتحا  هتفای و 

هاش فقوت  ، 1359 لاس لیاوا  رد  .دـنوش  یم  رت  طاتحم  ناریا ، رد  یماظن  كرحت  هنوگره  دروم  رد  دـننک و  یم  یبایزرا  ار  يوروش  مادـقا  نیا  هب  طوبرم 
نیا اب  نامز  مه  .تفرگ  تروص  نارهت ، رد  ارجام  هدننک  یسررب  تئیه  کی  تسکش  زا  سپ  هلئـسم  نیا  هک  تشگزاب  رـصم  هب  وا  تفای و  نایاپ  اماناپ  رد 
دوش یم  هداد  نآ  شرازگ  نتم ) رد  هدش  دای   ) اکیرما یلم  تینما  ياروش  زورما  هسلج  رد  هک  دوش  یم  يّدـج  هرابود  تاجن  يارب  یماظن  هلمح  حرط  رما ،
نیا رد  .تسا  هدش  تیاکح  رتراک ، یتینما  رواشم  یکـسنیژرب  ياه  تشاددای  رد  ارجام ، ریـس  .دوش  یم  يریگ  میمـصت  نآ ، يریگیپ  یگنوگچ  هرابرد  و 

رد زین  دـش و  هداد  اـکیرما  يروهمج  سیئر  هب  ( 2/1/1359 سرام ، خّروم 22   ) اکیرما یلم  تینما  ياروش  هسلج  رد  هک  یـشرازگ  هرابرد  اه ، تشادداـی 
: تسا هدمآ  نینچ  نآ ، يریگ  میمصت  دنور  هقباس و  دروم 

ناگورگ زا  سپ  زور  کی  ینعی  دش ؛ زاغآ  ربماون  مشش  زا  ارجام  .دوب  ینالوط  يزیر  حرط  کی  هسورپ  لوصحم  اه ، ناگورگ  تاجن  تیرومأم  شرازگ  »
يراگزاس ییاناوت  لیامت و  نایناریا  هک  یتروص  رد  یتح  هشیمه ؛ يارب  تارکاذـم  همادا  - 1 تشاد : رارق  ام  يور  شیپ  باختنا ، هار  هس  ًاـموزل  .يریگ ... 

تایلمع هب  ندز  تسد  .دنهد 2 - رد  نت  هدننک  ریقحت  طیارـش  شریذپ  هب  اهنآ  تیاهن ، رد  هک  دور  یم  مه  دـیما  هتبلا  دروم  نیا  رد  .دـنهدن  ناشن  دوخ  زا 
تایلمع نیا  هب  اه ، ناگورگ  لتق  ًانایحا  ای  هنایـشحو و  شور  کی  اب  اه  یناریا  تسا  نکمم  زین  اج  نیا  رد  .یهیبنت  لمع  کی  ناونع  هب  ناریا ، هیلع  یماظن 

، تسا رطخرپ  ًاملسم  دنچ  ره  هک  اه ؛ ناگورگ  تاجن  تیرومأم  يویرانـس  باختنا  .دندرگ 3 - یماظن  کمک  ناهاوخ  اه  يوروش  زا  دیاش  هداد و  خـساپ 
.دشاب یم  هدننک  مرگلد  شخبدیما و  مه  رایسب  اما 

سیئر ندرک  جـیگ  يارب  ناریا  هلئـسم  زا  هاوخ ] يروهمج  بزح   ] ام یـسایس  يابقر  هنارهام  يرادرب  هرهب  یـسایس و  عاـضوا  ندـش  باـهتلارپ  هب  هجوت  اـب 
یم باختنا  نیرتدـب  ام  يارب  هلئـسم  نیا  هک  میتسناد  یم  ینـشور  هب  نمـض ، رد  .تفای  یم  شیازفا  مود  لح  هار  باـختنا  يارب  یمومع  راـشف  يروهمج ،

، بیترت نیدـب  .دومن  یم  مامت  يوروش  داحتا  عفن  هب  یتایح  هقطنم  نیا  رد  ار  کیژتارتسا  تیعقوم  درک و  یمن  دازآ  ار  اه  ناـگورگ  لـح ، هار  نیا  .دـشاب 
رگید رت  یلمع  لح  هار  کی  و  رـصح ، دح و  یب  تارکاذـم  نایم  یتسیاب  یم  ام  دـندوب ، مود  لح  هار  باختنا  راتـساوخ  دایز  رارـصا  اب  همه  هک  یلاح  رد 

رادروخرب يرت  مک  بات  چیپ و  زا  اه  ناگورگ  تاجن  حرط  هک  میدش  نئمطم  ام  یگمه  نامز ، رورم  هب  .مینک ...  باختنا  ار  یکی  تاجن ، تیرومأم  ینعی 
(1)« .دبای یم  شیازفا  نآ  تیقفوم  لامتحا  تسا و 

: تسا هدش  فیصوت  ریز  وحن  هب  ارجام ، دنور  زین  رگید و  تایئزج  یخرب  نینچمه  یکسنیژرب ، شرازگ  رد 

ریزو تشاددای ، نآ  رد  .مداتـسرف  روهمج  سیئر  يارب  عافد ) ریزو   ) نوارب دـلوراه  بناج  زا  نّحللادـیدش  تشاددای  کی  ربماسد 1979 ، لوا  خیرات  رد  »
هک تسا  نیا  نم  رظن  دوب : هدمآ  تشاددای  نیا  رد  .تسا  هدیسر  ارف  یماظن  لح  هار  يدج  یـسررب  نامز  دنک  یم  ساسحا  هک  دوب  هتـشاد  راهظا  زین  عافد 

چیه هدوب و  شخبدیما  روبزم ، هویـش  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  میوش ، لمع  دراو  کیتاملپید  قیرط  زا  هزور ، ات 15  تدم 10  کی  يارب  میناوت  یم  ام 
تروص ناریا  هیلع  ام  یلـصا  نادحتم  طسوت  یماظن ، دیدش  تامادقا  رگا  .دشابن  نایم  رد  اه  ناگورگ  ندـید  همدـص  دروم  رد  يراکـشآ  نظ  ءوس  هنوگ 

هب نونکا  زا  ار  یماـظن  مادـقا  نیرت  میـالم  هب  ندز  تسد  یتح  میناوتب  هک  منک  یمن  رکف  نم  اـما  تفرگ ؛ دـهاوخ  ار  اـم  تقو  زا  رگید  هتفه  کـی  دریگب ،
(2)« .میزادنا قیوعت  هب  هام  کی  دودح  زا  شیب  تدم 

رب ینبم  ار  مرظن  نآ ، زا  لبق  نم  داد و  هسلج  لیکشت  ربماسد  مراهچ  رد  رگید  راب  یلم  تینما  ياروش  »... 

107 ص :
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ذخأم 1. - 1
ص160 و 161. ذخأم 1 ، - 2
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ییورایور هب  لیدـبت  يا  هدـنیازف  وحن  هب  هلئـسم  هک  نیا  زا  ار  مدوخ  ساره  .متـشاذگ  نایم  رد  روهمج  سیئر  اب  دور ، یمن  شیپ  اـم  عفن  هب  ناـمز  هک  نیا 
اکیرما رد  ار  یمالـسا  دـض  تاساسحا  دوخ ، هبون  هب  هقطنم ، رد  ییاکیرما  دـض  هدـنیازف  ررکم و  تارهاظت  اریز   ) .مدرک نایب  دوش ، یم  مالـسا  اب  اـکیرما 
تاجن یگنوگچ  يور  هب  دـیاب  اهنت  هن  هجیتن ، رد  .میتسه  ور  هبور  عاضوا  یلک  تماخو  اب  سراف  جـیلخ  رد  ام  هک  متـشاد  راهظا  نینچمه  .دوب ) هتخیگنارب 

دراو هقطنم و  رد  نامدوخ  یتینما  روضح  شیازفا  يارب  ار  حرط  نیدنچ  نم  .مینک  زکرمت  رت ، مهم  کیژتارتسا  لئاسم  يور  دـیاب  هکلب  اه ، ناگورگ  ناج 
ینوگنرـس روظنم  هب  هک  دوب  ییاه  شالت  زا  تیامح  کمک و  لاـمتحا  یکی  اـه  حرط  نیا  هلمج  زا  .مدرک  هیـصوت  ناریا ، يور  هب  رت  شیب  راـشف  ندروآ 

هکلب مینک ، زکرمتم  ار  دوخ  اه  ناگورگ  ناج  هلئـسم  يور  هب  اهنت  دـیابن  اـم  هک  مدرک  یم  ساـسحا  تقیقح ، رد  .تفریذـپ  یم  تروص  ینیمخ  هللا  تیآ 
ام هک  دسرب  ارف  يا  هظحل  دیاش  هک  متـشاد  یهاگآ  هلئـسم  نیا  زا  هودنا ، تیاهن  اب  .میهد  رارق  رظن  دـم  زین  ار  نامدوخ  یتایح  عفانم  ظفح  یگنوگچ  دـیاب 

(1) .مییامن باختنا  ار  یکی  هلئسم  ود  نیب  میشاب  راچان 

هار باختنا  هلحرم  هب  ام  هک  مدرک  هراـشا  مداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  تاـعوضوم  نیمه  ربماـسد ، رد 21  روـهمج ، سیئر  هب  دوـخ  یگتفه  شرازگ  رد  »
شالت تامادقا و  کیژتارتسا  طیارش  ناتـسناغفا ) هب  يوروش  مجاهت  اب  نراقم   ) ربماسد هام  هتفه  نیمراهچ  رد  اما  .میوش ...  یم  کیدزن  راوشد  ًاعقاو  ياه 
یتسیاب یم  ناریا  هیلع  ام  يوس  زا  یمادـقا  هنوگره  دـعب ، هب  ـالاح  زا  دوب : نیا  ناتـسناغفا  هب  يوروش  مجاـهت  موهفم  .تفاـی  رییغت  یقیمع  وحن  هب  اـم  ياـه 
تـسیاب یم  هقطنم ، رد  يوروش  ياه  یبلط  هاج  ندرک  دودـحم  يارب  یلامتحا  جـیاتن  ندادروظنم  هب  مادـقا ، نیا  شجنـس  نازیم  .دریگب  تروص  هدـیجنس 

رپ ار  اه  يوروش  هیلع  یمالسا  تمواقم  جیسب  ناتـسناغفا ، هب  مجاهت  هک  میوش  رکذتم  دیاب  مییوگب ، نخـس  رت  نشور  میهاوخب  رگا  .دشاب  لبق  زا  رت  عیـسو 
، دشاپب مه  زا  ار  يوروش  یبلط  هعـسوت  اب  یمالـسا  تفلاخم  دناوت  یم  هک  یمادقا  هنوگ  ره  زا  دیاب  هک  دوب  نیا  هلئـسم  نیا  موهفم  .دوب ]  ] هدرک رت  تیمها 

مجاهت نامز  ات  رگید  ترابع  هب  .درک  ادیپ  هتـشذگ  زا  يرت  شیب  تیمها  اکیرما ، ناریا و  یماظن  ییورایور  زورب  زا  بانتجا  رطاخ ، نیدب  .دـیزرو  بانتجا 
درب و نیب  زا  ار  لـیامت  نیا  ناتـسناغفا  هب  يوروـش  زواـجت  .دـش  یم  رت  شیب  رت و  شیب  یماـظن ، مادـقا  يدـج  یـسررب  هب  لـیامت  ناتـسناغفا ، هـب  يوروـش 

هـس یط  هجیتن ، رد  .میهد  شیازفا  ار  دوخ  یلم  عفانم  هداد و  تاجن  ار  اه  ناگورگ  ناج  یماظن ، مادـقا  زا  يراددوخ  اب  هک  دـش  نیا  رت  شیب  ام ، يژتارتسا 
یم دـیکأت  اـه  تازاـجم  یجیردـت  دـیدشت  رب  ناـماه  شـالت  رد  میدوـب ، يرت  لاـعف  میقتـسمریغ  میقتـسم و  تارکاذـم  ریگرد  هک  یلاـح  رد  يدـعب ، هاـم 

(2)« .میدرک

رد ناریا  يراشفاپ  اب  نامز  مه  عوضوم  نیا  .دریگ  یم  تّوق  هرابود  اه ، ناگورگ  تاجن  حرط  دـح  رد  هتبلا  یماظن ، تاـیلمع  هدـیا  لاس 1359 ، لیاوا  رد 
رد .تسا  نارهت  هب  یمازعا  قیقحت  تئیه  کی  تسکـش  و  ردص ، ینب  تلود  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  زا  اکیرما  ندش  سویأم  و  اماناپ ، تلود  زا  هاش  لیوحت 

میمصت  » یکسنیژرب هتشون  هب  .دبای  یم  شیارگ  یماظن  لح  هار  تمـس  هب  ًادّدجم  دزرو ، یم  رارـصا  شطیارـش  ققحت  رب  ناریا  دنیب  یم  یتقو  اکیرما  عقاو 
يریگ میمصت  هب  دش و  عورش  [ 1/1/1359  ] سرام زا 21  ًابیرقت  هک  درک ، ادیپ  رولبت  يا  هتفه  هس  فرظ  رد  روز ، قیرط  زا  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  شالت 

(3)« .دیدرگ متخ  [ 22/1/59  ] لیروآ رد 11  ییاهن 

ههال هاگداد  رد  ناریا  زا  اکیرما  تیاکش  هرابرد  وکسم  ویدار  ریسفت  شرازگ 17 : همیمض 

 - تفای نایاپ  نآ  هب  طوبرم  ياه  هسلج  هتشذگ  زور  هک  ههال -  هاگداد  رد  ناریا  زا  اکیرما  تیاکش  هرابرد  وکسم  ویدار  یسراف  شخب  زورما  راتفگ  نتم 
زا عقاو  رد  دنـشاب و  هاگآ  نآ  هب  ناریا  رد  یمومع  راـکفا  تسا  لـیام  اـه ، يریگ  تهج  نیا  نمـض  ویدار  نیا  .تسا  يوروش  ياـه  يریگ  تهج  يواـح 

: دوش یم  رکذ  همیمض  نیا  رد  نآ  نتم  ور  نیا  زا  دنبای ؛ عالطا  ناریا  زا  يوروش  تیامح 

، ههال یللملا  نیب  هاگداد  رد  اکیرما  هدنیامن  دسیون : یم  ههال  یللملا  نیب  هاگداد  رد  ناریا  زا  اکیرما  زیمآارتفا  تیاکش  ندش  حرطم  تبسانم  هب  ام  رـسفم  »
فالتخا زیمآ  تملاسم  لصف  لح و  هب  هک  تسین  نیا  اه  قطن  نیا  فدـه  .دروآ  یم  رد  هزرل  هب  یناریا  دـض  نیـشتآ  ياه  قطن  اب  ار  اوه  زور  دـنچ  فرظ 

فارحنا اکیرما و  رد  یناریا  دض  يرتسیه  هب  رت  شیب  هچره  ندز  نماد  فده ، سکعرب ، هکلب  دنک ؛ کمک  ناریا  اکیرما و 
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ناریا راتفر  یلب ، هک : داد  یم  نخـس  داد  اکیرما  هدـنیامن  .تسا  ناریا  رد  هناحلـسم  هلخادـم  روظنم  هب  اکیرما  تاکرادـت  زا  ناهج  یعامتجا  لـفاحم  هجوت 
رد هرداص  ههال ، هاگداد  مکح  زا  یچیپرس  يانعم  هب  و  دزاس ؛ یم  لتخم  ار  یللملا  نیب  یقوقح  طباوض  نیزاوم و  دنک ؛ یم  لزلزتم  ار  یناهج  حلص  ینابم 

.تسا لاسراپ  ربماسد 

حلـص ینابم  دوخ  راـتفر  اـب  هک  تسیک  .دوشن  بجعت  راـچد  نتگنـشاو  هدـنیامن  ياـیر  ریوزت و  ییورود و  زا  ناـسنا  هک  تسین  نکمم  زیزع ! ناگدـنونش 
رد ار  یناهج  مود  گـنج  زا  سپ  یگنج  ناـگوان  يدـنب  هورگ  نیرتدـنمورین  هک  تسین  اـکیرما  نیا  رگم  ناریا ؟ اـی  اـکیرما  دـنک ، یم  لزلزتم  ار  یناـهج 

ناریا اب  اکیرما  فالتخا  لح  يارب  یماظن ، يورین  روز و  هب  ّثبـشت  زا  هتفه  ره  هک  دنتـسین  اکیرما  ناربهر  نیا  رگم  و  تسا ، هدومن  زکرمتم  ناریا  لحاوس 
نآ يارب  اکیرما  هدنیامن  هک  یللملا  نیب  قوقح  طباوض  نیزاوم و  اب  دوش ، یم  داریا  ناریا  هب  باطخ  هک  ار  تادیدهت  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـننز ؟ یم  مد 

؟ درک هیجوت  دنک ، یم  كاچ  هنیس 

اریز دنک ؟ یم  يروآدای  ار  نآ  ییاکیرما  فرط  هک  تسین  لاسراپ  ربماسد  هرداص  ههال  هاگداد  مکح  نامه  وغل  اکیرما ،]  ] تادیدهت تامادقا و  نیا  رگم 
اکیرما ناریا و  نایم  تابـسانم  تماخو  بجوم  تسا  نکمم  هک  یتامادقا  هب  لسوت  زا  دیاب  نیفرط  هک  تسا  هدش  تبث  نینچ  ههال  هاگداد  مکح  نامه  رد 

رد ناریا  ياه  هدرپس  تفرگ  میمصت  هک  درک  یم  يوریپ  یللملا  نیب  قوقح  مادک  زا  اکیرما  تلود  رگید : شـسرپ  کی  هرخالاب  .دننک و  يراددوخ  دوش ،
هدنیامن زا  ار  اه  شـسرپ  نیا  ههال ، هاگداد  رد  اکیرما  زیمآ  ارتفا  تیاکـش  یـسررب  ماگنه  ههال ، رد  يوروش  هدنیامن  دنک ؟ دودـسم  ار  اکیرما  ياه  کناب 

رد نتگنـشاو  عضاوم  هک  تسا  حضاو  ناگمه  رب  دهدب ؟ دـناوت  یم  یخـساپ  هچ  اکیرما  هدـنیامن  رخآ ، .تسا  هدینـشن  یخـساپ  نونکات  یلو  درک ؛ اکیرما 
.دنرادن یکرتشم  هجو  چیه  فاصنا  تلادع و  هیاپ  رب  تافالتخا  لصف  لح و  هب  تالیامت  اب  ناریا ، اب  اکیرما  تافالتخا 

هجیتن رد  هک  یمربم  لئاسم  یسررب  زا  هک  دشوک  یم  هلیسو  نیدب  .دشک  یم  شیپ  دنا ، هدش  تشادزاب  نارهت  رد  هک  ار  ناش  اه  تاملپید  هلئسم  نتگنشاو 
یچیپرس هدش ، رادیدپ  ناریا ، تلم  دض  رب  قباس  هاش  تایانج  رد  اکیرما  ترـشابم  تکرـش و  ناریا و  یلخاد  روما  رد  اکیرما  هلاس  زا 25  شیب  تالخادم 

تردق میظع  شرتسگ  ات  دنک  هدافتـسا  تصرف  زا  دهاوخ  یم  تسا  هدرک  اپرب  اه  ناگورگ  هرابرد  هک  یلاجنج  راج و  اب  نتگنـشاو  همه ، زا  رت  مهم  .دنک 
هتبلا .دنک  یـشوپ  هدرپ  ناریا ، بالقنا  دضرب  دوخ  هناراکبارخ  ياه  تیلاعف  هنیمز  رد  دنک و  هیجوت  ار  دنه  سونایقا  سراف و  جـیلخ  هقطنم  رد  دوخ  یماظن 

(1)« .دوشن یناریا  تسرپ  نطو  لفاحم  هنالداع  مشخ  شتآ  نتخورفارب  عوضوم  اه ، نیا  مامت  هک  تسین  نکمم 

یلودلا یبرعلا و  راهنلا  همان  هتفه  اب  ردص  ینب  هبحاصم  زا  ییاه  شخب  شرازگ 22 : همیمض 

"، هریزج هس   " یبرع و ياهروشک  هب  طوبرم  ياه  شخب  رد  صوصخ  هب  سیراپ ، پاچ  یللملا ) نیب  " ) یلوّدـلا یبرعلاراـهنلا و   " اـب ردـص  ینب  هبحاـصم 
؛ تسا درمتلود  کـی  یفرعم  یعوـن  هب  نآ ، رد  فـلتخم  ياـه  هبنج  هب  ردـص  ینب  نتخادرپ  لـیلد  هب  هبحاـصم  نیا  هوـالع ، هـب  .تـشاد  یعیـسو  ساـکعنا 
هک تفای -  یتوافتم  ًالماک  تیعضو  اهدعب  دنچره  هک  يدرمتلود  یسایس ؛ ماظن  کی  هب  یبالقنا  تیعضو  زا  روبع  راذگ و  نارود  تیعقوم  رد  يدرمتلود 
هب دـیدج ، ماظن  يروهمج  سیئر  شقن  هاگیاج و  رد  لاح ، ره  رد  اّما  تسا -  هدـهاشم  لباق  شزورما  تایرظن  رد  وا ، هدـنیآ  عضاوم  راـتفر و  زا  یمئـالع 
یم رکذ  ینالوط  هبحاـصم  نیا  زا  ییاـه  شخب  همیمـض ، نیا  رد  ور  نیا  زا  .دـشاب  دـیفم  دـناوت  یم  عطقم ، نیا  نییبت  رد  هک  تسا  هتخادرپ  عضاوم  مـالعا 

.تسا هدش  یمالسا  بالقنا  ناریا و  هرابرد  ییاهریسفت  اه و  لیلحت  هئارا  بجوم  هتشاد و  هجوت  روخرد  ییاه  باتزاب  هک  يا  هبحاصم  دوش ؛

هژیو هب  دنک ؛ ظفح  گرزب  ياه  تردق  نایم  رد  ار  دوخ  لالقتسا  دناوت  یم  هنوگچ  ینونک  یللملا  نیب  طیارـش  عاضوا و  رد  ناریا ، دننام  يروشک  لاؤس :
؟ تسین بوخ  ناهج  اب  نآ  طباور  هک  نیا 

یناسآ هدامآ و  طیحم  تعیبط و  ام  سپ  تسا ؛ هدـش  لیکـشت  ییاه  هوک  هتـشر  زا  نیمزرـس  نیا  هک  دـید  میهاوخ  مینکفا ، رظن  ناریا  هشقن  هب  رگا  باوج :
ام روشک  رد  تعارز  .دـشاب  یمن  ناشنانکاس  یتحاران  هیام  هک  دـنراد  يزاب  تعیبط  هک  اکیرما  دـحتم ه  تالایا  اـپورا و  فـالخ  هب  میرادـن ؛ ناـسنا  يارب 

مادم تسا و  تخس 
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.میا هدـش  هطاحا  رگ  هطلـس  ياه  میژر  نایم  رد  ام  دـینک  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  و  رگید ، دایز  عناوم  هفاضا  هب  دوش ؛ یم  عقاو  نآ  رد  ییاه  هزرل  نیمز 
رد یگدنز  .دنراد  روضح  اکیرما  هدحتم  تالایا  یبرغ و  ياهروشک  رگید ، تمس  زا  دنراد و  روضح  زین  لامـش  رد  دنا و  هدش  ناتـسناغفا  دراو  اه  سور 

کی هب  نانآ  زاین  اج ، نیا  زا  دنرب و  یم  رـس  هب  یتخـس  طیارـش  رد  زین ، دـنراد  رارق  هطلـس  تحت  ناهج  رد  هک  یناسک  یلو  تسا ؛ راوشد  یطیارـش  نینچ 
ره منک و  یم  هدرک و  یگدـنز  بالقنا  نیا  اب  نم  .دوش  نآ  نیزگیاج  دوخ ، هدرب و  نیب  زا  ار  يرگ  هطلـس  هک  ددرگ  یم  نایامن  هطـساو  نودـب  گـنهرف 

هرابود هک  یمیژر  ینعی  دوش ؛ هاش  میژر  نیزگیاج  يرگید  رگ  هطلـس  ماظن  دـهاوخ  یم  هک  دراد  دوجو  یتارظن  .میتسه  هجاوم  تالکـشم  ناـمه  اـب  زور 
؛ منک یم  لمع  هتـشاد و  رظن  نیا  فـالخ  يرظن  يروهمج ، سیئر  ناونع  هب  نم  .دـنک  میلـست  هب  راداو  و ]  ] هتفاـی طلـست  نآ  رب  هدرک و  بوکرـس  ار  تلم 

یلـصا طرـش  هدروآ ، مالـسا  هک  ییاه  شزرا  زا  ماهلا  اب  دـیدج  ندـمت  تخاس  هار  رد  شالت  هکلب  تسین ؛ یمهم  زیچ  يروهمج  تساـیر  نم  يارب  نوچ 
رد هک  هچنآ  فالخ  هب  ینعی  منک ؛ یم  تبحص  مباوخ و  یم  مماشآ و  یم  مروخ و  یم  مدرم  اب  هک  متسه  ناهج  مامت  رد  يروهمج  سیئر  اهنت  نم  .تسا 

دوشن و رهاظ  اهنآ  نایم  رد  یلیخ  هدرک و  ظفح  تلم  دوخ و  نایم  ار  يا  هلـصاف  دـیاب  روهمج  سیئر  کی  هک  نیا  رب  ینبم  تسا ، هدـش  هتـشون  اه  باـتک 
اه نشج  رد  یبوخ  هب  دـناوتب  هداد و  ناـشن  دوخ  زا  يدـنمورین  ریوصت  دـیاب  روهمج  سیئر  هک  نیا  نخـس  هاـتوک  و  رخآ ، یلا  دـنکن و ...  تبحـص  داـیز 

لاعف و رت  شیب  دـش ، اه  تلم  کیدزن  هک  يروهمج  سیئر  نوچ  ما ؛ هداد  ناشن  ار  اهنیا  سکع  نم  اما  .دراد  تسود  روط  نیا  تلم  نوچ  دـهدب ، شیامن 
دربب نیب  زا  ار  تردق  زکرم  نیا  دوخ ، ات  دناوخ  ارف  ار  تلم  دناوت  یم  دـش ، هجاوم  تردـق  زکارم  زا  یکی  يوس  زا  یتمواقم  اب  هاگره  دوش و  یم  طاشن  اب 

هبرجت دـننام  ام  هک  دـید  دـهاوخ  ایند  دوش ، زوریپ  ام  بالقنا  رگا  .درادـن  رخآ  یلا  ...و  یفخم  سیلپ  یتینما و  ياهورین  هب  يزاین  رگید  رطاـخ  نیمه  هب  و 
طباور میناوت  یم  هبرجت  نیا  ساسا  رب  و  دشاب ، هدوب  ناهج  یمامت  رد  يوریپ  لباق  يوگلا  هک  میزاسب  ینیون  هعماج  ارحص  زا  میا  هتـسناوت  ربمایپ  ترـضح 

.مینک رارقرب  اه  تلم  رگید  اب  ار  ینیتسار  هناتسود 

؟ تسیچ لقتسم  ياپورا  هدیا  هب  تبسن  امش  رظن  س :

، دـندوبن هجاوم  دوخ  یلخاد  عناوم  اب  زین  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  میدوبن و  هجاوم  یلخاد  عناوم  اب  اـم  رگا  و  ما ، هدرک  دـییأت  ار  هدـیا  نیا  هشیمه  نم  ج :
اکیرما هدحتم  تالایا  هطلس  زا  تسناوت  یمن  هاش  میژر  هکروط  نامه  یلو  میراذگب ؛ ارجا  دروم  هب  ار  لماک  لالقتسا  تسایـس  مه ، قافتا  هب  میتسناوت  یم 

زا ار  دوخ  اپورا  هک  تسا  مزال  ینعی  دنک ؛ لمع  ام  دننام  دیاب  دشاب ، لقتسم  دهاوخب  ًالمع  اپورا  رگا  .دشاب  دازآ  دناوت  یمن  زین  زورما  ياپورا  دوش ، دازآ 
اکیرما دشاب  رارق  رگا  یلو  منیب ؛ یم  ار  لالقتـسا  هب  اپورا  لیامت  مئالع  نم  .دزاس  دازآ  دنتـسه ، اکیرما  هب  هتـسباو  هتـشاد و  طلـست  نآ  رب  هک  ییاه  هورگ 

زا ریزگان  ار  اه  سور  هک  دروآ  دوجو  ناتـسناغفا  رد  ار  يرگید  بالقنا  دنار و  نوریب  ناریا  زا  ار  اکیرما  ام  بالقنا  .دیایب  شیاج  هب  يوروش  دیابن  دورب ،
يدج تالکـشم  اب  و  دوب ]  ] وکـسم کیدزن  تسود  نآ ، میژر  دوب و  مارآ  ام  بالقنا  يریگ  جوا  زا  شیپ  ناتـسناغفا  عضو  .دومن  نآ  رد  میقتـسم  تلاخد 

هب دنتـسه  ام  گنهرف  نید و  وریپ  هک  یناناملـسم  نایم  رد  ینعی  دوخ ، كاخ  لخاد  رد  يوروش  ریهامج  داحتا  يارب  ار  یتالکـشم  نینچمه ، .دوبن  هجاوم 
تکرح دیاب  هکلب  دنهدب ؛ هار  دوخ  هب  یـسرت  ییاپورا  للم  دیابن  .دـتفیب و  يوروش  ماد  رد  هک  نآ  نودـب  دوش  دازآ  دـناوت  یم  اپورا  سپ  .میدروآ  دوجو 

لدبم هکلب  دوب ؛ دهاوخن  يرگ  هطلس  تردق  رگید  اپورا  قیرط ، نیا  زا  .دننیزگرب و  تردقربا ، ود  هب  یگتسباو  زا  لقتسم  ياه  يربهر  دوخ ، يارب  دننک و 
ناهج ربارب  رد  ار  يدیدج  ياه  قفا  ام ، روشک  دننام  رگید  ياهروشک  يراکمه  اب  دـناوت  یم  هک  دـش  دـهاوخ  یگنهرف  یتعنـص و  يداصتقا و  تردـق  هب 

.دشاب یم  دوب ، دهاوخ  ناهج  ینونک  ماظن  زا  ادج  هک  رگید  یماظن  دومنهر  هک  دیاشگب 

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  ناتسناغفا  رد  يوروش  تلاخد  س :

زرم رد  خرـس  شترا  رگا  دـینک ، یم  هظحالم  هقطنم  هشقن  رد  هک  يروط  هب  نوچ  میراذـگب ؛ تسد  يور  تسد  زواجت ، نیا  ربارب  رد  میتسناوت  یمن  ام  ج :
تلم ام  یکیدزن  رد  هک  یلاـح  رد  مینک ، یگدـنز  لالقتـسا  رد  میناوت  یمن  اـم  رگید ، يوس  زا  .دوب  دـهاوخ  ناریا  يدـعب  فدـه  دوش ، رقتـسم  ناتـسکاپ 

رد هک  دراد  رارق  يرگید 
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نیا رد  نوچ  دنـشاب ؛ یم  اه  سور  ام  گرگ  هرخالاب  اما  دننک ، یم  دـیدهت  ار  ام  ناییاکیرما  هک  تسا  تسرد  .دوش  یم  درخ  تردـقربا  کی  زواجت  ربارب 
ناتـسناغفا دروم  رد  ام  بناج  زا  لاعف  تسایـس  کی  ذاختا  زا  عنام  دـنروایب و  دوجو  هب  یلخاد  ياه  یتحاران  ام  يارب  دـنهاوخب  اه  سور  رگا  .دنتـسه  اج 

دوخ سفن  رد  هکلب  هدوبن ، میهدب  میناوت  یم  هک  يا  هحلـسا  رد  ام  تیلاعف  هک  دننادب  اه  سور  دیاب  یلو  دوب ؛ دهاوخن  هرظتنمریغ  ام  يارب  راک  نیا  دـنوش ،
.دوب دهاوخن  نآ  تسکش  هب  رداق  يوروش  شترا  هک  میروایب  دوجو  هب  ار  يرادیاپ  یناور  ياضف  میناوت  یم  ام  ینعی  تسا ؛ تیلاعف 

؟ دییوگ یم  هچ  نامع  يایرد  جیلخ و  رد  اکیرما  یماظن  روضح  دروم  رد  س :

.دنا هتـشاد  قفاوت  مه  اب  روشک  ود  نیا  تشونرـس  هرابرد  هشیمه  تردقربا  ود  هک  دـید  میهاوخ  مینک ، هاگن  ناتـسناغفا  ناریا و  رـصاعم  خـیرات  هب  رگا  ج :
داحتا هک  یتقو  ور  نیا  زا  دـننک ...  نییعت  ار  شیوخ  تشونرـس  دوخ ، ناتـسناغفا ، ناریا و  نیتّلم  دـنراذگن  ات  دراد  دوجو  ینمـض  قفاوت  اهنآ  ناـیم  ییوگ 

نیا ام  مهم  ياه  فده  زا  یکی  و  دـنک ، یم  تلاخد  جـیلخ  رد  دوخ  هبون  هب  زین  اکیرما  هدـحتم  تالایا  دـنک ، یم  تلاخد  ناتـسناغفا  رد  يوروش  ریهامج 
.میوش نامدوخ  هقطنم  تشونرس  هرابرد  یناهج  قفاوت  نیا  زا  عنام  هک  تسا 

؟ تسا يرگید  زا  شیب  یکی  رطخ  ای  تسا  ربارب  تردقربا  ود  رطخ  امش  رظن  هب  ایآ  س :

يرطخ يوروش  ریهامج  داحتا  مییوگب  میناوت  یمن  یلو  تسا ؛ سمل  لـباق  رت  شیب  نآ  رطخ  اذـل  میتسه ، طوبرم  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  هب  اـم  نوچ  ج :
.دراد رارق  ام  ياهزرم  رد  اریز  درادن ؛ ام  يارب 

؟ دناسر یم  کمک  هنوگچ  ناتسناغفا  یمالسا  تمواقم  تکرح  هب  ناریا  س :

، اه یتخـس  همه  مغر  یلع  ام  هک  دنیب  یم  تلم  نیا  .دور  یم  رامـش  هب  یگرزب  هناوتـشپ  ناتـسناغفا  تلم  يارب  دوخ  دح  رد  ام  بالقنا  دوجو  تسخن ، ج :
رد ام  دنیآ و  یم  ناتسکاپ  ناریا و  هب  یناغفا  ناگدنهانپ  زا  يرایسب  نیا ، رب  هوالع  .دنک  یم  تیوقت  يزوریپ  هب  ار  اه  ناغفا  دیما  دوخ ، نیا  میدش و  زوریپ 

.مینک یم  يدام  کمک  نانآ  هب  ناکما  دح 

؟ دینک یم  مه  یماظن  یتاحیلست و  کمک  ناتسناغفا  تمواقم  هب  ایآ  س :

هب ًاروف  دـنهاوخب  هحلـسا  تقو  ره  دـنراد و  تفایرد  اهنآ  ریظن  يدام و  یکـشزپ و  ياه  کمک  دـنهد  یم  حـیجرت  دـنا و  هتـساوخن  هحلـسا  ام  زا  نانآ  ج :
.تفگ میهاوخ  خساپ  نانآ  تساوخرد 

؟ درک دیهاوخ  هچ  امش  دیزگرب ، امش  تسایس  فلاخم  تهج  رد  یتسایس  ناریا  یلم  ياروش  سلجم  رگا  س :

یگدـنز هار  رـس  رد  هک  یـسایس  ياه  يراوشد  و  يداصتقا ، جـلف  میوگب  رتهب  ای  يداصتقا ، تالکـشم  لح  ناریا و  رد  ینونک ]  ] عضو اـب  هلباـقم  يارب  ج :
دیاـب اـم  دـهدب ، اـهنآ  رد  يرییغت  دـناوت  یمن  هدـنیآ ، بختنم  سلجم  یـسایس  بیکرت  هک  تـسا  هدـش  ینیب  شیپ  یلک  ییاـه  حرط  دراد ، رارق  اـم  يداـع 
دیدش يردق  هب  يرامیب  نوچ  درادن ؛ دوجو  يرایسب  ياه  هار  روظنم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  و  مییآ ، قئاف  يراکیب  رب  میروآ و  رد  تکرح  هب  ار  نامداصتقا 

تیرومأـم هدرک و  كرد  ار  عاـضوا  هک  نیا  اـی  دراد : هار  ود  بختنم  سلجم  يراوـشد ، عـضو  نینچ  ربارب  رد  .دراد  یحارج  لـمع  هب  جاـیتحا  هـک  تـسا 
هب میقتسم  روط  هب  تروص  نیا  رد  دنک ؛ یمن  كرد  نآ ، یلخاد  ياه  تردق  نایم  شکمـشک  تلع  هب  ًالامتحا  ار  عاضوا  هک  نیا  ای  دنک ، ناسآ  ار  تلود 

يراوشد .دروآ  دهاوخن  دوجو  هب  ار  یعناوم  سلجم  نیا  دبای ، نایرج  دارم  قفو  رب  روما  رگا  مدقتعم  یلو  .دریگب  میمـصت  دوخ ، ات  میروآ  یم  يور  تلم 
زکارم نیا  ندرب  نیب  زا  اب  اهنت  نوچ  میربب ؛ نیب  زا  دنراد ، دوجو  اج  نآ  اج و  نیا  رد  هک  ار  يرایسب  يریگ  میمصت  زکارم  هک  تسا  نیا  رضاح  لاح  رد  ام 

هدرک و کمک  يریگ  میمـصت  زکارم  نیا  وحم  هب  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  .دنک  راک  هب  عورـش  دناوت  یم  یتلود  هاگتـسد  هک  تسا  يریگ  میمـصت 
.دنک یم  زاب  راک  ياه  هتشر  اه و  تیلوئسم  فیاظو و  زکرمت  يارب  ار  هار 

؟ دش دهاوخ  هچ  دروآ ، دوجو  هب  هلئسم  نیا  لح  ربارب  رد  ار  یعناوم  یلم  ياروش  سلجم  رگا  و  هچ ؟ اه  ناگورگ  هلئسم  هرابرد  س :
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يژتارتسا طاقن  رد  یفعـض  هطقن  هکلب  دور ؛ یمن  رامـش  هب  ام  يارب  يدنمورین  هطقن  کی  یتح  ای  یـساسا و  هطقن  کی  اه  ناگورگ  هلئـسم  هک  مدقتعم  ج :
هرابرد نآلا  نیمه  ام  تسا ؟ فعض  هطقن  ارچ  .تسا  ام  تسایس 
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رییغت ار  ناهج  يامیس  میناوت  یم  میـشاب و  دنمورین  میناوت  یم  ام  هک  نیا  رب  ینبم  میدرک ، تبحـص  اپورا  يراکمه  اب  لقتـسم  تسایـس  کی  ذاختا  ناکما 
کی يارب  لاثم  روط  هب  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  نانآ  هطلـس  زا  ییاهر  هدیا  ررـض  هب  تردقربا و  ود  دوس  هب  یناور  ياضف  اه  ناگورگ  هلئـسم  اما  میهدـب ؛

نیا هدـنیآ  سلجم  رگا  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  هیـضق  لک  اکیرما  ترافـس  ياه  ناگورگ  هلئـسم  تسا ، یهورگ  ياه  هناسر  ریثأـت  تحت  هک  ییاـپورا  درف 
رب دیکأت  اب  ار  نانآ  ایآ  دنکب ...؛ نانآ  دروم  رد  ًادـعب  دراد  ناکما  ار  يراک  هچ  مناد  یمن  نم  دریگب ، نانآ  همکاحم  هب  میمـصت  دـنکن و  كرد  ار  تقیقح 
نم رظن  هب  سپ  دنراد ؛ دوجو  یناسوساج  ایند  ياهروشک  یمامت  رد  میناد  یم  ام  یگمه  درک ؟ دـهاوخ  همکاحم  دنتـسه  سوساج  نانآ  زا  یخرب  هک  نیا 

ًانیقی مییوگب و  تلم  هب  ار  تقیقح  میشاب و  هتشاد  تعاجـش  يردق  دیاب  ام  .تسین  یمهم  ياوتحم  ياراد  نوچ  هدش ؛ گرزب  مزال  دح  زا  شیب  هلئـسم  نیا 
.دریگ یمن  ار  یمیمصت  چیه  دوخ  عفانم  دض  رب  تلم  نیا  نوچ  دنک ؛ یم  كرد  تلم 

.دنا هتفرگ  رارق  هدوت  بزح  ریثأت  تحت  هک  دیدوب  هتفگ  نانآ  هرابرد  امش  دنتـسه ؛ یناسک  هچ  دنراد ، روضح  ترافـس  رد  هک  یناملـسم  نایوجـشناد  س :
؟ دنتسه ینیمخ  نارادفرط  زا  دنیوگ  یم  رگید  یخرب 

نایم نم  .درک  رـشتنم  دـنومول  همانزور  ار  يزیچ  نینچ  .دـنا  هتفرگ  رارق  هدوت  بزح  ریثأت  تحت  رـضاح  لاح  رد  ای  ًـالبق  نایوجـشناد  نیا  ما  هتفگن  نم  ج :
یم يرادرب  هرهب  هلئسم  نیا  زا  هک  دنراد  دوجو  یسایس  ياه  هورگ  ترافس ، جراخ  رد  .ملئاق  توافت  درذگ  یم  نآ  جراخ  رد  ترافس و  لخاد  رد  هچنآ 

رد .دـننک  یم  هدافتـسا  هلئـسم  نیا  زا  هک  یناسک  دنتـسه  زین  ام  دوخ  نایم  زا  و  دوخ ، ياه  شور  اب  رگید  یپچ  بازحا  دوخ ، شور  اب  هدوت  بزح  دـننک :
نانآ نایم  رد  دنتسین و  كاپ  نایوجشناد  همه  ینعی  دننک ؛ یم  راک  یصوصخ  هب  ياه  هورگ  بازحا و  يارب  هک  دنتـسه  رـصانع  یخرب  نایوجـشناد ، نایم 
.دـنا هدرک  تحاراـن  ار  بـالقنا  ياروش  هکلب  دـنا ؛ هدرک  تحاراـن  ارم  ناـنآ  .دـننک  یم  راـک  یناـسک  هچ  يارب  مناد  یمن  هک  دراد  دوجو  یلیفط  رـصانع 

اب نآ  فعـض  زا  همه  تسا و  فیعـض  اروش  نیا  یلو  دوب ؛ هدرک  تقفاوم  نآ  ياـه  هماـنرب  و  یللملا ] نیب   ] قیقحت نویـسیمک  ندـمآ  اـب  بـالقنا  ياروـش 
.تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  یتالکشم  هدیقع  رییغت  نیا  و  دهد ، یم  هدیقع  رییغت  يراشف  كدنا  اب  اریز  دنربخ ؛

؛ دیا هداد  هدعو  راب  دنچ  تسا ، هتشاذگ  یفنم  تارثا  ناریا  یـسایس  یگدنز  رب  اهنآ  ترثک  هک  يریگ ، میمـصت  ددعتم  زکارم  ندرب  نیب  زا  يارب  امـش  س :
؟ دیا هتفرگ  رظن  رد  یلجالا  برض  دوخ  يارب  یبالقنا ، ياه  هتیمک  نارادساپ و  هاپس  هلمج  زا  زکارم و  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ایآ 

ماـگنه هب  تکرح ، هب  رداـق  هک  تسا  یمومع  راـکفا  داـجیا  تسخن ، ماـگ  .ما  هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  ار  هراـب  نیا  رد  دوخ  هماـنرب  شیپ  یتدـم  زا  نم  ج :
هنیمز نیا  رد  هدـنیآ  ياـهزور  رد  تسا و  تکرح  هداـمآ  هـظحل ، ره  رد  تـلم  اریز  مـیا ؛ هتـشادرب  ار  ماـگ  نـیا  اـم  هـک  مدـقتعم  و  دـشاب ، هدوـب  ترورض 

يزاسزاب نیا  مراد و  سیلپ  شترا و  يزاسزاب  رد  یعـس  حلـسم ، ياهورین  لک  هدـنامرف  ناونع  هب  رـضاح  لاح  رد  .دـش  دـهاوخ  هتفرگ  یمهم  تامیمـصت 
یماظن ياه  نامزاس  هژیو  هب  دش ؛ دهاوخ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  لاوحا ، عاضوا و  طیارش و  هک  يریگ  میمصت  زکارم  زا  يرایـسب  لالحنا  بجوم 

.درک میهاوخ  لحنم  تلم  میقتسمریغ  ای  میقتسم  تلاخد  اب  ار  هدنام  یقاب  ياهورین  يریگ و  میمصت  زکارم  یمامت  ام  .یماظن  هبش  و 

؟ دنک یم  دییأت  تکرح  نیا  رد  ار  امش  ینیمخ  ماما  ایآ  س :

هلب ج :

.دنیوگ یمن  حوضو  هب  ار  يزیچ  دنیوگ  یم  نخس  مه  رگا  دنیوگ و  یم  نخس  تردن  هب  نوچ  دنک ؛ یمن  ریرقت  ار  يزیچ  ًارهاظ  ماما  یلو  س :

.درک دنهاوخ  ریرقت  ار  زیچ  همه  کیدزن  هدنیآ  رد  ماما  مدقتعم  ج :

؟ ددرگ زاب  ناریا  هب  دناوت  یم  عقوم  هچ  یللملا  نیب  قیقحت  نویسیمک  س :

.ددرگ زاب  دناوت  یم  دهاوخب  تقو  ره  هک  تسا  یهیدب  ج :

شوگ هب  دوخ  يادـص  ندـناسر  مدـع  دـحتم و  للم  ناـمزاس  تاـسلج  رد  تکرـش  مدـع  رطاـخ  هب  ناریا  دـیدوب ، هجراـخ  روما  ریزو  امـش  هک  یتقو  س :
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رما نیا  لوئـسم  .تفر  تسد  زا  هک  دوب  يرگید  تصرف  ناریا  كرت  هب  قیقحت  نویـسیمک  تردابم  و  داد ، تسد  زا  ار  یگرزب  یـسایس  تصرف  ناـیناهج ،
؟ تسیک
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؛ مینادرگرب ار  هاش  میتسناوت  یم  دناسر ، یم  نایاپ  هب  ار  شتیرومأم  قیقحت  نویسیمک  ای  متفر  یم  دحتم  للم  نامزاس  هب  رگا  هک  متشاد  نیقی  ًابیرقت  نم  ج :
؛ دنتـسه اج  همه  رد  نآ ، نالوئـسم  هنافـسأتم  .داد و  یم  رده  هب  ار  ام  ياه  شالت  یمامت  هک  داتفا  یم  یقافتا  زاس ، تشونرـس  هظحل  رد  راب و  ره  رد  یلو 

راوشد رگید  دنک ، یم  ادیپ  لخادت  لکش  نیا  هب  اه  تیلوئسم  هک  یتقو  .دنتسه و  يرایـسب  زکارم  هکلب  درادن ، دوجو  يدحاو  يریگ  میمـصت  زکرم  نوچ 
.دشاب یم  لوئسم  یسک  هچ  مییوگب  هک  تسا 

؟ دیرگن یم  هنوگچ  برع  ناهج  اب  دوخ  طباور  هب  س :

میناد و یمن  لقتـسم  ار  اـه  تلود  نیا  اـم  اریز  تسا ؛ ینـشور  بلطم  نیا  تسین و  بوـخ  میراد  یبرع  ياـه  تلود  اـب  هـک  یطباور  رـضاح  لاـح  رد  ج :
.مینک يراکمه  اهنآ  اب  میهاوخ  یمن  هرخالاب 

؟ دیزاس رارقرب  یبرع  ياه  تلود  اب  ار  یبوخ  طباور  دیهاوخ  یمن  ًالوصا  امش  هک  تسین  انعم  نآ  هب  ایآ  س :

هک میتسه  یکانرطخ  رامیب  ام  دننک  یم  روصت  نوچ  دنهاوخ ؛ یمن  نانآ  هک  تسا  نیا  لکشم  میهاوخ ، یمن  ای  میهاوخ  یم  ام  هک  تسین  نیا  لکـشم  ج :
.درک دهاوخ  تیارس  همه  هب  ضرم  نیا  دنراذگب ، زاب  ام  يور  هب  ار  اهرد  رگا 

؟ دش دیهاوخ  هدامآ  اهنآ  يراکمه  يارب  امش  ایآ  دننزب ، امش  ربارب  رد  راکتبا  هب  تسد  دوخ  یبرع ، ياه  تلود  رگا  س :

.مهدب رارق  دییأت  دروم  ار  اهنآ  اب  يراکمه  يارب  یگدامآ  مناوت  یمن  ج :

هکلب هدوبن ، دوخ  ياه  تلم  بختنم  اه  میژر  نیا  هک  تسا  نیا  یبرع  ياه  میژر  رب  امـش  یـساسا  تاداـقتنا  زا  یکی  دـیا ، هدرک  مـالعا  هک  يروط  هب  س :
ییاه میژر  نینچ  اب  دراد  ناکما  لوصا  رظن  زا  ایآ  .دنا  هدیسر  تردق  هب  مدرم  یهاوخ  رظن  نودب  هک  دنتسه  یمکاح  ياه  هورگ  اه و  نادناخ  زا  لکشتم 

؟ دینک يراکمه 

هب یکیژتارتسا  لصا  کی  ام  يارب  هک  تسا  تشونرس  نییعت  قح  نآ  میراد و  یساسا  لصا  کی  ام  اریز  مهد ؛ رارق  دیکأت  دروم  ار  نآ  مناوت  یمن  نم  ج :
میهد ناشن  میزاس  یم  هک  ار  یماظن  اهنآ  هب  هک  قیرط  نیا  هب  هکلب  یلام ، یماظن و  کمک  هن  هتبلا  مینک ؛ کمک  اه  تلم  هب  میناوت  یم  ام  .دور  یم  راـمش 

.دننک يریگولج  دوخ  روما  رد  نارگید  تلاخد  زا  دنوش و  دازآ  دنناوتب  نآ  زا  يوریپ  اب  ات 

هجوت اب  یناهج و  طیارش  هب  هجوت  اب  دروم ، نیا  رد  امش  میمصت  ایآ  تساوخ ، کمک  امـش  زا  یبرع  روشک  کی  رد  یمالـسا  یقلخ  شبنج  کی  رگا  س :
؟ دیراد یلوصا  هاگدید  هلئسم  نیا  هب  تبسن  امش  هک  نیا  ای  دش ، دهاوخ  ذاختا  هطوبرم  یبرع  روشک  نآ  اب  دوخ  طباور  هب 

.دومن میهاوخ  کمک  یشبنج  نینچ  هب  عطق  روط  هب  میراد و  یلوصا  هاگدید  ام  هن ، هن ، ج :

هدرک لاغشا  ار  یسوموبا  گرزب و  بنت  کچوک و  بنت  ینعی  جیلخ  هریزج  هس  هاش  .دینک  یم  در  ار  هاش  ياهراک  تامادقا و  امش  هک  تسا  فورعم  س :
؟ دینک یمن  هیلخت  ار  ریازج  نیا  ارچ  تسا ؛

هـشقن يور  زا  امـش  يارب  ار  نامدوخ  هاگدـید  نم  دوبن ، یـسک  هب  قلعتم  دوب ؟ یـسک  هچ  هب  قلعتم  ریازج  نیا  دوش ؟ اـهنآ  دراو  یـسک  هچ  هک  هیلخت ؟ ج :
هدوب اکیرما  هدحتم  تالایا  هب  هتسباو  اهروشک  نیا  ام  رظن  زا  دراد ؛ رارق  يدوعس  ناتسبرع  تیوک ، یبد ، نامع ، رطق ، یبظوبا ، بونج ، رد  .مهد  یم  حرش 
هزاجا نانآ  هب  ام  رگا  دنکانمیب و  ام  بالقنا  زا  نانآ  .دنرذگ  یم  اه  شکتفن  نآ  زا  هک  دراد  رارق  زمره  هگنت  جیلخ ، فرط  نآ  رد  .دنـشاب  یمن  لقتـسم  و 

ایآ .تخادـنا  دـهاوخ  هگنت  نیا  يور  تسد  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ینعی  تفای ؛ دـنهاوخ  طلـست  هگنت  نیا  رب  ًالآم  دـنروآ ، تسد  هب  ار  ریازج  نیا  میهدـب 
یمن حرطم  هلئـسم  نیا  تروص  نآ  رد  دندوب ، لقتـسم  جیلخ ، نوماریپ  ياهروشک  همه  رگا  میهدب ؟ اکیرما  هدحتم  تالایا  هب  ار  هیده  نیا  ام  دراد  ناکما 
سپ نانآ  هب  ار  ریازج  نیا  ام  تروص  نآ  رد  دوش و  یمن  حرطم  تحاسم  مک  کچوک و  ریازج  هرابرد  یتالکـشم  نینچ  کی  ناگیاسمه  نایم  اریز  دش ؛
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.میداد یم 

؟ دیهدب سپ  ار  ریازج  نیا  دیرادن  رظن  رد  سپ  س :

.مینک يزاسکاپ  تسا ، هتسباو  اکیرما  هدحتم  تالایا  هب  هچره  اکیرما و  روضح  زا  ار  سراف  جیلخ  میهاوخ  یم  سکعرب  هکلب  ًادبا ، ریخ ، ج :
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؟ تفای دهاوخن  دوبهب  یبرع  ياه  تختیاپ  اب  نارهت  طباور  برع ، ناهج  رد  یمالسا  شبنج  لوصح  زا  شیپ  سپ ، س :

، یمالـسا روـشک  کـی  رد  درادـن  ناـکما  اریز  تسا ؛ نکممریغ  زین  نیا  دوـش و  رارقرب  کـیتارکمد  یقلخ و  یلو  یمالـساریغ  ياـه  میژر  رگا  یتـح  ج :
شبنج کی  درادن  ناکما  .تسا  هدش  بوکرس  ناسنا  يدازآ  يارب  یهار  يژولوئدیا و  دوخ ، مالسا ، اریز  دشابن ؛ یمالـسا  هک  دوش  رارقرب  یقلخ  یمیژر 

.منک روصت  ای  كرد و  ار  یشبنج  نینچ  مناوت  یمن  نم  .دشاب  هتشاد  دوجو  ناهج  یمالسا  ياهروشک  زا  یکی  رد  ای  برع و  ناهج  رد  یمالساریغ  یقلخ 

ماما ندنام  هدنز  زا  یکاح  هک  دیراد  تسد  رد  ییاه  هناشن  ایآ  .دوش  یم  یبیل  ناریا و  طباور  دوبهب  عنام  ردص ، یسوم  ماما  ندش  دیدپان  هلئسم  ایوگ  س :
؟ دشاب ردص 

یم ماما  ندوبر  زا  مین  لاس و  کی  هک  نیا  مغر  یلع  .میرادـن ...  تسد  رد  دـشاب ، هتـشاد  دـیکأت  ردـص  ماما  ندوب  هدـنز  رب  هک  ینیع  ياـه  هناـشن  هن ، ج :
.میتفاین يزیچ  یلو  میروآ ؛ تسد  هب  وا  زا  يرثا  ات  میدرک  يرایسب  شالت  ام  درذگ ،

؟ تسیچ نانبل  نایعیش  هب  تبسن  امش  دید  س :

، دوخ يورین  هب  زج  هک  نیا  هار  رد  شالت  ینعی  دننک ؛ شالت  یفنم  نزاوت  کی  داجیا  رد  دیاب  نانبل  نایعیش  .دننامورحم  نیرت  مورحم  زا  نانبل  نایعیـش  ج :
تنحم جنر و  لیئارـسا  اب  گنج  زا  همه  زا  شیب  هک  نانبل  نایعیـش  رب  .دش  دهاوخ  نارگید  تردق  هیام  هفیاط ، نیا  فعـض  نوچ  دـننکن ؛ هیکت  نارگید  رب 
نانچمه تروص ، نیا  ریغ  رد  و  دـنریگ ، راک  هب  ار  ورین  نیا  هدوب و  دوخ  لمع  راکتبا  يورین  دوخ و  تاذ  يوج  تسج و  رد  هک  تسا  مزال  دـنا ، هدیـشک 

دوب نیا  نم  رظن  زاغآ ، زا  .دزادرپ  یم  ار  اهب  تسا  رت  فیعض  هک  نآ  تسایس ، رد  اریز  دوب ؛ دنهاوخ  یگشیمه  ینابرق  هدوب و  تیمورحم  رد  همه  زا  شیب 
.مدناسر ناشیا  عالطا  هب  ار  دوخ  رظن  نیا  مدرک ، تاقالم  سیراپ  رد  ردص  یسوم  ماما  اب  تصش  ههد  رخاوا  رد  هک  یتقو  دنوش و  حلسم  دیاب  نایعیش  هک 

؟ دراد تافانم  نیمزرس  نآ  رد  رگید  ياه  هقرف  روضح  نانبل و  تدحو  اب  ناشتیوه ، هرابرد  نایعیش  يوج  تسج و  دیتسه  دقتعم  ایآ  س :

دنمورین دازآ و  دـیاب  يرگید ، روشک  ره  هیروس و  ات  هتفرگ  لیئارـسا  زا  يا ، هناگیب  ره  ربارب  رد  نانبل  .مینک  صخـشم  ار  ناـنبل  ياـهزاین  تسخن  دـیاب  ج :
یم یشان  اج  نیا  زا  نایعیـش  تیمورحم  .دنیامن  افیا  ار  یـشقن  نینچ  دیاب  دننک و  يزاب  هنیمز  نیا  رد  ار  لوارقـشیپ  شقن  دنناوت  یم  اج  نآ  نایعیـش  .دشاب 

ینعی هعیـش  اریز  دوب ؛ دهاوخن  هیجوت  لباق  اج  نآ  رد  نانآ  روضح  دـننکن ، يزاب  ار  نآ  هدـنیآ  رد  مه  رگا  دـنا و  هدرکن  يزاب  ار  شقن  نیا  زونه  هک  دوش 
يزاب ار  لوارقشیپ  شقن  ناریا  نایعیش  ام  ...سکعرب  هکلب  درادن ؛ تافانم  نآ ، نیمزرس  رد  رگید  ياه  هقرف  دوجو  نانبل و  تدحو  اب  شقن  نیا  .لوارقشیپ 

ار یگتسباو  مدع  یبلط و  لالقتسا  تیوه  ینعی  دنشاب ؛ هتشاد  نانبل  رد  ار  شقن  نیمه  نایعیش  دیاب  و  دنتـشاد ، قفاوت  نآ  اب  زین  رگید  ياه  هقرف  هک  میدرک 
.دوب دهاوخ  اه  هقرف  رگید  نامورحم  تقفاوم  دروم  لقادح  ای  تفرگ  دهاوخ  رارق  نانبل  ياه  هقرف  هیلک  تقفاوم  دروم  شقن  نیا  دنهد و  هئارا 

؟ دیراد یبرع  ياهروشک  زا  رادید  يارب  يا  همانرب  ایآ  س :

.هن الاح ، ج :

؟ دیهد یم  حیجرت  اهروشک  رگید  رب  ار  يروشک  هچ  ناترادید  يارب  دینک ، رفس  برع  ناهج  هب  دیهاوخب  زورما  نیمه  رگا  س :

همه رد  دنچ  ره  یبیل ؛ دوبن ، ردص  یسوم  ماما  هلئسم  رگا  و  دشاب ، یم  ریازجلا  تسا ، کیدزن  ام  هب  يدودح  ات  نونکا  هک  يروشک  توکـس ] زا  سپ  : ] ج
.دوش مهارف  میارب  اهنآ  رادید  تصرف  منک  یم  وزرآ  هک  دنراد  دوجو  برع  ناهج  لخاد  رد  یقلخ  ياه  شبنج  زین  میرادن و  قفاوت  نآ  اب  زیچ 

نودب لاس  هلئسم 15  دیراد  رظن  رد  دینک ، تاقالم  ریازجلا  روهمج  سیئر  دیدج  نب  یلذاش  اب  رگا  ایآ  س :

114 ص :
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؟ دور یم  رامش  هب  ریازجلا  یلخاد  رما  کی  امش  رظن  زا  هلئسم  نیا  هک  نیا  ای  دیراذگب  نایمرد  وا  اب  ار  الب " نب   " ندوب نادنز  رد  همکاحم 

نب نم  .دنوش  یم  یناهج  هلئسم  دنا ، هدرک  يزاب  تابالقنا  رد  یگرزب  شقن  هک  ینادرم  یلو  دور ؛ یم  رامش  هب  ریازجلا  یلخاد  رما  کی  الب  نب  هلئسم  ج :
هک يزور  .مدوب  هدرک  نازیوآ  مقاـطا  رد  ار  وا  سکع  تفر و  یم  رامـش  هب  یلبمـس  نم  يارب  مدوب ، وجـشناد  زونه  یتـقو  متـشاد و  تسود  یلیخ  ار  ـالب 

یلو تسا ؛ هدش  يداع  نم  يارب  وا  تبیغ  نامز ، تشذگ  اب  .تسا  هدش  رات  هریت و  ریازجلا  بالقنا  نامـسآ  مدرک  ساسحا  دنا ، هدرک  ینادنز  ار  وا  مدینش 
ینادـنز ار  دوخ  ناراذـگ  ناینب  زا  یکی  دـیابن  بالقنا  هک  تفگ  مهاوخ  وا  هب  مدرک ، تاقالم  یلذاش  تندـیزرپ  اب  يزور  رگا  .ملئاق  مارتحا  وا  يارب  زونه 

.دشابن ینادنز  نآ ، رد  هک  متسه  یناهج  يایؤر  رد  هک  نم  هن ؟ هک  ارچ  تفگ ؛ مهاوخ  یلذاش  تندیزرپ  هب  ار  مرظن  دمآ ، شیپ  یتصرف  رگا  .دنک 

؟ دیراد برع  تلم  هب  باطخ  يرگید  نخس  ایآ  س :

دنا هدشن  دحتم  هتشذگ  رد  برع  للم  .دروآ  یمن  ار  مالـسا  (ص ،) مرکا ربمایپ  دوب ، فده  نیتسخن  مسیبرع  ناپ  رگا  میوگب  برع  للم  هب  مهاوخ  یم  ج :
هناهب ار  نآ  دوخ ، دوجو  همادا  يارب  یماظن  ياه  میژر  هک  یتیموق  تیلم و  دش ؛ دنهاوخن  دـحتم  برغ ، یتادراو  تیموق  تیلم و  ساسا  رب  زین  هاگ  چـیه  و 
مالسا گنهرف  نیا  هاگ  هیکت  .دننک  وجو  تسج  گنهرف  نیا  رد  ار  دوخ  تدحو  دیاب  اذل  تسا و  یگنهرف  تیوه  کی  برع  للم  تیوه  .دنهد  یم  رارق 

دنوش و دحتم  یمالسا  للم  رگید  اب  دنرداق  هکلب  دنربب ، نیب  زا  ار  لیئارسا  هدرک و  رارقرب  ار  دوخ  تدحو  اهنت  هن  دنناوت  یم  مالـسا ، اب  برع ، للم  تسا و 
(1) .تسا دیدج  تیناسنا  زیخاتسر  يوس  هب  یهار  زاغآ  نیا 

115 ص :

ذخأم 22. - 1
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سرام 1980 یلوالا 1400 23  يدامج  نیدرورف 13596  هبنشکی 3  گنج  رامشزور 

23

دوخ هب  دوخ   (1)، رارق قبط  مادقا ، نیا  .دش  اماناپ  دراو  هاش  دادرتسا  تساوخرد  میلست  يارب  یـسراپ ،"  " مان هب  ناریا  یـسایس  رومأم  کی  زورما ، هاگرحس 
هب طوبرم  يرادا  تامادـقا  نتفاین  نایرج  يارب  يا  هناهب  هبنـشکی  یلیطعت  (2) و  دوب لیطعت  يرادا  سیورـس  یلو  دوش ، رجنم  هاش  تشادزاب  هب  تسیاـب  یم 

.دش رما  نیا 

: درک یم  تیاکح  ارجام  تاماهبا  زا  هک  دش  شخپ  ریز  ربخ  دنچ  نلک  ویدار  زا  تعاس 13:30 ، رد 

دیکأت دروم  ار  ناریا  تاماقم  هب  عولخم  هاش  نداد  لیوحت  رب  ینبم  ناریا  تلود  تساوخ  ناشتارکاذـم ، یط  اـت  دـندش  اـماناپ  دراو  یناریا  نادـقوقح  ود  - 
.دنهد رارق 

لحارم دراو  ناریا ، هب  يو  نداد  لیوحت  هلئـسم  هک  نیا  زا  لبق  قباس ، هاش  هک  دـهد  یم  شرازگ  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  رد  ینویزیولت  هدنتـسرف  کـی  - 
روشک هب  قباس  هاش  رفس  هلئسم  تشاد  مالعا  رصم  يروهمج  سیئر  رتفد  .دنیزگ  تماقا  رـصم  رد  دنک و  كرت  ار  اماناپ  كاخ  دراد  دصق  دوش ، یـساسح 

.درادن دوجو  يا  همانرب  نینچ  تسا و  هدشن  حرطم  رصم ،

روشک عجارم  هب  ار  عولخم  هاش  اماناپ ، هک  دوش  عنام  اکیرما  هدـحتم  تـالایا  هک  یتروص  رد  تشاد  راـهظا  ناریا  هجراـخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص  - 
(3) داتفا دهاوخ  قیوعت  هب  زین  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ندرک  دازآ  نامز  دهد ، لیوحت  ناریا 

اماناپ .یس.يد  يامیپاوه  کی  هلیسو  هب  شناهارمه  هاش و  رهظ ، زا  دعب  تعاس 2  رد  ، » دعب تعاس  مین  دش ، شخپ  نلک  ویدار  زا  رابخا  نیا  هک  یلاح  رد 
(، اکیرما هن   ) هرهاق ینعی  يدعب  دصقم  رد  هک  دش  مالعا  تفای و  نایاپ  اماناپ  رد  هاش  هزور  دص  تماقا  بیترت ، نیا  هب  (4)« .دندرک كرت  رصم  دصقم  هب  ار 

(5) دش دهاوخ  ماجنا  يو  يور  یحارج  لمع  نیمود 

زاغآ ناریا ، دـض  رب  اکیرما  تامادـقا  اه و  يریگ  میمـصت  زا  يا  هزات  رود  دـش و  رت  گنر  مک  اه  ناـگورگ  هلئـسم  لـح  هب  اـه  يراودـیما  لاـح ، نیا  رد 
رد هتشذگ  زور  هزات ، رود  نیا  .دیدرگ 

116 ص :

تلود اما  دندوب ؛ هدرکن  تقفاوم  مه  ناریا  هب  يو  میلست  مدع  طرش  اب  يرهاظ و  لکـش  هب  یتح  هاش  تشادزاب  اب  اه  ییاکیرما  هک  دوش  یم  يروآدای  - 1
.دوب هداد  ناشن  هیضق  نیا  ناکما  هرابرد  یگنر " مک  زبس  غارچ  ، " اماناپ

.3/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 8 ، ، 4/1/1359 هرامش 3 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.3/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 8 ، ، 4/1/1359 هرامش 3 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 3
ص 337. ذخأم 1 ، - 4

ص 24. ذخأم 1 ، - 5

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 139 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_116_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_116_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_116_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_116_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_116_5
http://www.ghaemiyeh.com


رد .تسا  هدـش  يریگ  میمـصت  نآ  هب  عجار  و  یحارط ، دوش -  یلمع  اماناپ  زا  هاـش  تمیزع  هک  نیا  زا  لـبق  اـکیرما -  یلم  تینما  ياروش  ینـالوط  هسلج 
يریگ میمـصت  هعومجم  نیا  زا  یـشخب  دوخ  اماناپ ، رد  رتراک  هژیو  هداتـسرف  رواشم و  ندرج  نوتلیماه  هزور  دنچ  روضح  زا  دعب  اماناپ ، زا  هاش  نتفر  عقاو 

(1) .دشاب یم  اکیرما  یلم  تینما  ياروش 

24

ناگورگ موادـت  هنیمز  رد  اه  یبات  یب  اه و  یتیاضران  یخرب  اه ، ناگورگ  هلئـسم  لح  يارب  رتراک  تلود  ياه  ماـقم  ناـهنپ  راکـشآ و  تامدـقا  راـنک  رد 
اکیرما يانـس  رد  تیرثکا  ربهر  درب  تربار  روتانـس  نایم  نیا  رد  .دننک  یم  زاربا  رتراک  یـسایس  يابقر  رت ، شیب  ار  اه  یبات  یب  نیا  .دوش  یم  زاربا  يریگ 

درادن يا  هجیتن  رت ، تخس  تامادقا  هک  درک  دییأت  یلو  تسا ؛ هدش  رت  مک  اه  ییاکیرما  هلصوح  ربص و  يریگ ، ناگورگ  هیـضق  همادا  اب  هک  تشاد  راهظا 
(2) درک دهاوخ  تیوقت  ناریا  رد  ار  ییاکیرما  دض  تاساسحا  نویطارفا و  اهنت  و 

زا تسا -  یتاـباختنا  تیلاـعف  مرگرـس  كرویوین  ترواـجم  رد  تکیتـنک  تـالایا  رد  هک  هاوخ -  يروهمج  ياهادـیدناک  زا  یکی  شوـب ، جرج  نینچمه 
اب کیتاملپید  طباور  هک  درک  داهنشیپ  شوب  .دش  اه  ناگورگ  هلئسم  لح  يارب  يرت  يدج  تامادقا  راتـساوخ  درک و  داقتنا  ناریا  دروم  رد  رتراک  تسایس 

(3) ددرگ رارقرب  ناریا  دروم  رد  يداصتقا  میرحت  دوش و  عطق  ناریا 

دـصق اکیرما  اه ، ناگورگ  هلئـسم  تسب  نب  مغر  هب  هک  تفگ  اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  جیـساپ  دیوید  سرپدـتیانوی ، شرازگ  هب  رگید  يوس  زا 
طباور عطق  هب  دیدهت  ییاپورا ، تلود  دنچ  هک  نیا  رب  ریاد  ییاه  شرازگ  راشتنا  زا  سپ  : » دیازفا یم  سرپدتیانوی  .دنک  عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  درادن 

یمادقا نینچ  کی  نتگنشاو  تشاد : راهظا  جیـساپ  دنا ، هدید  اه  ناگورگ  يدازآ  روظنم  هب  راشف  يارب  یلامتحا  هار  کی  ناونع  هب  ار  ناریا  اب  کیتاملپید 
(4)« .مینک یم  لابند  ار  ییاه  فده  نانچمه  دوجوم  عضو  رد  ام  اریز  تسا ؛ هدرک  در  ار 

، دیدرگ شخپ  .سا.یب.یس  نویزیولت  زا  هک  دوخ  تانایب  نمـض  اکیرما ، يروهمج  تسایر  نواعم  لیدنام  رتلاو  : » داد ربخ  وکـسم  ویدار  لاح ، نیمه  رد 
نیا .دنک » یم  یسررب  ار  ناریا  هیلع  یلامتحا  فلتخم  تامادقا  اکیرما  هدحتم  تالایا  تسا  هتفگ 

117 ص :

.نآ كرت  اماناپ و  رد  هاش  روضح  هراـبرد  اـکیرما  تقو  هجراـخ  ریزو  سنو  سوریاـس  ياـه  تشادداـی  هرامش 23 : شرازگ  همیمـض  دراد : همیمـض  - 1
ص129

.3/1/1359 تعاس 6:30 ، اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص 11 ، ذخأم 2 ، - 2

.3/1/1359 تعاس 6:30 ، اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص 12 ، ذخأم 2 ، - 3
.3/1/1359 سرپدتیانوی ، نب -  ص 4 و 5 ، ذخأم 2 ، - 4
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هب مه  يرگید  ياه  مادـقا  .تسا  هدـش  هکولب  اکیرما  ياه  کناب  رد  ناریا  يدـقن  ياه  هدرپس  هدـیدرگ و  عطق  ًـالمع  روشک  ود  یناـگرزاب  : » دوزفا ویدار 
اهرهش و نارابمب  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  تشادزاب  زا  سپ  تسپ ، نتگنشاو  همانزور  هتفگ  هب  .دنوش  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  اه  یناریا  ات  دیآ  یم  لمع 

(1)« .تفرگ رارق  یسررب  دروم  سراف  جیلخ  يراذگ  نیم  ناریا و  هرصاحم 

25

لیذ وحن  هب  نارهت ، رد  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  تشونرـس  هراـبرد  ار  یناریا  نالوئـسم  زا  یکی  تاراـهظا  زا  یـشخب  سرپدـتیانوی ، يرازگربـخ  زورما 
دهاوخ میمـصت  ناریا  ناملراپ  اه  ناگورگ  هرابرد  تفگ : گـنوتیازره " وزوین   " هیرـشن راـگنربخ  اـب  يا  هبحاـصم  رد  ییاـبطابط  قداـص  : » درک شرازگ 

ینب نسحلاوبا  راکمه  .دوب  دـهاوخ  نآ  هفیظو  نیتسخن  نیا  هک  مراد  نانیمطا  نم  درک و  دـهاوخ  راک  هب  زاغآ  سلجم  رگید ، هتفه  هس  دودـح  اـت  .تفرگ 
شیپ دناوت  یمن  وا  تفگ  ییابطابط  .ددرگ  ذاختا  رگید  هتفه  جنپ  یلا  راهچ  روکذـم ، میمـصت  دوش  یم  ینیب  شیپ  نیاربانب  تفگ : روهمج ، سیئر  ردـص 

ای دازآ  ار  اه  ناگورگ  دـشاب -  هتـشاد  قوفت  نآ  رد  ناـیناحور ، يربهر  هب  یمالـسا  يروهمج  بزح  دور  یم  راـظتنا  هک  ناـملراپ -  اـیآ  هک  دـیامن  ینیب 
یناریا تاماقم  تفگ : يو  .دراد  اکیرما  تلود  تسایـس  یلحم و  عاضوا  هب  یگتـسب  هک  ؛(2)  دومن دـهاوخ  همانفارتعا  کی  ياضما  هب  راداو  ای  همکاحم و 

روز هب  اه  ناگورگ  ناج  نتخادـنا  هرطاخم  هب  نودـب  میتسناوت  یمن  ام  تفگ  یلو  دنتـشادن ؛ هتـشذگ  ربماون  مراـهچ  يریگ  ناـگورگ  لوبق  زج  يا  هراـچ 
.میوش لسوتم 

نیا لاـح ، نیا  اـب  هک  تفگ  وا  .تسا  هدرک  جـیگ  بلغا  ار  اـه  یبرغ  هاـش ، ندرک  نوگنرـس  لاـبند  هب  ناریا  تسایـس  هـک  دـناد  یم  وا  تـفگ : ییاـبطابط 
.دنک هزرابم  ناریا  هرابرد  برغ  زیمآ  هابتشا  ياه  تشادرب  اب  ادتبا ، نامه  زا  هک  دوب  هدش  راداو  دیدج  میژر  هک  دیدرگ  یـشان  تیعقاو  نیا  زا  یمگردرس 

نآ زا  هک  يروشک  درک ؛ هدهاشم  ار  ناریا  فرط  زا  نشور  تسایس  کی  دش  یم  یتخس  هب  هتشذگ  لاس  یط  هک  منک  یم  فارتعا  نم  تشاد : راهظا  يو 
داد و رارق  دیکأت  دروم  تسا ، هدوب  یـسوساج  زکرم  کی  اکیرما  ترافـس  هک  نیا  رب  ینبم  ار  ناریا  تلود  تاماهتا  وا  .دـش  یم  هدینـش  هاش  يادـص  طقف 

(3)« .دنا هدومن  کمک  تلود  هیلع  نایغط  حرط  رد  نایشروش  هب  هدرک و  همانرذگ  لعج  هب  مادقا  ترافس ، نانکراک  هک  دش  یعدم 

قداص : » دوب هداد  شرازگ  ( 1/1/59  ) سرام رد 21  زین  رتیور  يرازگربخ  هک  دوش  یم  يروآدای 

118 ص :

.3/1/1359 تعاس 14:30 ، وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 7 ، ذخأم 2 ، - 1
زا هناگادـج ، ربخ  ود  رد  سراپ  يرازگربخ  تفاین و  ساکعنا  یلخاد  تاعوبطم  رد  هبحاـصم  نیا  زورون ، ریگارف  لـیطعت  لـیلد  هب  دوش  یم  يروآداـی  - 2
یم هدهاشم  هبحاصم ، يارب  هدش  رکذ  خیرات  رد  هچ  يوتحم و  رد  هچ  هدش ، دای  عبنم  ود  شرازگ  رد  ییاه  توافت  .درک  لقن  ار  نآ  رتیور  سرپدتیانوی و 

لامتحا اما  هبحاصم ؛ کی  مه  دشاب  هتشاد  دوجو  هبحاصم  ود  دناوت  یم  مه  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  یناملآ  هیرشن  مان  رد  زین  يرصتخم  رییغت  نینچمه  .دوش 
نیا رد  دشاب  دحاو  ینانخـس  زا  يرازگربخ  ره  تشادرب  توافت  دـناوت  یم  ًاضعب  هک  یتاکن  رد  توافت  دوجو  هب  هجوت  اب  لاح ، ره  رد  .تسا  رت  يوق  مود 

.تسا هدش  لقن  بلطم  نیا  عبنم  ود  ره  زا  اج ،
.3/1/1359 سرپدتیانوی ، نب -  ص 4 و 5 ، ذخأم 2 ، - 3
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ياـه ناـگورگ  يدازآ  دروم  رد  تشاد  راـهظا  گـنوت " يز  نیازوـین   " یناـملآ هیرـشن  اـب  يا  هبحاـصم  یط  ناریا ، یمـسر  تاـماقم  زا  یکی  ییاـبطابط 
درک هفاضا  ییابطابط  .درک  دـهاوخ  عورـش  ار  دوخ  راک  ناریا  ناملراپ  رگید ، هتفه  هس  اـی  ود  فرظ  تفرگ و  دـهاوخ  میمـصت  ناریا  ناـملراپ  ییاـکیرما 

تـسا نکمم  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  نانکراک  نیاربانب  .دوب  دـهاوخ  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئـسم  ناریا ، ناملراپ  رد  ثحب  دروم  عوضوم  نیتسخن 
تفگ درک و  موکحم  تفرگ ، تروص  نایوجـشناد  طسوت  هک  ار  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  لاغـشا  ییابطابط  .دنوش  دازآ  رگید  هتفه  جنپ  ای  راهچ  فرظ 

، تسین یللملا  نیب  قوقح  هب  ناریا  مارتحا  مدع  هدـنهد  ناشن  مادـقا  نیا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  .تسین  یتسیلایرپمادـض  هزرابم  دربشیپ  هویـش  نیا 
لوئـسم تاماقم  طسوت  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  لاغـشا  هک  دینک  كرد  دیاب  .دراذگ  یم  مارتحا  یللملا  نیب  قوقح  هب  ناریا  ریخ ! داد : خساپ  ییابطابط 

هتخاس ام  تسد  زا  يرگید  راک  هچ  درک  هفاضا  ییابطابط  .تشادـن  نآ  دـییأت  زج  يرگید  هار  ناریا  تلود  تفگ  ییابطابط  .تسا  هتفرگن  تروص  یناریا 
روز يورین  زا  میتسناوت  یمن  میتخاس ، یم  موکحم  ار  مادـقا  نیا  رگا  یتح  تفگ : ییابطابط  .دنتـسه  نایوجـشناد  تسد  رد  ییاکیرما  ناـگورگ   50 دوب ؛

.دز یماظن  هلخادم  هب  تسد  دوش  یمن  اه ، ناگورگ  ناج  نتخادنا  رطخ  هب  نودب  مینک ؛ هدافتسا 

رتـکد .دزاـس  موکحم  ار  مادـقا  نیا  دـیاب  ًاـتعیبط  دـنک ، رظن  راـهظا  اوزنا  رد  یـسک  رگا  تفگ : يو  .دـش  لاؤس  يو  یـصخش  رظن  دروـم  رد  ییاـبطابط  زا 
يداصتقا یسایس ، ظاحل  زا  دیاب  تفگ : يو  .تسا  هدوبن  دیفم  یتسیلایرپمادض  هزرابم  يارب  یسایس  رظن  هطقن  زا  اکیرما  ترافس  لاغـشا  تفگ : ییابطابط 

رظن هطقن  زا  تفگ  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  ياج  رد  ییابطابط  .دروآ  میهاوخن  تسد  هب  يزیچ  تروص  نیا  ریغ  رد  درک ؛ هزرابم  مزیلایرپما  اب  یگنهرف  و 
تسا و هدرک  تیامح  هاش  زا  لاـس  يارب 35  هدـحتم  تالایا  تسا و  هدوب  یـسوساج  زکرم  اکیرما  ترافـس  اریز  درک ؛ هاگن  هلئـسم  هب  ناوت  یم  زین  رگید 

(1)« .دنک یم  يراددوخ  يو  دادرتسا  زا  نونکا 

26

زا یعضوم  تیامح  اکیرما و  اب  دیدش  تفلاخم  رد  قرش  كولب  يا  هناسر  تاغیلبت  تسایـس  نآ ، موادت  یگنوگچ  يریگ و  ناگورگ  يارجام  باتزاب  رد 
.تسا رکذ  نایاش  هنومن  ود  وکسم  ویدار  ینابلآ و  ویدار  زورما  ياهراتفگ  .تسا  هدش  میظنت  دوخ ، صاخ  ياه  يریگ  تهج  اب  ناریا ،

نآ رد  هک   (2) دـش شخپ  يریـسفت  دروآ " دـهاوخن  رد  وناز  هب  ار  ناریا  ياه  قلخ  اکیرما  مسیلایرپما  ياهدـیدهت   " ناونع تحت  ینابلآ ، ویدار  رد  زورما 
، ناریا دضرب  تامادقا  تادیدهت و  نیا  زا  ار  اکیرما  فادها  ریسفت ، نیا  .تسا  هدش  موکحم  شنزرـس و  ناریا ، قلخ  دضرب  یماظن  ژاتناش  رطاخ  هب  اکیرما 
جیلخ و هزوح  رد  ییاکیرما  دـض  جوم  يریگ  جوا  اب  هلباقم  هتفر ، تسد  زا  يرامعتـسا  ون  هاگیاپ  بسک  ناریا و  تفن  هرابود  لواپچ  زا : دـناد  یم  ترابع 

هابتشا ینابلآ  ویدار  رّسفم  ... . 

119 ص :

.رتیور يرازگربخ  نب -  ص 1 ، ، 3/1/1359 هرامش 2 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.ناریا ص130 هیلع  اکیرما  ياهدیدهت  هرابرد  یسراف  نابز  هب  ینابلآویدار  زورما  راتفگ  نتم  : 26 شرازگ لواهمیمض  دراد ؛ همیمض  - 2
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يارب هزرابم  نیا  رد  ار  يزوریپ  نایناریا ، ییاکیرما  دض  عیـسو  تازرابم  هب  هراشا  نمـض  دنک و  یم  يروآدای  ناریا  قلخ  یتخـسرس  ندـیدن  رد  ار  اکیرما 
نیچ يوروش و  تسیلایرپما  لایـسوس  اب  ییاکیرما  ياه  تسیلایرپما  شزاس  ینابلآ ، تلود  عضوم  قباطم  نینچمه ، ریـسفت  نیا  .دنک  یم  ینیب  شیپ  ناریا 

(1) .تسا هدرک  هیصوت  نآ  ربارب  رد  يرایشوه  هب  ار  ناریا  بالقنا  ناشنرطاخ و  ار 

زا يوروش  داحتا  تیامح  هرابرد  شرازگ ، نیا  رد  .درک  یـسررب  ار  ناریا  اکیرما و  نیب  ییاـهن  تیعـضو  يریـسفت ، یـشرازگ  رد  زورما  زین  وکـسم  ویدار 
هدحتم تالایا  رد  یناریا ، ّدض  يرتسیه  : » تسا هدمآ  يریـسفت  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدش  دیکأت  حیرـصت و  اکیرما ، یلامتحا  تادـیدهت  لباقم  رد  ناریا 

دوش و عطق  گنرد  یب  ناریا  اب  طباور  تساوخ  اکیرما ، يانـس  رد  اه  تارکمد  تیرثکا  ربهر  نواعم  نوتـسمرک  رخاوا ، نیا  .دراد  همادا  ناـنچمه  اـکیرما 
« .دریگب رارق  یناهج  سایقم  رد  کیتاملپید  يدادبتسا و  هنیطنرق  دروم  روشک ، نیا 

ناراد گنفت  ندرک  هدایپ  اب  اکیرما ، یلام  لفاحم  ناگرا  لانروج  يرتلاو  همانزور  نارابمب و  اب  ار  ناریا  میات ، ییاکیرما  هلجم  : » درک هفاـضا  وکـسم  ویدار 
تلادع و قح و  زا  عافد  رطاخ  هب  دوخ  هزرابم  هب  اکیرما ، مسیلایرپما  هناراّبج  تایلمع  نیا  اب  هلباقم  يارب  ناریا  مدرم  .دنناسرت  یم  ناریا  كاخ  رد  ییایرد 
، ینونک رصع  هاوخ  یقرت  ياهورین  همه  یتسیلایـسوس و  ياهروشک  رگید  يوروش و  داحتا  .دنهد  یم  همادا  دنـشاب ، شیوخ  روشک  بحاص  هک  نیا  يارب 

(3)-(2)« .دنریگن رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  دنناوت  یمن  اکیرما  مکاح  لفاحم  دننک و  یم  يرادبناج  ناریا  مدرم  زا 

27

يارب هاگیاپ  کی  تروص  هب  نامع  زا  اکیرما  هدافتسا  دروم  رد  تسا ، سوباق  ناطلس  میژر  فلاخم  هک  نامع " يدازآ  یلم  ههبج   " هب موسوم  هورگ  کی 
نیرت گرزب  هب  ار  نامع  اکیرما  هدحتم  تالایا  : » تفگ دش ، شخپ  وکسم  ویدار  زا  هک  يربخ  ربانب  ههبج ، نیا  يوگنخـس  .داد  رادشه  هقطنم ، رد  تلاخد 

یسدنهم و ياهدحاو  زابرـس و  رـسفا و  زا  معا  ییاکیرما  رازه  هد  ات  رـضاح ، لاح  رد  .دزاس  یم  لّدبم  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  دوخ  هحلـسا  رابنا  هاگیاپ و 
یگرزب هاگیاپ  ار  نآ  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  هریـسم "  " هریزج هجوتم  اه  ییاکیرما  هدـمع  هجوت  .دنتـسه  رقتـسم  روشک  فلتخم  ياـه  شخب  رد  یماـظن ،

زا دنناوتب  ناشرگ  هلخادم  ياهورین  هک  دنرامش  یم  یهاگیاپ  ار  نامع  اه  ییاکیرما  .دنزاس  لّدبم  دنه  سونایقا  زکرم  رد  ایسراگ " وگ  هید   " هریزج دننام 
(4)« .دنوش مازعا  هنایم  کیدزن و  رواخ  زا  يا  هطقن  ره  هب  اج  نآ 

28

نویبالقنا دض  یهدنامزاس  زیهجت و  رد  ناریا ، دـض  رب  هدـنکارپ  ییاذـیا  ياه  تکرح  يزرم و  تاکرحت  زین  یـسایس و  یتاغیلبت و  گنج  رب  هوالع  قارع 
شرازگ هب  .تسا  لاعف  زین  ماظن  فلاخم  یناریا 

120 ص :

.3/1/1359 ینابلآ ، ویدار  یسراف  شخب  ص 10 و 11 ، ذخأم 2 ، - 1
.اکیرما ص131 یماظن  ياهدیدهت  هرابرد  وکسم  ویدار  زورما  يریسفت  يربخ و  شرازگ  شرازگ 26 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

.3/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 6 و 7 ، ذخأم 2 ، - 3
.3/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 7 ، ذخأم 2 ، - 4
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قلخ هب  موسوم  نایرج   ] نارس زا  تادیوز ، دماح  خیش  رسپ  تادیوز  مادص  یلصیف و  لداع  روپ و  يرازم  يداه  دیـس   » زورما يرمرادناژ ، تاعالطا  عبانم 
طـسوت هک  یناریا  بارعا  زا  يا  هدـع  اب  نادابآ ، ناـهورگ  هزوح  ونیم ) هریزج  لـباقم  " ) ناحیـس يزرم  هطرـش   " هاگـساپ رد  دنتـسه ،]  ] يراوتم هک ] برع 

لیوحت و هرجفنم  داوم  حالـس و  نانآ ، هب  مزال ، تاروتـسد  نمـض  و  دـندرک ]  ] تاقالم دـندوب ، هدـش  تیادـه  قارع  هب   (1)" غ.ع  " و م.ع "  " و س.ح " "

(3)*(2)« .دنا هدومن  تعجارم  هلصافالب 

یم یط  یکیرچ  ياه  هرود  ریبّزلا  ناگداپ  رد  هک  یناریا  نایراوتم  شزومآ  تراظن  لوئـسم  یلـصیف ، لداع  ًانمـض  : » تسا هدـش  هفاضا  روبزم  شرازگ  رد 
(4)« .دشاب یم  دنیامن ،

29

، دادغب ویدار  یسراف  شخب  زین  زورما  .تسا  هدمع  ياهروحم  زا  یکی  روشک  برغ  ناتـسدرک و  عوضوم  ناریا ، دضرب  قارع  یتاغیلبت  یناور و  گنج  رد 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  شخپ  يراتفگ 

نیب ینمـشد  نیک و  مخت  ندـناشفا  زج  هک  تسا  یتایلمع  رد  شترا  تلاخد  تسا ، هتفرگ  میمـصت  رـضاح  لاح  رد  ینیمخ  میژر  هک  يدـیدج  لئاسم  زا  »
...تشاد دهاوخن  رب  رد  يرگید  زیچ  حلسم ، ياهورین  ناریا و  ياه  قلخ  نادنزرف 

همه ّدـض  شترا ، حلـسم  ياـهورین  هک  درک  مـالعا  یمرـش  یب  لاـمک  اـب  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  ناریا  فـلتخم  ياـه  قـلخ  ینیمخ  میژر  روـشک  ریزو 
رد اهنت  هن  ار  تامادـقا  نیا  شترا ، و  دوشگ ، دـهاوخ  شتآ  ناشمایق  بیهل  نتخاس  شوماخ  تهج  جدننـس ، رد  اـهدرک  يوس  هب  هژیو  هب  میژر ، ناـفلاخم 

ارجا ًاروف  دنکب ، تلود  هیلع  اه  هدوت  تیلاعف  هب  ساسحا  اهنآ  رد  میژر  هک  یقطانم  رگید  رد  ار  تاروتـسد  نیا  هکلب  دراذـگ ، یم  ارجا  دروم  هب  رهـش  نیا 
تنوشخ هزینرـس و  روز  اب  ًادیکا  دنک ، ذاختا  هک  ار  یمادقا  ره  ای  دهد و  روتـسد  میژر  هک  ار  یمادقا  عون  ره  دـناسر  یم  اه  ماگ  نیا  ذاختا  .درک  دـهاوخ 

رد اهنآ  ياه  تیمورحم  ات  دـندومن  راکیپ  هزرابم و  نآ  هب  لین  يارب  زارد  ناـیلاس  ناریا ، ياـه  قلخ  هک  یتیناـقح  يورین  ياـج  هب  لاـح  .ددرگ  یم  هارمه 
دادبتـسا زا  رترگدادیب  رت و  تخـس  هک  دنا  هدـش  یتوغاط  ملظ  دادبتـسا و  راتفرگ  هک  دـننیب  یم  هنافـسأتم  لاح  ددرگ ، عفر  قباس  میژر  متـس  ملظ و  هجیتن 

(5)« .تسا هتشذگ  میژر 

30

هاپس زورما  ور ، نیمه  زا  ** (6) .دناسرب ناماس  هب  ار  روما  زیمآ  حلص  قیرط  هب  یمـسر و  روط  هب  تین ، نسح  تئیه  هک  تسا  رارق  زونه  روشک ، برغ  رد 
هب یمایپ  نادمه  هاپس  قیرط  زا  هورق 

121 ص :

.تسا هدش  جرد  لماک  یماسا  دنس ، نتم  رد  - 1
ینالوط گنج  رد  رهـشمرخ  یعخن ، نایدورد ، يراصنا ، هب : دـینک  عوجر  شرازگ ، نیا  رد  هدربمان  رـصانع  برع و  قلخ  هب  موسوم  ناـیرج  هراـبرد  - * 2

( مود پاچ  ، 1377 گنج -  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت : )
.3/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 7 ، ذخأم 2 ، - 3

.نامه - 4
.3/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ذخأم 2،ص 8 و 9 ، - 5

، ناتسدرک رد  تئیه  نیا  یشم  زا  هدش  لصاح  ياه  یگژیو  روکذم ، تئیه  یشم  قباوس و  هرابرد  یتاحیضوت  شرازگ 30 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - ** 6
.رضاح ص131 باتک  هرود  نایاپ  ات  شمارآ  نیا  ماجنارس  ینونک و  عضو 
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طسوت رتدوز  هچره  .هدش  ریگتسد  جدننـس  رد  خیرات 1/1/59  رد  هورق ، هاپـس  یلحم  نارادساپ  زا  یکی  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  لاسرا  هاپـس  زکرم 
(1)« .تسا یکلم  دیعس  يو  مان  .دینک  شرازگ  ار  هجیتن  دوش و  مادقا  يو  يدازآ  هب  تبسن  تین ، نسح  تئیه 

فرط ود  هک  ینیوانع  تارابع و  .دـشاب  یندـشراهم  هدـش ، دای  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتدـیدش  اـه ، فـالتخا  دوجوم و  ياـه  يریگرد  لـمع ، رد  اـما 
هدش دای  تیعـضو  تّدح  زا  یکاح  دـهد ، یم  رگید  فرط  هرابرد  فرط  ره  هک  ییاه  شرازگ  عون  زین  دـنرب و  یم  راک  هب  رگیدـکی  دروم  رد  يریگرد ،

نامزاس زا  عضوم  مالعا  کی  و  دنتسه ، ماظن  رادفرط  یموب  ياهورین  هک  درک " ناملـسم  ناگرمـشیپ   " نامزاس هینایب  کی  هسیاقم  اب  هنومن : روط  هب  .تسا 
شورفدوخ ياه  شاج  یـسور و  یثعب و  ياه  شاج  نوچ  ینیوانع  اب  ار  رگیدکی  فرط  ود  هک  دوش  یم  هدید  جدننـس ، هخاش  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ 

.دوش یم  هئارا  لیذ  رد  هنومن ، ود  نیا  زا  ییاه  شخب  .دنا  هدرک  دای 

زا دـحاو  کی  زورما  : » تسا هدـمآ  نینچ  زورما ، ثداوح  هرابرد  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  هیعـالطا  رد  یمالـسا ، بـالقنا  هماـنزور  شرازگ  هب 
یـسور یثعب و  ياه  شاج  اب  تایلمع ، نیا  رد  هک  درک  دورناوج  فارطا  قطانم  يزاسکاپ  هب  مادـقا  رادـساپ  ناردارب  کمک  اـب  ناملـسم  درک  ناگرمـشیپ 
بالقنا همانزور  هتـشون  هب  .دندش » یمخز  هتـشک و  نارودزم  زا  رفن  و 12  حورجم ، اپ  هیحان  زا  نارادـساپ ، زا  یکی  تاـیلمع ، نیا  یط  .دـنوش  یم  ریگرد 

رد نونکا  دنتـسه ، قارع  ثعب  نارودزم  ناگورگ  رد  هک  یناویرم  نارادـساپ  زا  نت   10 : » درک مالعا  نینچمه  درک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  یمالـسا ،
(2)« .دنا هدش  رارف  هب  قفوم  نارادساپ  نیا  زا  نت  ود  ربخ ، نیرخآ  قبط  .دنرب  یم  رس  هب  ینامسج  دب  رایسب  طیارش  رد  ینادنز و  نارادراچ ، مان  هب  یلحم 

(3)« .دراد همادا  قارع  زرم  فرط  هب  يورشیپ  : » تسا هدمآ  هدش  يزاسکاپ  قطانم  رکذ  زا  دعب  هینایب ، نیا  رد  نینچمه 

ناگرمـشیپ نامزاس  رـصانع  تیوه  تامادـقا و  هرابرد  جدننـس ، ناریا -  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  ناـگرا  ربخ ،"  " هیرـشن رد  رگید ، يوس  زا 
نونکا هک  نارودزم  نیا  .دـنا  هدز  جّنـشت  داجیا  يراکبارخ و  هب  تسد  رهـش  حطـس  رد  شورفدوخ ، ياـه  شاـج  ًاریخا  : » تسا هدـمآ  نینچ  درک  ناملـسم 

دوخ تیلاعف  دنراد ، هطبار  عجترم  نویرشق  یقلخ و  دض  شترا  ناهدنامرف  رگید  نارمچ و  اب  ًامیقتسم  درک ،" ناملسم  ناگرمـشیپ  تالیکـشت   " مان تحت 
شخپ ار  دوخ  نیغورد  ییاذک و  ياه  همانربخ  نآ ، اب  هارمه  هدز و  تسد  ییاهراجفنا  هب  نامرهـش  هطقن  دنچ  رد  ریخا ، زور  دـنچ  رد  هداد و  شرتسگ  ار 

لایخ دنروآرد و  ارجا  هب  ار  نآ  دنهاوخ  یم  مسیلایرپما  هب  ناگتـسباو  نیعجترم و  هک  تسا  یموش  هشقن  هدنهد  ناشن  هنارگ  هئطوت  لامعا  نیا  .دـنا  هدومن 
« .دنشخب ققحت  ار  ناتسدرک  یماظن  فرصت  ماخ 

ار جدننس  رهش  تاباختنا  هک  همکاح  تئیه  ییوج  هناهب  هب  تسین و  مارآ  جدننس  رهش  هک  دنیامن  دومناو  نینچ  دنهاوخ  یم  اهنآ  : » تسا هدوزفا  هیرشن  نیا 
ماخ لایخ  هب  دنتخاس ، فقوتم 

122 ص :

(. تایلمع  ) نارهت هب  نادمه ، طسوت  هورق  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 42507  دنس  - 1
ص 1 و 3. ، 10/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

.نامه - 3
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تئیه سرت  هکلب  هدوبن ؛ هقطنم  یمارآاـن  ناویرم ، جدننـس و  رد  تاـباختنا  فقوت  تلع  دـنناد  یم  یتسرد  هب  اـم  هاـگآ  مدرم  .دـنناشوپب  لـمع  هماـج  دوخ 
سلجم هب  ام  نامزاس  ياهادـیدناک  دورو  زا  يریگولج  يارب  همکاح ، تئیه  .تسه  هدوب و  یبالقنا  یقرتم و  ياـهورین  ياهادـیدناک  باـختنا  زا  همکاـح 
سیاـسد اـب  فلتخم و  ياـه  هناـهب  هب  ناریا  ياهرهـش  ماـمت  رد  یمدرم ، دـض  ياـهورین  هرهچ  یعاـجترا و  نیناوـق  رت  شیب  هچره  ياـشفا  یلم و  ياروـش 

(1)« .دنا هتسب  راک  هب  يا  هنارّوزم  شالت  اه ) ینکشراک  اه ، یشاپمس  ناوارف ، ياه  بلقت   ) نوگانوگ

يروهمج نارادـفرط  بوکرـس  رد  ماظن ، اب  ریگرد  ياـه  هورگ  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  تیعـضو  نیمه  زا  رگید  يا  هشوگ  ياـیوگ  زین  ریز  يارجاـم 
هب یمارگنفلت  شترا ، ینیمز  يورین  رد  طبر  يذ  ياهدحاو  هتشذگ  زور  .دنتسه  اشوک  رِصُم و  نآ ، یماظن  یتینما و  ياهورین  یلحم  ناراکمه  یمالـسا و 
مان هب  جدننس  دهعتم  ناناملسم  زا  رفن  کی  : » دوب هدمآ  نینچ  دوب ، جدننس   28 رکشل شرازگ  ساسا  رب  هک  مارگنفلت  نیا  رد  .دندرک  لاسرا  كرتشم  داتس 

زا هک  صخـش  نیا  .دندرگ  هیلخت  هاشنامرک  هب  رتپوک  یله  دنورف  کی  اب  ادرف  تسا  رارق  رفن  هس  نیا  دنا ، هدش  هدنهانپ  ناگداپ  هب  شدـنزرف  ود  (2) و  خ.م
هاپس هب  بشما ، فرظ  هک  دراد  اعدتـسا   28 رکـشل .تسا  هتفرگ  رارق  نتـشک  هب  دیدهت  دروم  هل  هموک  بزح  هلیـسو  هب  تسا ، ناگداپ  یتاعالطا  ناراکمه 

اب يراکمه  عون  همه  هدامآ  خ.م  ًانمـض  .دـنیامن  يرادـهگن  دـندرگ ، یم  لیوحت  هاشنامرک  هب  ادرف  هک  ار  ناگدربمان  هک  ددرگ  غالبا  هاشنامرک  نارادـساپ 
(3)« .دشاب یم  نارادساپ  هاپس 

ًانمـض .دیدرگ  مالعا  نارادـساپ  هاپـس  تایلمع  داتـس  هب  نارادـساپ ، هاپـس  قیرط ]  ] زا بتارم   » هک دـندرک  مالعا  شترا  رد  طوبرم  زکارم  زورما ، همادا ، رد 
هموک بزح  لماوع  رهش ، رد  دمآ  تفر و  اب  ًانایحا  هک  دراد  دوجو  نارادساپ  هاپس  زکرم  رد  رهش ، رد  نانآ ، يارب  يرطخ  لامتحا  هچنانچ  دییامرف  روتـسد 

(4)« .دنک ییاریذپ  اهنآ  زا   81 رکشل تسا  نکمم  دنوش ، اهنآ  محازم  هل 
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زین ناتسدرک  تارکمد  بزح  وضع  هک  هقطنم ، نیا  زا  یلم  ياروش  سلجم  يادیدناک  یناوضر  گنهرس   » زورما باکت ، نارادساپ  هاپـس  لوئـسم  هتفگ  هب 
(5)« .دش رجفنم  دوب ، هدش  كراپ  باکت  يرادرهش  رد  هک  يو  لیبموتا  .دور  یم  ینابرهش  نیرومأم  زا  یکی  لزنم  هب  هدش و  باکت  دراو  دشاب ، یم 

کی هناخ  رد  شنارای  زا  يدادـعت  هارمه  هب  وا  هک  یماگنه  تعاس 24 و  رد  راجفنا  نیا   » هک تسا  هدش  يروآدای  باکت  هاپـس  زا  رگید  شرازگ  کی  رد 
(6)« .تسا هداد  خر  دوب ، رقتسم  هوک  هلیت  مان  هب  بالقنادض 

؛ تسا هدرک  رجفنم  ار  يو  لیبموتا  هاپـس  دـننک  یم  اعدا  تارکمد ، بزح  یناوضر و  گنهرـس  : » تشون ارجام  نیا  شرازگ  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
باکت عاضوا  ندز  مه  رب  هاپس و  هیلع  هسیسد  رطاخ  هب  ینابرهش ، نیرومأم  یتسدمه  اب  ناشدوخ و  تسد  هب  راجفنا  نیا  هاپس ، لوئسم  هتفگ  هب  یلو 

123 ص :

.16/1/1359 هرامش 33 ، جدننس ، ناریا -  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  ربخ " : " گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 217291  دنس  - 1
.تسا هدمآ  لماک  مان  دنس ، لصا  رد  - 2

زکرم  ) اجامـس 3 هب  تاعالطا ،) دم   ) تاعالطا دحاو  و  تایلمع ) تنواعم   ) اجازن زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63170  دنس  - 3
(. یهدنامرف

(، یهدـنامرف زکرم   ) اجامـس هب  تاعالطا ، دـحاو  و  تایلمع ) تنواعم   ) اـجاژ زا  مارگنفلت  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 42502  دنـس  - 4
.3/1/1359

.یمالسا بالقنا  راگنربخ  نارهت -  ص 12 ، ، 9/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 5
.4/1/1359 تایلمع )  ) زکرم نارادساپ  هاپس  هب  باکت  نارادساپ ، هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63172  دنس  - 6
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نارادساپ هاپس  هارمه  هب  زین  باکت  مدرم  .دراد  هرصاحم  رد  ار  رهش  هدمآ و  باکت  يرتمولیک  راهچ  ات  هل  هموک  بزح  رضاح  لاح  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا 
(1)« .دنتسه رهش  زا  عافد  هدامآ  هدش و  حلسم  یگمه 

32

زورما شترا ، كرتشم  داتـس  هب  هاپـس  شرازگ  ساسا  رب  هلمج  زا  دراد ؛ همادا  يا  هدـنکارپ  ياـه  يریگرد  يداـع و  ریغ  تاـکرحت  نیـشندرک ، قطاـنم  رد 
ًالامتحا هدیدرگ و  رارقرب  هرجفنم  داوم  یشزومآ  ياه  سالک  مدرم  يارب  فتولوم ، لتکوک  هیهت  تهج  تسا و  غولـش  تدش  هب  داباهم  نیزنب  ياه  پمپ  »

(2)« .دنراد ار  هاپس  رقم  يرمرادناژ و  شترا و  ياه  کنات  هب  هلمح  دصق 

ساسا رب   (3)« .دش حالس  علخ  بالقنادض  طسوت  اناولیس " غالوب  غآ   " هاگـساپ تعاس 21 ، رد  : » تسا یکاح  هیمورا  هاپـس  تاعالطا  زا  يرگید  شرازگ 
ات داد و  يور  روگرت  رد  تلود  رادفرط  دارکا  اب  تارکمد  بزح  دارفا  نیب  حبص ، تعاس 8  زا  هک  هناحلسم  يریگرد  رد   » نینچمه زورما  رگید ، یشرازگ 

بابرا ندـش  حلـسم  يریگرد ، تلع  .تسین  يربخ  تارکمد  بزح  تافلت  زا  دـندش و  یمخز  رفن  هس  هتـشک و  دارکا  زا  رفن  ود  تشاد ، همادا  تعاس 20 
مامت دوخ  عفن  هب  یـسایس  رظن  زا  ار  عاضوا  اه ، لادوئف  نارادـفرط  هب  هلمح  اب  هک  تسا  نیا  رب  تارکمد  بزح  یعـس  تسا و  تلود  هلیـسو  هب  هقطنم  ياه 

(4)« .دنک

" روش هناخ   " رد زین  يدـیدش  يریگرد  : » تسا هدـمآ  درک ، لاسرا  كرتشم  داتـس  هب  هاپـس ، تایلمع  هدـنامرف  فیرـشوبا  هک  زین  يروف  مارگنفلت  کـی  رد 
هک هدـمآ  دوجو  هب  رگید  فرط  زا  نارادـساپ  هاپـس  ناملـسم و  درک  ناگرمـشیپ  فرط و  کی  زا  اه  یثعب  بالقنادـض و  ياهورین  نیب  هلگزا ،"  " کیدزن

دشاب و یم  نمـشد  هرـصاحم  تحت  ًالماک  هقطنم  نونکا  مه  .دـنا  هدـیدرگ  حورجم  زین  رفن  ود  دادـعت  دیهـش و  ناملـسم ، درک  ناگرمـشیپ  زا  یکی  ًاتجیتن 
(5)« .دنراد ون " هدرگ  قیرط "  زا  ار  نیمز  ینابیتشپ  ياضاقت 

.شترا ناهدنامرف  قافتا  هب  هاپس  تایلمع  هدنامرف  ینامزاقآ ) سابع   ) فیرشوبا

124 ص :

ذخأم 23. - 1
.4/1/1359 ف ) م -   ) اجامس 3 هب  ف ،) (م -  نارادساپ هاپس  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063171 دنس  - 2

.5/1/1359 نارهت ، هب  هیمورا ، هاپس  تاعالطا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063182  دنس  - 3
 . 5/1/1359 تاعالطا ،)  ) نارهت هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063181  دنس  - 4

.3/1/1359 ف.م ،)  ) 3 اجامس هب  ف.م ،)  ) نارادساپ هاپس  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 42499  دنس  - 5
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لمع هب  ناشیا  اب  جدننـس  رد  هک  ییاه  سامت  رد  درک  ياه  هورگ  : » داد شرازگ  هسنارف  يرازگربخ  روشک ، برغ  ینونک  عضو  باتزاب  رد  لاـح ، نیا  رد 
، ناتـسدرک ناتـسا  زکرم  جدننـس ، هیلع  ار  يداصتقا  ياه  تیدودحم  تلود ، رادـفرط  درک  نایماظن  هبـش  بالقنا و  نارادـساپ  دنتـشاد  راهظا  زورما  دـمآ ،

.دراد دوجو  ییاذغ  داوم  وراد و  هنیمز  رد  ییاهدوبمک  تفگ  هسنارف  يرازگربخ  هب  ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخـس  کی  .دـنهد  یم  شیازفا 
دوبمک یتابن  نغور  اهوراد و  زا  یـضعب  دروم  رد  تفگ  زین  قلخ  ناییادف  یطارفا  پچ  تضهن  يوگنخـس  .دوش  یم  رتدب  زور  هب  زور  ظاحل  نیا  زا  عضو 

دنروبجم هقطنم  نیا  یلاها  هباشم ، ياه  تیدودـحم  تلع  هب  هک  تسا  یکاح  جدننـس  یبرغ  بونج  رد  عقاو  دوسون  هواپ و  زا  ییاه  شرازگ  .دراد  دوجو 
بالقنا و نارادساپ  تفگ : ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخـس  .دننک  يرادیرخ  قارع  زا  نآ ، یلومعم  ياهب  ربارب  تمیق 22  هب  ار  یترارح  تفن 

ياه نویماک  يولج  یقرش ،) لامش  زا  راجیب  یبرغ و  لامش  زا  بآودنایم  بونج ، زا  نارایماک  لماش   ) دنراد لرتنک  تحت  هک  ییاهرهش  رد  نایماظن ، هبش 
جدننس یلحم  سیلپ  ندرک  نیزگیاج  رب  ینبم  روشک  ترازو  همانرب  زا  یکاح  هک  يا  هناشن  زونه  دوزفا  يو  .دنریگ  یم  ار  جدننس  دصقم  هب  هقوذآ  لماح 

(1)« .درادن دوجو  دشاب ، شترا  ياهورین  اب 
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، تاکرحت نیا  .دـنک  یم  زورب  ییاه  یمارآان  تاکرحت و  یهاگ  زین  روشک  طاـقن  رگید  رد  دراد ، ار  دوخ  صاـخ  تیعـضو  هک  نیـشندرک  قطاـنم  زج  هب 
، هدـنکارپ ياه  یمارآان  هنوگ  نیا  داجیا  رد  .دـنز  یم  مهرب  ار  يداع  عضو  لاح  ره  هب  اما  تسا ، یئزج  رایـسب  نیـشندرک ، قطاـنم  اـب  هسیاـقم  رد  هچرگا 

یهد نامزاس  عون  زا  یماظن ، كرحت  ياج  هب  ناتـسدرک  زا  جراخ  رد  اه ، هورگ  نیا  .دوش  یم  هدـهاشم  ماظن  فلاخم  یـسایس  ياـه  هورگ  یخرب  روضح 
ندمآ قئاف  يارب  تساوخ  روشک  ترازو  زا  تشر  ینابرهـش  زورما  هلمج : زا  دننک ؛ یم  هدافتـسا  اهنآ  هب  نداد  تهج  مدرم و  ياه  تساوخ  اه و  ضارتعا 

ياهورین رـضاح  لاح  رد  : » تسا هدمآ  دش ، ورین  تساوخرد  نآ  یط  هک  یـشرازگ  رد  .دـنک  مازعا  یکمک  يورین  اهنآ  يارب  رهـش ، نیا  ياه  یمارآان  رب 
ندش هتسب  هب  رجنم  قفاوم ، فلاخم و  ياه  هورگ  ياه  ییامیپهار  تلع  هب  هدوب و  ریگرد  نارادساپ  اب  یگدنزاسداهج  داتس  لباقم  رد  هناحلـسم ، فلاخم ،

(2)« .تسین رودقم  نارادساپ  هاپس  هب  یناسر  کمک  ناکما  هدیدرگ ؛ یطابترا  ياه  هار 

نوچ : » تسا هدرک  مالعا  شترا  ینیمز  يورین  شرازگ  هب  دانتـسا  اب  یماظتنا  لـک  ریدـم  دیـسر ، ناتـسزوخ  رادناتـسا  هب  زورما  هک  یـشرازگ  رد  نینچمه 
اکیرما دض  ییاهراعش  هدومن و  ییامیپهار  رهش  رد  رفن  یلا 2000  دودح 1700  زور  ره  دنیامن ، لح  ار  کشمیدنا  تالکشم  دنتسناوتن  لوئـسم  تاماقم 

(3)« .دنیامرف لومعم  لجاع  مادقا  دییامرف  رّرقم  تسا  دنمشهاوخ  .دنتسه  دوخ  ياه  تساوخ  هب  یگدیسر  ناهاوخ  دنهد و  یم  نارادساپ  و 

125 ص :

.3/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  نارهت -  ص 2 و 3 ، ذخأم 2 ، - 1
.روشک ترازو  هب  یتایلمع ،) داتس   ) اجاش زا  گنج :  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 040950  دنس  - 2

.3/1/1359 ناتسزوخ ، يرادناتسا  هب  روشک  ترازو  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 318681  دنس  - 3
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سیئر زا  تیامح  عضوم  اراکـشآ  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  دریگ ، یم  رارق  ماما  طخ  ياهورین  اب  لباقتم  یحانج  رد  جیردت  هب  ردص  ینب  هک  یطیارـش  رد 
زا يو  ندرک  رود  ردص و  ینب  هب  یکیدزن  تسایـس  یفخم ، روط  هب  عقاو  رد  نامزاس  نیا  .دنک  یم  لابند  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح  ربارب  رد  يروهمج 

.دنک یم  يریگیپ  ار  ماظن  زا  ندرک  رود  تیاهن ، رد  ماما و  طخ 

زین ینیمخ  ماما  .تسا  رادروخرب  دنرامـش ، یم  ماما  ناوریپ  نارای و  زا  زین  ار  وا  دنتـسه و  ماما  وریپ  هک  مدرم  عیـسو  تیامح  زا  ردص  ینب  رگید ، يوس  زا 
نامزاس راکشآ  هناتسود  هطبار  يارب  ینادنچ  ياج  نیاربانب  دشوک ؛ یم  حلـسم  ياهورین  لک  هدنامرف  يروهمج و  سیئر  ماقم  رد  يو  تیوقت  رد  هراومه 

اب لبق ، يدنچ  زا  ار  تسایس  نیا  يارجا  نامزاس ، ردص ، ینب  يدرف  ياه  تلـصخ  هب  هجوت  اب  لاح  ره  رد  اما  دنام ؛ یمن  یقاب  ردص  ینب  قلخ و  نیدهاجم 
: تسا هدمآ  نینچ  تسا ، هار  نیا  رد  یمهم  ماگ  هک  ردص  ینب  هب  يوجر  دوعسم  زورما  همان  رد  .تسا  هدرک  زاغآ  رایسب  ّینأت  طایتحا و 

! يروهمج سیئر  ردص ؛ ینب  رتکد  ياقآ  »

اب رمتسم  طابترا  هداعلا  قوف  ترورض  هب  هجوت  اب  میدرگ ، ناتعّدصم  ًاروضح  هک  دهد  یمن  هزاجا  مایا  نیا  رد  ناتاه  يراتفرگ  هچنانچ  ًالوا  مالس ؛ زا  سپ 
هک منک  اضاقت  متساوخ  یم  روشک ، ینونک  ساسح  عاضوا  رد  يروهمج  سیئر 

126 ص :
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هک دـشاب  رداق  نینچمه  و  دزاس ، سکعنم  ام  تاعجارم  رد  ار  امـش  دوخ  تایرظن  راکفا و  ًاتباین  دـناوتب  ًانمـض  هک  دامتعا  دروم  ًالماک  یـسایس  طبار  کـی 
، هطوبرم ياه  تصرف  نتفر  تسد  زا  تقو و  توف  نودـب  میـشاب  رداق  هللاءاش  نا  ات  دـییامن  نییعت  ناـمیارب  دـناسرب ، ناتراضحتـسا  هب  ًاـقیقد  ار  اـم  لـئاسم 

یم حّجرم  رایسب  رایـسب  دننکن ، تاغیلبت  دنوشن و  عنام  زین  تاعوبطم  دشابن و  یتمحازم  رگا  هک  تسین  رکذت  هب  يزاین  .میروایب  لمع  هب  ار  مزال  ترواشم 
(2) «- (1) .مشاب طابترا  رد  ناتدوخ  اب  ًامیقتسم  هک  مناد 
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" یلوّدلاو یبرعلا  راهنلا   " هیرشن اب  ردص  ینب  هبحاصم  رد  هک  سراف -  جیلخ  یناریا  هریزج  هس  هرابرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیئر  عضاوم  باتزاب  رد 
هب ار  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  یتیوک ، ياه  همانزور  زورما ، هک  داد  شرازگ  تیوک  زا  رتیور  يرازگربخ  دـش -  زاربا  سیراـپ  پاـچ 
رد ماعلا  يأّرلا  همانزور  .دـنداد  رارق  داـقتنا  دروم  دـنک ، كاـپ  اـکیرما  ذوفن  زا  ار  سراـف  جـیلخ  هقطنم  دـهاوخ  یم  وا  هک  نیا  رب  ینبم  شتاراـهظا  رطاـخ 

ناریا هک  دـسر  یم  رظن  هب  اما  میتسه ؛ جـیلخ  یبرع  ياهروشک  ناریا و  نیب  يراوجمه  نسح  هناردارب و  طباور  رادـفرط  هراومه  اـم  : » تشون يا  هلاـقمرس 
هب ار  نآ  دـنک و  ناریو  ار  هقطنم  دـهاوخ  یم  روشک  نیا  : » تشون ردـص  ینب  ياه  هتفگ  هرابرد  يریـسفت  رد  هماـنزور  نیا  .دـهاوخ » یمن  ار  يزیچ  نینچ 

یمن ناریا  روهمج  سیئر  : » تشون زین  سبقلا  همانزور  هقطنم »؟ نیا  رد  اکیرما  عفاـنم  هب  تمدـخ  يارب  نیا  زا  رتهب  یهار  هچ  .دـهد  لـیلقت  شدوخ  حـطس 
هرهچ يو  نانخس  : » دوزفا همانزور  نیا  .دنربب » تّذل  ناریا  ناملـسم  روشک  اب  طباور  نیرتهب  نتـشاد  دروم  رد  دوخ  يایؤر  زا  سراف ،) ) جیلخ مدرم  دهاوخ 

(3)« .داد ناشن  ار  یمیدق  هرهچ  نامه  درک و  شودخم  میتشاد ، راظتنا  یمالسا  یبالقنا و  ناریا  زا  ام  هک  ار  يدیدج 
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: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدرک  یسررب  ار  ناریا  شترا  تیعضو  یلیلحت ، یشرازگ  رد  هسنارف  يرازگربخ  زورما 

رارق یـساسا  تاحالـصا  تحت  هدنیآ  ياه  هام  رد  عافد ، ریزو  نارمچ  یفطـصم  هتفگ  هب  دوب ، عولخم  هاش  يداش  رورغ و  هیام  يراگزور  هک  ناریا  شترا 
ًالماک يورین  رازه  دصراهچ  زا  دوب  ترابع  ناریا  شترا  هاش ، میژر  رد  .دیآرد  لیئارسا ، شترا  يدمآراک  هب  یقلخ ، شترا  کی  تروص  هب  ات  دریگ  یم 

يا هیحور  اب  ینازابرـس  مه  نآ  تسا ؛ هدیـسر  رفن  رازه  هاجنپ  تسیود و  هب  نازابرـس  دادعت  نونکا  مه  .هدیچیپ  نردـم و  تازیهجت  اه و  حالـس  هب  زهجم 
یم رت  هدافتسا  یب  زور  هب  زور  یتایح ، ياه  تمـسق  مزاول و  موادم  ندرک  رابنا  یکدی و  تاعطق  دوبن  تلع  هب  هک  ییاه  هحلـسا  اب  و  هدید ، همدص  تخس 

هس حلسم  ياهورین  داجیا  يارب  ار  ییاه  همانرب  نارمچ  ياقآ  .دوش 

127 ص :

.ردص ص132 ینب  هب  يوجر  دوعسم  زورما  همان  لماک  نتم  شرازگ 34 ، همیمض  دراد : همیمض  - 1
ص 15. (، 1360 نارادساپ ، هاپس  یسایس  رتفد  نارهت :  ) قلخ يورردور  قلخ  نیقفانم  هاپس ، یسایس  رتفد  هرامش 21  هینایب  - 2

.3/1/1359 رتیور ، يرازگربخ  تیوک -  ص 3 ، ذخأم 2 ، - 3
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.تسا هدرک  هیهت  مدرم ) یعافد  يورین   ) جیسب نارادساپ و  شترا ، يداع  نازابرس  لماش  یتمسق ،

دریذپ یمن  رگید  ناریا  هک  عوضوم  نیا  حیرـشت  نمـض  يو  .تشاد  دنهاوخ  یعافد  تلاح  ًالماک  نامزاس ، دیدجت  زا  دـعب  شترا  ياهورین  تفگ  نارمچ 
رانک رد  دراد  دـصق  نارمچ  .هحلـسا  هن  دـیاقع  قیرط  زا  اـما  مینک ؛ رداـص  ار  ناـمبالقنا  میهاوخ  یم  اـم  تفگ : دـشاب ، سراـف " جـیلخ  هقطنم  سیلپ   " هک

.دنک ظفح  فیاظو ، رد  هباشم  كرتشم و  مهس  اب  دندمآ ، دوجو  هب  ناریا  بالقنا  ياهزور  نیتسخن  رد  هک  ار  بالقنا  نارادساپ  يداع ، ياهورین 

ناریا نویزیولت  .تسا  هدـش  داجیا  جیـسب "  " اذـل دـنک ؛ جیـسب  هاتوک  یتدـم  رد  موزل ، تروص  رد  ار  روشک  تیعمج  یمامت  دـناوتب  هک  دـهاوخ  یم  ناریا 
هرادا دننک ، تکرش  اهنآ  رد  دوش  یم  هیـصوت  نز  درم و  هب  ًادیدش  هک  ار  شزومآ  تاسلج  بالقنا ، نارادساپ  .دنک  یم  هئارا  یماظن  شزومآ  ياه  همانرب 
لباقم رد  روشک  زا  عافد  هب  زاین  هب  ار  نادنورهـش  هجوت  تسا ، هدوب  صخـشمان  نونکات  هک  یتازرابم  قیرط  زا  دراد  دصق  تلود  نیا ، رب  هوالع  .دننک  یم 

.دنک بلج  یجراخ  یلخاد و  ياهدیدهت 

موس ود  .دوش  یمن  عقاو  رثؤم  نادنچ  مه  تاساسحا  نیرتدیدش  دوش ، یم  رت  میخو  هراومه  تازیهجت ، رظن  زا  اهنآ ، عضو  هک  یحلـسم  ياهورین  يارب  اما 
رایـسب رادقم  .تسا  هدـش  فقوتم  ًالماک  ناریا ، هب  روشک  نآ  زا  یکدـی  تاعطق  لیوحت  نونکا  مه  هک  دـمآ  یم  ناریا  هب  هدـحتم  تالایا  زا  تازیهجت  نیا 

زونه ناریا  یماظن  ياهامیپاوه  موس  کی  طقف  هک  دننز  یم  نیمخت  نارظان  .تسا  هدنام  هدافتـسا  نودب  یکدی  تاعطق  نادـقف  رثا  رب  تازیهجت ، زا  يدایز 
.تسا هتشاذگ  ناریا  شترا  ییآراک  رب  يدیدش  رثا  زین  ییاکیرما  نیسنکت  رازه  تصش  ًابیرقت  جورخ  .دننک  زاورپ  دنناوت  یم 

نا عبانم و -  ریاـس  زا  یکدـی  تاـعطق  دـیرخ  قیرط  زا  ار  راـک  نیا  تسا و  شترا  راـبتعا  رب  هدراو  تامدـص  ناربج  تهج  شـالت  مرگرـس  تفگ  نارمچ 
(1) داد دهاوخ  ماجنا  اپورا  زا  هحلسا  دیرخ  هللاءاش - 

37

.دبای یم  شیازفا  نآ  هرابرد  یجراخ  یلخاد و  لفاحم  تیساسح  بالقنا ، زا  سپ  سلجم  نیتسخن  لیکشت  مود و  هلحرم  تاباختنا  نامز  ندش  کیدزن  اب 
هئارا يارب  یجراخ  یلخاد و  نافلاخم  شالت  دنک ، یم  تیاکح  ماما  طخ  نارادفرط  يزوریپ  زا  هک  تاباختنا  لوا  هلحرم  جیاتن  ندش  صخشم  اب  نینچمه 
اتـسار نیا  رد  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  هسنارف  پاـچ  نوـبیرت  دـلاره  هلمج  زا  تسا ؛ هتفاـی  ینوزف  سلجم ، نیا  زا  كانتـشحو  هاـگ  شودـخم و  يریوـصت 

بوسحم هسنارف  رد  یلتراب " نس   " هعقاو نوچمه  یعیاقو  زورب  زاـس  هنیمز  ار  يزوریپ  نیا  لـیلحت ، نیا  رد  يو  .تسا  هدرک  جرد  يرهاـط  ریما  زا  یلیلحت 
: دسیون یم  دوخ  لیلحت  رد  وا  .دنتخادرپ  اه  ناتستورپ  عیسو  ماع  لتق  هب  اه  کیلوتاک  نآ ، یط  هک  دنک  یم 

، دنلب یمـشیربا  ياه  هالک  اب  یناگدنیامن  هلیـسو  هب  ناریا  ییارگ  برغ  تسایـس  لاسدص  زا  شیب  ياه  شالت  هب  دیدج  سلجم  هک  دنراودیما  اهدـنوخآ  »
یمالسا يروهمج  .داد  دهاوخ  همتاخ 

128 ص :

.هسنارف يرازگربخ  نارهت -  ص 1 ، ذخأم 2 ، - 1
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.دریذـپ ققحت  تسا ، دـیدرت  دروم  ًالامتحا  اهنآ  يرادـنید  هک  برغ  ياه  هدرک  لیـصحت  تسد  هب  دـناوت  یمن  ًارهاظ  ینیمخ ، هللا  حور  هللا  تیآ  لآ  هدـیا 
کی هـب  نآ  لیدـبت  اـب  دـهد ، رارق  ناریا  مدرم  تدـحو  تـهج  یهاـگیاج  ار  مالــسا  هـک  نآ  ياـج  هـب  شیوـخ ، دــنیارف  رد  یمالــسا  يروـهمج  بزح 
یعقاو ياـه  مرها  دـنهاوخ  یم  اهدـنوخآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  .دـنک  یم  يوزنم  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  شیوخ  یعقاو  ربـهر  دوخ ، یبزح ، یـسایسهنحص 

گنهامه ار  دوخ  یمالسا  يروهمج  بزح  اب  دیاب  ای  يروهمج  سیئر  دوش ، یم  لیکشت  بیترت  نیا  هب  سلجم  یتقو  .دنـشاب  هتـشاد  لرتنک  ریز  ار  تردق 
يروهمج بزح  عفن  هب  اهورین  يراج  نزاوت  هک  ینامز  ات  ًالامتحا  ردـص  ینب  .دوش  دـحتم  دوجوم ، تالیکـشت  لـک  فلاـخم  عیـسو  ههبج  اـب  اـی  دزاـس و 

رداک رازه  داتشه  زا  شیب  اب  یمالسا  يروهمج  بزح  .تسا  اه  نابایخ  رد  زونه  ناریا  تسایـس  زکرم  .دنام  یم  یقاب  نما  فرط  رد  دراد ، همادا  یمالـسا 
نیا .تسا  تسکـش  لباقریغ  کیتارکوبوم "  " یتموکح رـضاح  عضو  رد  دریگ ، یم  ماجنا  روشک  رـسارس  دباعم  دجاسم و  رد  اهنآ  تیلاعف  هک  راد  همامع 

اب هک  ادـخ - ) ياـه  نازیتراـپ   ) هللا بزح  بصعتم  تخـس  نارادـفرط  مازعا  قیرط  زا  مه  عیـسو و  تاـغیلبت  قیرط  زا  مه  ار  دوخ  ياـبقر  دـناوت  یم  بزح 
.درب راک  هب  دناوت  یم  مه  ار  يرت  يوق  ياه  هلداجم  دشاب ، مزال  رگا  دزاس و  بولغم  دنوش -  یم  ثحب  دراو  صوصخم  ياهریجنز  روطاس و 

یم لیکـشت  اه  هناخراک  نارگراک  یمالـسا و  يالکو  قباس ، نارـسفا  لیابق ، ياـسؤر  ار  سلجم  نیا  ناگدـنیامن  .دوب  دـهاوخ  ینوجعم  یمالـسا  سلجم 
.تفرگ دهاوخ  ار  ییاکیرما  دض  تلاح  ياج  جیردت  هب  یتسینومک  دض  تاساسحا  درک و  دهاوخ  ادیپ  ار  یجراخ  زا  سرت  رفنت و  تلاح  سلجم  .دـنهد 

زا يرگید  هخسن  يایؤر  اهنآ  .دننارورپ  یم  رـس  رد  ار  یلتراب " نس   " یپچ دض  ریوصت  ياهایؤر  هک  تسا  دوهـشم  دنا ، هدش  باختنا  هک  ییاهنآ  رت  شیب 
.دنناد یم  دوخ  یعیبط  نانمشد  ار  اه  یپچ  هک  تسا  ینالوط  یتدم  دنراد و  رس  رد  ار  اه " تسینورپ   " ینهیم تردق  دیاقع  زا  هتفرگ  ماهلا  ینهیم  مالسا 

هب ناتـسناغفا  رد  يوروش  تلاخد  .دشاب  هتـشاد  ماود  اهنآ  عضوم  نیا  هک  دهد  یمن  ناشن  اهدـنوخآ  ییاکیرما  دـض  تانایب  ناریا ، یجراخ  طباور  هرابرد 
دنیاشوخان سورد  ناونع  هب  مادـم  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناربهر  بناج  زا  هدـناشن ، تسد  تسینومک  تلود  تسد  هب  دـنوخآ  رازه  هد  راتـشک  لابند 

(1)« .دوش یم  هراشا  مالسا  يارب 

* * *

شرازگ 23 همیمض 

سوریاس هراب  نیا  رد  .تسا  يریگ  ناگورگ  يارجام  رد  رگید  يا  هرود  زاغآ  هرود و  کی  ناـیاپ  ياـنعم  هب  يو ، زورما  جورخ  اـماناپ و  رد  هاـش  روضح 
: دسیون یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يو  .تسا  دیفم  عوضوم  نیا  حیضوت  رد  هک  دراد  ییاه  تشاددای  اکیرما  تقو  هجراخ  ریزو  سنو 

رد .دیسرن  هجیتن  هب  یناریا  ياه  ماقم  اب  هرکاذم  يارب  ام  ياه  شالت  ناریا ، ناربهر  اب  میقتـسم  طابترا  ناکما  مدع  تلع  هب  لاس 1980 ، هیوناژ  طساوا  رد  »
صخش زج  سک  چیه  دوب و  امرفمکح  جرم  جره و  ناریا 

129 ص :

.3/1/1359 هسنارف ، پاچ  نوبیرتدلاره  ات 23 ، ص 20  ، 18/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  - - 1
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هدـنز بجوم  هک  مینک  زاب  نارهت  اب  يا  هزات  یطابترا  هار  میتسناوت  ام  هیوناژ  هام  لوط  رد  نیا ، دوجو  اب  .تشادـن  يریگ  میمـصت  تردـق  ینیمخ  هللا  تیآ 
سیئر ندروج  نوتلیماه  هلیـسو  هب  هزات ، یطابترا  هار  نیا  .تفر  شیپ  تیقفوم  هناتـسآ  ات  سرام  هام  رد  دـش و  یللملا  نیب  نویـسیمک  لیکـشت  رکف  ندـش 

هاش لاقتنا  رد  دوب و  هدرک  رارقرب  يا  هناتـسود  طباور  اماناپ  ناربهر  اب  اماناپ ، لاناک  دادرارق  ياضما  نایرج  رد  هک  ندروج  .دش  هدوشگ  دیفـس  خاک  داتس 
روتکه  " مان هب  ینیتناژرآ  ناگرزاب  کی  و  هگروب " نایتسیرک   " مان هب  يوسنارف  لیکو  کی  اب  اه  ییاماناپ  قیرط  زا  درک ، يزاب  يرثؤم  شقن  مه  اـماناپ  هب 

امت نیا  ندوب  شخب  هجیتن  ناکما  دروم  رد  نم  .درک  رارقرب  سامت  دنتـشاد -  کیدزن  طباور  ناریا  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  یـضعب  اب  هک  نولـالیو - "
اب .دش  تقفاوم  اه  سامت  نیا  همادا  اب  میهدب ، تسد  زا  ار  هلئسم  نیا  لح  هار  رد  سناش  نیرت  مک  میتساوخ  یمن  هک  اج  نآ  زا  یلو  متـشاد ؛ دیدرت  اه  س 

نیا دـنتفر و  ندـنل  هب  نولالیو ، هگروب و  اب  هنامرحم  تاقالم  کـی  يارب  سردـناس  لاـه  ندروج و  نوتلیماـه  هیوناژ  زور 18  رتراک ، تندـیزرپ  تقفاوم 
دیسر تسب  نب  هب  هام  ود  زا  سپ  اه  مادقا  نیا  .دوب  يریگ  ناگورگ  هلئـسم  لح  يارب  هنامرحم  ياه  تاقالم  ینالوط و  تارکاذم  هتـشر  کی  زاغآ  رادید 
ارجام نیا  نایاپ  هطقن  تشاذـگ ، میقع  اـماناپ ، تلود  فرط  زا  وا  دادرتسا  يارب  ار  ناریا  تلود  تامادـقا  هک  سراـم  زور 23  رد  اماناپ  زا  هاـش  تمیزع  و 

(1)« .دوب

شرازگ 26 لوا  همیمض 

، تادیکأت یـسایس و  تایبدا  تهج  زا  دروآ " دـهاوخنرد  وناز  هب  ار  ناریا  ياه  قلخ  اکیرما  مسیلایرپما  ياهدـیدهت   " ناونع اب  ینابلآ  ویدار  زورما  ریـسفت 
روبزم راـتفگ  نتم  .دوش  یم  بوسحم  رکذ  ناـیاش  يا  هنومن  تهج  نیمه  هب  ؛(2)  هنال لاغـشا  یلخاد  نایماح  یخرب  تادـیکأت  تایبدا و  زا  تسا  یبیکرت 

: تسا ریز  رارق  هب  دش ، شخپ  ینابلآ  ویدار  یسراف  شخب  رد  هک 

مـسیلایرپما دریگ ، یم  یپ  دوخ  تسرد  ياه  تساوخ  لـماک  نتخاـس  هدروآرب  يارب  ار  دوخ  یتسیلایرپماّدـض  راـکیپ  هناروـالد  ناریا ، قلخ  هک  یماـگنه  »
ياه شور  اکیرما  هدحتم  تالایا  هک  تفگ  شیپ  زور  دنچ  رتراک ، کیدزن  نارواشم  زا  یکی  یکـسنیژرب  .تسا  هدوزفا  دوخ  هنانمـشد  رازراک  رب  اکیرما 

، یماظن هرـصاحم  هلمج  زا  يدراوم  رکذ  اب  ییاکیرما ، روتانـس  راگول "  " .دنک لح  ار  ناریا  نارحب  حالطـصا ، هب  ات  تفرگ  دـهاوخ  راک  هب  زین  ار  يرگید 
.درک نایب  رت  نشور  ار  اه  شور  نیا  ناریا ، دض  رب  یماظن  زواجت  نتخاس  هدامآ  قیرط  زا  یناگرزاب  طباور  لماک  عطق  اهردنب و  يراذگ  نیم 

يدـیدج تارفن  نتگنـشاو  .دـیامیپ  یم  ار  ناریا  ياه  هنارک  ضرع  لوط و  اکیرما  یماظن  ناگوان  .دراد  همادا  نانچمه  یماظن  ياهژاتناش  رگید ، يوس  زا 
ناریا بالقنا  بوکرس  يارب  نتگنشاو ، ياه  شـشوک  یمامت  .دراد  یم  لیـسگ  دیدج  ياه  هاگیاپ  ندرک  اپرب  دوجوم و  یماظن  ياه  هاگیاپ  تیوقت  يارب 

ياه هتـساوخ  نتـشاذگ  رانک  هب  ار  قلخ  هک  تسا  نآ  تهج  رد  زین  و  دـنرذگ ، یم  دوخ  زا  يدازآ ، هار  رد  هک  تسا  نآ  روالد  قلخ  ندروآرد  وناز  هب  و 
.دنک یم  راداو  دوخ 

زا يرامعتـسا  ياه  هاگیاپ  دنناشکب و  ههاریب  هب  ار  ناریا  ياهدادـیور  ریـس  هک  دنتـسه  نآ  یپ  رد  ژاتناش ، دـیدهت و  دربراک  اب  ییاکیرما  ياه  تسیلایرپما 
يریگولج سراف ) ) جـیلخ هزوح  رـسارس  رد  ییاکیرما  دـض  جوم  يریگ  جوا  زا  دـنروآ و  گنچ  هب  هراـبود  ناریا ، تفن  لواـپچ  يارب  ار  دوخ  هتفر  تسد 

زا تسا ؛ هتخاس  روک  ار  اهنآ  ییاکیرما ، ياه  تسیلایرپما  يرامعتـسا  هنارظن و  گنت  عفانم  .دنا  هدش  هابتـشا  راچد  دوخ  ياه  باسح  رد  اهنآ  یلو  دـننک ؛
دوخ هب  یسرت  اه  تسیلایرپما  ياهدیدهت  زا  ناریا  قلخ  .دنتسین  روشک  عفانم  لالقتسا و  يدازآ ، زا  عافد  يارب  ناریا  قلخ  یتخسرس  ندید  هب  رداق  ور  نیا 

هاش دنناشن و  ورف  ار  بالقنا  ات  دنا  هدز  تسد  يراک  ره  هب  هتشذگ  رد  ییاکیرما  ياه  تسیلایرپما  .درب  یم  ولج  هب  هناریگیپ  ار  هزرابم  دهد و  یمن  هار 

130 ص :

ص 86 و 87. ( 1362 هتفه ، تاراشتنا  اج ، یب   ) یقرشم دومحم  همجرت  ناریا ، رد  هئطوت  یکسنیژرب ، سنو و  سوریاس  - 1
زا مادـک  ره  رظن  مالعا  عون  .دنتـسه  نافوت  نامزاس  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  هدوت ، بزح  نایماح ، نیا  هلمج  زا  - 2

.تسا ریسفت  نیا  زا  یتمسق  هباشم  دنراد -  مه  اب  یتافالتخا  هنال  يارجام  ماظن و  اب  دروخرب  رد  هک  اه -  هورگ  نیا 
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يارب اهنآ  هناحوبذـم  ياه  شـشوک  زین  بـالقنا  زا  سپ  .دـنا  هدروخ  تسکـش  هناحـضتفم  ناریا  قلخ  يورین  ربارب  رد  یلو  دـنراد ؛ هگن  تردـق  رـس  رب  ار 
جیـسب و ینونک ، یماظن  ياهدیدهت  .دیماجنا  تسکـش  هب  نآ ، رد  ینکفا  ادج  یتسیلایرپمادـض و  ههبج  فیعـضت  بالقنا و  ياهدرواتـسد  رد  يراکبارخ 

.تسا هتساخ  اپ  هب  يوروش  اکیرما و  یتسیلایرپما  ياهدیدهت  ربارب  رد  قلخ  .داد  دهاوخ  شیازفا  ار  هنایوج  هزرابم  يریگیپ 

ناریا قلخ  .اکیرما  مسیلایرپما  رب  گرم  رتراک ، رب  گرم  دنهد : یم  راعش  ناریا  ياهرهـش  ياه  نابایخ  رد  نت  نارازه  دوش و  یم  رازگرب  تارهاظت  اهدص 
اهنآ .دـنراد  دوخ  تسد  رد  ناـنچمه  ار  اـکیرما  ترافـس  نایوجـشناد ، لاـح ، نیمه  رد  .درک  دـهاوخ  عاـفد  دوخ  نوخ  اـب  دوخ ، تیمکاـح  يدازآ و  زا 
قلخ .دوش  هدـنادرگزاب  ناریا  هب  هدرک ، لواپچ  ناریا  قلخ  زا  هک  ییاه  تورث  نداد  سپ  شتایانج و  هب  ییوگ  باوج  يارب  هاش  هک  دنتـسه  نیا  راتـساوخ 

لایـسوس اه و  تسیلایرپما  ياه  شزاس  اهرونام و  اه ، گنرین  اه ، هئطوت  ربارب  رد  ار  دوخ  يرایـشه  درب و  شیپ  رخآ  هب  ات  ار  بـالقنا  تسا  ممـصم  ناریا 
، نایوجـشناد ناناوج و  ناناقهد ، نامرهق ، رگراک  هقبط  ناریا ، قلخ  عیـسو  ياه  هدوت  .دـیازفیب  ینیچ -  يوروش و  هچ  ییاکیرما و  هچ  اـه -  تسیلاـیرپما 
رب زین  دربن  نیا  رد  کش ، نودـب  ور  نیا  زا  دـنتخاس ؛ نوگنرـس  ار  هنامز  ياه  میژر  نیرت  شنمدد  نیرت و  ماشآ  نوخ  زا  یکی  دـندرک و  هزرابم  هنانامرهق 

(1) دش دنهاوخ  هریچ  لالقتسا ، يدازآ و  شنمدد  نمشد  نیا  اکیرما ، مسیلایرپما 

شرازگ 26 مود  همیمض 

فادها و زین  اکیرما و  یماظن  تادیدهت  هب  طوبرم  رابخا  درک ، مالعا  ار  يوروش  حیرص  عضوم  نآ  نایاپ  رد  هک  وکسم  ویدار  زورما  يریسفت  شرازگ  رد 
هک دـیآ  یمرب  نینچ  اـکیرما  شترا  يارما  نارادـم و  تسایـس  تاـیلمع  زا  : » تسا هتفرگ  رارق  يروآداـی  دـیکأت و  دروـم  لـیذ  تروـص  هب  نآ  ياـهرطخ 

هلیسو هب  نونکا  مه  رما ، تقیقح  رد  تسایس  نیا  .ددرگرب  یللملا  نیب  تابسانم  رد  يرامعتسا  رابودنب  یب  ینزهار  تسایس  نامز  هب  دهاوخ  یم  نتگنشاو 
حرط تسا  هداد  روتسد  اکیرما  عافد  ریزو  نوارب  تسپ ، نتگنشاو  همانزور  شرازگ  هب  .دوش  یم  یلمع  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  یگنج  ياهوان  زا  یهورگ 

يروط تسا ، رود  روشک  نیا  كاخ  زا  رتمولیک  نارازه  هک  ناهج  هقطنم  نیا  رد  اکیرما  ياه  تسیلایرپما  .دوش  هیهت  سراـف  جـیلخ  يراذـگ  نیم  لـصفم 
ار ناریا  ات  دنا  هتخادرپ  زمره  هگنت  رد  يراذگ  نیم  هشقن  هب  .تسا  اکیرما  هدحتم  تالایا  یلخاد  ياهایرد  زا  یکی  سراف  جیلخ  ایوگ  هک  دـننک  یم  راتفر 

.تسین ینزهار  تسایس  تسایس ، نیا  رگم  .دنزاس  مورحم  اهروشک  رگید  هب  تفن  شورف  ناکما  زا 

یتسیلاـیرپما صخـشم  ًـالماک  یمـسر  حرط  کـی  ساـسا  رب  ناریا ، زا  تیمکاـح  بلـس  هراـبرد  ییاـکیرما  ياـه  باـقع  نیرتکد  هک  تسا  مولعم  همه  رب 
اه قلخ  اهروشک و  رگید  فلتخم  یعیبط  ياه  تورث  تفن و  عباـنم  اـج  نآ  رد  هک  ار  يا  هطقن  ره  اـکیرما  حرط ، نیا  بجوم  هب  .تسا  راوتـسا  نتگنـشاو 

دروآ و یمرد  دوخ  تیکلاـم  هب  مه  ار  ناریا  تفن  تسناوت ، یم  رگا  اـکیرما  مسیلاـیرپما  .دـناد  یم  دوخ  یتاـیح  عفاـنم  میرح  حالطـصا ، هب  دراد ، دوـجو 
رگید ناریا و  هجوـتم  ار  دوـخ  یگنج  ياـهوان  ياـه  پوـت  روـظنم  نیدــب  نوگاـتنپ  .درک  یم  بلــس  ناریا  مدرم  زا  ار  یعیبـط  تورث  نـیا  رب  تیمکاــح 
مـشچ هشیمه  اکیرما  مسیلایرپما  تسا  هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ینیمخ  هللا  تیآ  اب  قح  .تسا  هدرک  سراـف  جـیلخ  تفن  هدـننک  جارختـسا  ياـهروشک 
روـما رد  تلاـخد  زا  تسد  دـنکب و  فارتـعا  ناریا  مدرم  ربارب  رد  دوـخ  هاـنگ  هب  هک  نیا  ياـج  هب  اـکیرما  .دزود  یم  هتخود و  ناریا  تفن  تورث  هب  عـمط 

(2) .دنک یم  دیدهت  قامچ  اب  ار  ناریا  درادرب ، روشک  نیا  یلخاد 

شرازگ 30 همیمض 

.تسا هدـش  داـی  زین  ناتـسدرک " هلئـسم  لـح  يارب  تلود  هژیو  تئیه   " اـی ناتـسدرک ، " هژیو  تئیه   " اـی هژیو " تئیه   " ناوـنع اـب  تین " نسح  تئیه   " زا
تیاضر تئیه  نیا  شقن  زا  ماظن ، راداوه  یبالقنا  ياهورین  تشاد ، همادا  یعون  هب  نانچمه  یبـالقنا ،" تیعـضو   " هک عاـضوا  نآ  رد  دوش  یم  يروآداـی 

، شترا لاعف  ياهورین  هاپس و  ياضعا  هلمج  زا  دندوب ؛ ناتسدرک  لئاسم  راکردنا  تسد  ًامیقتسم  هک  یناسک  صوصخ  هب  دنتشادن ؛

131 ص :

.3/1/1359 ینابلآ ، ویدار  یسراف  شخب  ص 10 و 11 ، ذخأم 2 ، - 1
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.3/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 6 و 7 ، ، 20 ذخأم - 2
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روضح جیردت  هب  تئیه ، نیا  تاقفاوت  ساسا  رب  .دندرمش  یم  نیشندرک  قطانم  رد  تلود  تیمکاح  تردق و  نتفر  تسد  زا  ببس  ار  تئیه  نیا  تامادقا 
ياوزنا جوا  هـک  نمهب 1358  رد  .دـنداد  تسد  زا  ار  لرتنک  ناکما  مه  اـه  هداـج  رد  .ناـشاهرقم  رد  تماـقا  هب  دـش  دودـحم  اهرهـش  رد  هاپـس  ياـهورین 
عاضوا دـش و  دازآ  ماظن  فلاخم  حلـسم  ياـه  هورگ  تسد  زا  رگید  راـب  کـی  ناراـیماک  تسا ، نیـشندرک  ياهرهـش  رد  ماـظن  رادـفرط  حلـسم  ياـهورین 

دمحم دیهش  هدمع  شقن  و  درک " ناملسم  ناگرمـشیپ  نامزاس   " لیکـشت لمع  راکتبا  دش ، يدازآ  نیا  بجوم  هچنآ  .داتفا  يرگید  هخرچ  رد  ناتـسدرک 
.دوب يدرجورب 

حلـسم ياهورین  كرحت  هنوگره  اب  اه  هورگ  نآ  تفلاخم  تموکح و  تاشامم  زا  ماظن  تفلاخم  درک  حلـسم  ياه  هورگ  دیدش  هدافتـسا  ءوس  تیاهن ، رد 
، ناتـسدرک لئاسم  لح  هار  اهنت  ناونع  هب  راب ، تنوشخ  ياه  يریگرد  ًاددجم  هک  دش  ثعاب  دوب -  تلود  تیمکاح  بلـس  يانعم  هب  هک  هقطنم -  رد  ماظن 

طیارـش نیا  ققحت  ياه  هنیمز  هلمج  زا  ناوت  یم  ار  اوق  لک  هدنامرف  يروهمج و  سیئر  ماقم  رد  ردص  ینب  عضاوم  .دـنک  ادـیپ  هبلغ  رگید  ياه  لح  هار  رب 
، فلتخم ياه  تبـسانم  رد  تشاد ، شیوخ  یمدرم  تیعورـشم  هعـسوت  ظفح و  هب  يدـیدش  زاین  ماما ، طخ  ياـه  حاـنج  اـب  يریگرد  رد  هک  يو  .تسناد 

ییشم طخ  لمع ، رد  تفگ و  یم  نخس  دوش ، یمن  اه  هورگ  طیارش  میلـست  ماظن  هک  نیا  زا  تحارـص  اب  هناعطاق  وا  .درک  یم  حرطم  ار  ناتـسدرک  هلئـسم 
.درک ذاختا  نمهب 58 ) ات  هنال  يارجام  زا  دعب   ) بالقنا ياروش  تقوم و  تلود  یشم  اب  توافتم  ًالماک 

هبحاصم اه و  ینارنخس  رد  لاس 1359  ياهزور  نیتسخن  زا  هک  یلئاسم  زا  یکی   » یـسایس ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  یناریا  هسـسؤم  نارگـشهوژپ  رظن  هب 
ناتسدرک يزاسکاپ  نامرف  خیرات 29/1/59 ،  رد  هرخالاب  ات  دوب ؛ ناتسدرک  يزاسکاپ  يارب  حلـسم  ياهورین  ندش  ایهم  تفای ، یگتـسجرب  ردص  ینب  ياه 

(1)« .دش رداص  وا  يوس  زا 

ماما هب  يا  همان  یط  خیرات 26/12/1358  رد  ناتسدرک ، تین " نسح  تئیه   " سیئر رواشم و  ریزو  رهورف  شویراد  هک  تسا  دیفم  زین  هتکن  نیا  يروآدای 
جیردت هب  هک  دوب  یفاکـش  هدنهد  ناشن  دوخ  سلجم ،) تاباختنا  هوحن  هب  ضارتعا   ) افعتـسا نیا  يارب  هدش  رکذ  لیلد  .درک  افعتـسا  ردـص ، ینب  ینیمخ و 

ماما هک  درک  مالعا  خـیرات 28/12/1358  رد  ینیمخ  ماما  رتفد  هتبلا  .تفای  یم  شیازفا  ماظن ، رادـفرط  یبالقنا  ياه  ناـیرج  رهورف و  نوچ  ییاـهورین  نیب 
دنور یلک ، روط  هب  اـما   (2)« .دنهد همادا  دوخ  راک  هب  دنـشاب و  یم  بناج  نیا  دییأت  دروم  هتـشذگ  نوچ  ناشیا  : » دنا هتفگ  دـنا و  هتفریذـپن  ار  افعتـسا  نیا 

.دوب نآ  رادتقا  شهاک  زین  شنالوئسم و  هژیو و  تئیه  تیقفوم  مدع  هدنهد  ناشن  ناتسدرک ، دیدج 

ردص ینب  هب  يوجر  دوعسم  همان  نتم  شرازگ 34 : همیمض 

مان هب   " اب هن  و  میحرلا " نمحرلا  هللا  مسب   " اب قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ياه  همان  رگید  فالخرب  هک  ردـص ، ینب  هب  يوجر  دوعـسم  زورما  همان  لـماک  نتم 
: دشاب یم  ریز  حرش  هب  تسا ، هدش  عورش  ناریا " نامرهق  قلخ  مان  هب  ادخ و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

يروهمج 3/1/59 سیئر  ردص  ینب  رتکد  ياقآ 

: مالس زا  سپ 

سیئر اب  رمتـسم  طابترا  هداعلا  قوف  ترورـض  هب  هجوت  اب  میدرگ ، ناتعّدـصم  ًاروضح  هک  دـهد  یمن  هزاجا  مایا  نیا  رد  ناتیاه  يراتفرگ  هچناـنچ  ًـالوا - 
تایرظن راکفا و  ًاتباین  دناوتب  ًانمـض  هک  دامتعا  دروم  ًالماک  یـسایس  طبار  کی  هک  منک  اضاقت  متـساوخ  یم  روشک ، ینونک  ساسح  عاضوا  رد  يروهمج 

رداق هللاءاش  نا  ات  دییامن ، نییعت  نامیارب  دناسرب ، ناتراضحتـسا  هب  ًاقیقد  ار  ام  لئاسم  هک  دـشاب  رداق  نینچمه  دزاس و  سکعنم  تاعجارم  رد  ار  امـش  دوخ 
دـشابن و یتمحازم  رگا  هک  تسین  رکذـت  هب  يزاین  .میروایب  لمع  هب  ار  مزال  تارواـشم  هطوبرم ، ياـه  تصرف  نتفر  تسد  زا  تقو و  توف  نودـب  میـشاب 

.مشاب طابترا  رد  ناتدوخ  اب  ًامیقتسم  هک  مناد  یم  حّجرم  رایسب  رایسب  دننکن ، تاغیلبت  دنوشن و  عنام  تاعوبطم 

ار نیدرورف  زور 12  دینادب  حالص  هچنانچ  نکمم ، تعرس  رثکادح  رد  ًاصخش ، منک : یم  داهنشیپ  ًایناث - 
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132 ص :

ص186. هژون ، ياتدوک  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  - 1
ص 2. ، 28/12/1358 ناهیک ، همانزور  - 2
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: ات دومن  دهاوخ  کمک  رما  نیا  .دییامرفب  ییامیپهار  مالعا  یمالسا  يروهمج  مودنارفر  زورلاس  تبسانم  هب  ناتدوخ 

.دوش عطق  زور  نیا  زا  یهورگ  يرادرب  هرهب  زا  اه  یچ  هدافتساءوس  تسد  فلا )

.دوشن فعاضم  هنتف  هقرفت و  بابسا  زور  نیا  ب )

.دوش نیمأت  دنا ، هداد  يأر  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  هک  تلم  ياه  هورگ  راشقا و  همه  شیپ  زا  شیب  تدحو  ج )

.دوش مهارف  هتفرگ  همشچرس  یمالسا  يروهمج  ماظن  لک  ینابیتشپ  زا  دوخ  هک  روهمج  سیئر  تیوقت  هلیسو  د )

.دنک يرادرب  هرهب  دوخ  یتاباختنا  صخا  عفانم  عفن  هب  يرسارس  یّلم و  یمومع و  هلئسم  کی  زا  دناوتن  یسک  ه )

.دوش یم  رولبتم  وا  رد  یساسا  نوناق  ماظن و  لک  هک  تسیروهمج  سیئر  نیا  ماما  زا  سپ  هک  دننیبب  مدرم  و )

ینویزیولت تسـشن  لابند  هب  دـناوت  یم  تسوا ، یـسایس  ینوناق و  نأش  يروهمج و  سیئر  روخ  رد  هک  یبسانم  ياهراعـش  ندرک  ناونع  هک  تسا  یهیدـب 
هک دینادب  حالـص  رگا  هژیو  هب  .دنک  یعادت  ار  راشقا  اهورین و  همه  کیتارکمد  یتسیزمه  نوناق و  مظن و  تملاسم و  ياضف  ییادـف ، ياه  کیرچ  اب  امش 

.دشاب هتشاد  هارمه  زین  ار  ناتدوخ  صخش  زا  یمایپ  نومضم  نیمه  اب  هدش و  يراذگمان  یّلم  مهافت  تدحو و  روبزم  يرسارس  یمومع و  ییامیپهار 

يوجر دوعسم 

قـش نیرتهب  نم  رظن  هب  هک  ارچ  مینکب ، ار  نامدوخ  رکف  هک  دـنهدب  عالطا  ام  هب  رتدوز  دـییامرفب  تسین ، ناتتقفاوم  دروم  قوف  داهنـشیپ  رگا  مدنمـشهاوخ 
(1)« .تسامش توعد  هب  ییامیپهار  رد  تکرش  اهورین  مومع  يارب 

تسا يدانسا  ءزج  [ 31/6/1360  ] هاپس یسایس  رتفد  هرامش 21  هینایب  تاجردنم  قباطم  تفاین و  ینلع  راشتنا  لاسرا ، نامز  رد  همان  نیا  دوش  یم  يروآدای 
.تسا هدش  تسویپ  زین  همان  نیا  یپک )  ) ریوصت روبزم ، هینایب  رد  .دمآ  تسد  هب  نامزاس  یمیت  ياه  هناخ  زا  یماظن " زاف   " رد اهدعب  هک 
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اه يرازگربخ  .دوب  هیشاح  رپ  هلئسم و  رپ  زین  رصم  هب  روشک  نیا  زا  وا  هتـشذگ  زور  تمیزع  اماناپ ، رد  عولخم  هاش  لاجنج  رپ  تماقا  هام  ود  دودح  زا  دعب 
ییاه لیلحت  يا و  هیـشاح  ياهربخ  اب  ار ، (1) گس ود  وگنخـس و  ود  فرـشا ، شرهاوخ  ابید ، حرف  شرـسمه  هارمه  اماناپ  زا  عولخم  هاش  جورخ  شرازگ 

، روبزم يرازگربخ  شرازگ  هب  .درک  رشتنم  هراب  نیا  رد  يا  هینایب  دیمان ، عولخم  هاش  يوگنخس  ار  يو  سرپدتیشوسآ  هک  وئامرآ " تربار   " .دندرک هارمه 
، سوخیروت لارنژ  اماناپ ، يروهمج  زا  ار  دوخ  قیمع  ینادردـق  تسا ، هدـش  هدرب  مان  ترـضح  یلعا  ناونع  اب  يو  زا  هک  ناریا  عولخم  هاش  هیناـیب ، نیا  رد 

يوس زا  .تسا  هتـشاد  جایتحا  يرای  نیا  هب  هک  تسا  ینامز  رد  وا  هب  ندناسر  يرای  لیلد  هب  ینادردق  نیا  .تسا  هدرک  زاربا  اماناپ  مدرم  ویور و  تندیزرپ 
ناریا ناربهر  ياهروتسد  رظتنم  هاش ، دادرتسا  هب  طوبرم  راک  همادا  زا  لبق  يو  هک  تفگ  اماناپ  رد  ناریا  ینوناق  هدنیامن  زئوکساو ،" زنیترام  ناوخ  ، " رگید

هچ رد  هاش  هک  تسا  هتفگن  سک  چیه  اریز  ...تسا ؛ هدنام  یقاب  رییغت  نودب  نانچمه  عضو  : » تفگ سرپدتیـشوسآ  راگنربخ  هب  زئوکـساو  .دـنام  دـهاوخ 
(2)« .تسا هدرک  كرت  ار  اماناپ  یطیارش 

هب هاش  دادرتسا  ياضاقت  زورما  دوب  رارق  يو  .تخیگنارب  ار  ناریا  ییاماناپ  لیکو  مشخ  اماناپ  زا  هاـش  جورخ  هک  داد  شرازگ  زین  سرپدـتیانوی  يرازگربخ 
یلاع ناوید  وضع  ًاقباس  هک  ناریا  لیکو  زئوکـساو ، زنیترام  ناوخ  .دـنک  میلـست  اماناپ  تلود  هب  ًامـسر  یمالـسا ، تلادـع  اب  ندـش  ور  هبور  يارب  ار  ناریا 

ار یللملا  نیب  نیناوق  دـنک ، تلود  میلـست  ار  يو  دادرتسا  ياضاقت  دـناوتب  وا  هک  نآ  زا  شیپ  هاش  جورخ  هب  نداد  هزاجا  اب  اـماناپ  تفگ  تسا ، هدوب  اـماناپ 
دناوت یم  دهاوخب ، هاگره  درب و  یمرس  هب  اماناپ  رد  يرگید  یجراخ  ره  دننام  عولخم ، هاش  هک  درک  دیکأت  اماناپ  هجراخ  ترازو  نکل  تسا ؛ هدرک  ضقن 

(3) .دنک كرت  ار  روشک  نیا 

هاش هک  تسا  هدـمآ  هینایب  نیا  رد  .درک  رـشتنم  يا  هینایب  اماناپ  هجراـخ  ترازو  رـصم ، هب  اـماناپ  زا  عولخم  هاـش  تمیزع  لاـبند  هب  هک  دوش  یم  يروآداـی 
يو لاحط  نتشادرب  یحارج  لمع  هک  نیا  رد  وا  هب  نداد  نانیمطا  يارب  ار  دیفس  خاک  لنسرپ  سیئر  ندرج  نوتلیماه  نانخس  عولخم ،

135 ص :

.4/1/1359 سرپدتیشوسآ ، اماناپ -  ص 2 ، ، 5/1/1359 هرامش 4 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.نامه - 2

.4/1/1359 سرپدتیانوی ، اماناپ -  ص 3 ، ذخأم 1 ، - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 160 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_135_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_135_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_135_3
http://www.ghaemiyeh.com


يارب مزال  تالیهـست  اماناپ  هک  داد  نانیمطا  يولهپ  اضردمحم  ياقآ  هب  ییاکیرما  تئیه  : » تسا هدمآ  هینایب  رد  .تفریذپن  دوش ، ماجنا  اماناپ  رد  دناوت  یم 
هفاضا همادا  رد  .دـنک » تقفاوم  یحارج  لمع  ماجنا  دروم  رد  ییاماناپ  ناکـشزپ  میمـصت  اب  هک  دـندرک  هیـصوت  يو  هب  اهنآ  دراد و  راـیتخا  رد  ار  یحارج 

ییاه يراوشد  زین  و  دراد ، رب  رد  يولهپ  اضردمحم  تمالـس  يارب  ینالوط  ترفاسم  کی  هک  یتارطخ  دروم  رد  هک  ییاهرادشه  مغر  یلع  : » تسا هدـش 
ناشیا دیآ ، یم  شیپ  هنایمرواخ  رد  ساسح  تیعقوم  رـصم و  یلخاد  عاضوا  نارهت ، رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تینما  يارب  یترفاسم  نینچ  بقاعتم  هک 

(1)« .دندرک دیکأت  ترفاسم  نیا  ماجنا  رب  ینبم  ار  دوخ  میمصت 
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هک اماناپ  رد  هاش  تشادزاب  رما  رد  تشاد  نیقی  ًاـبیرقت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  ریزو  هداز  بطق  هک  دـش  ماـجنا  یلاـح  رد  اـماناپ  زا  هاـش  جورخ 
تاغیلبت رما  رد  رگید  فرط  زا  ییاکیرما و  ياه  ناگورگ  هلئـسم  لح  رد  یفرط  زا  بیترت ، نیا  هب  تسا و  هدـش  قفوم  تسا ، ناریا  هب  يو  لاـقتنا  همدـقم 

عقاو رد  .تسا  هدوبن  قیقد  تشادرب  نیا  هک  داد  ناشن  هتشذگ ، زور  رد  رصم  هب  اماناپ  زا  هاش  رفـس  .تسا  هتـشادرب  يدنلب  ماگ  شیوخ ، يروهمج  تسایر 
.دـش یفتنم  زین  تلود  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  بیترت  نیا  هب  دوب ؛ هدادـن  تیاضر  مه  هاش  يرهاظ  تشادزاب  هب  یتح  دوب و  هدـشن  هلماعم  هب  رـضاح  اکیرما 

یم رامـش  هب  اهنآ  يدازآ  سپـس  تمالـس و  تینما و  نیمـضت  رد  یـساسا  یماگ  ناهج  اکیرما و  یمومع  راکفا  رد  ناریا ، تلود  هب  اه  ناگورگ  لـیوحت 
: دنک یم  شرازگ  ریز  وحن  هب  ار  هتفر  تسد  زا  تصرف  نیا  هسنارف ، يرازگربخ  .تفر 

دنوش یم  لیوحت  ناریا  تلود  تاماقم  هب  زورما  نارهت ، رد  اکیرما  ترافـس  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هک  دندوب  هدرک  مالعا  نارهت  رد  هاگآ  ًالماک  عبانم  »
رطاخ هب  ناریا ، يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  .دـنکن  كرت  ار  اماناپ  عولخم  هاش  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنریگ و  رارق  اهنآ  تیاـمح  تحت  اـت 

هداز بطق  قداص  هتـشذگ  بش  .دوب  هدرک  مهارف  ینیمخ  ماما  تقفاوم  اب  ار  لاقتنا  لقن و  نیا  تامدـقم  اماناپ ، ياه  ماقم  ربارب  رد  تین  نسح  نداد  ناشن 
نیا زین  ترافس  رد  رقتـسم  نایوجـشناد  .دوب  هدرک  بلج  لاقتنا  لقن و  نیا  دروم  رد  ار  يو  قفاوت  ینیمخ  ماما  اب  تاقالم  نمـض  ناریا ، هجراخ  روما  ریزو 

رد ار  اماناپ  دـنمتردق  درم  سوخیروت  لارنژ  هک  دـش  هداد  عالطا  ردـص  ینب  فرط  زا  ًامـسر  ییاماناپ  تاماقم  هب  رگید  يوس  زا  .دـندوب  هتفریذـپ  ار  راـک 
تبحـص اه  ناگورگ  لیوحت  دروم  رد  اماناپ  تاماقم  اب  يو  لوا  راب  .تسا  هتفرگ  سامت  اماناپ  اب  ینفلت  رابود  هتـشذگ  بش  ردـص  ینب  .دـنراذگب  نایرج 

رارق یـسررب  هعلاطم و  تحت  ار  ناریا  هزات  تیعقوم  هک  دنا  هدومن  هفاضا  اهنآ  .دنا  هدرک  تساوخرد  ار  راک  تایئزج  وا  زا  ییاماناپ  تاماقم  تسا و  هدرک 
.تسا هدرک  كرت  ار  اماناپ  عولخم  هاش  هدش و  رید  یلیخ  هک  دندرک  مالعا  اماناپ  تاماقم  ینفلت ، سامت  نیمود  رد  هنافسأتم  .داد  دنهاوخ 

اماناپ زا  هاش  نتفر  تامدقم  يو  هک  دننک  یم  مهتم  نیا  هب  ار  رجنیسیک  يرنه  عبانم  نیا 
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هفاضا روبزم  عبانم  .دـنناد  یم  تمیزع  نیا  لوئـسم  ار  اماناپ  يروهمج  سیئر  ویردـیتسیرآ "  " عبانم نیمه  .تسا  هدرک  مهارف  رلفکار  دـیوید  کمک  اب  ار 
.دنا هدرک  میظنت  ار  عولخم  هاش  هزات  هاگدیعبت  همانرب  مه ، کمک  اب  تاداس  رونا  رجنیسیک و  سوخیروت ، لارنژ  تاراهظا  ساسا  رب  هک  دننک  یم 

يوس زا  .دراد  دوجو  بشما )  ) بش هبنشود  رد  اهنآ  لیوحت  يارب  یگرزب  رایسب  ماهبا  اریز  تسا ؛ اه  ناگورگ  هلئسم  هدنام ، یقاب  هلئسم  عبانم  نیا  هتفگ  هب 
كرت ار  روشک  نآ  كاخ  عیرـس  نینچ  نیا  عولخم ، هاش  دهد  هزاجا  هک  تسا  هتـشادن  یجایتحا  اماناپ  تسا و  هناراکتیانج  لمع  کی  درکلمع  نیا  رگید ،

ربارب رد  اهنآ  .دنرادهاگن  يو  لماک  ياه  هدنورپ  کمک  اب  ناریا  تلود  تساوخرد  ربارب  رد  ار  عولخم  هاش  دنناوت  یمن  هک  دنا  هدرک  ساسحا  اهنآ  .دـنک 
.دنا هدش  هناوید  اهنآ  .دنا  هدرک  هابتشا  ییاکیرما  ناگورگ   53

(1)« .رتراک یمیج  هب  رجنیسیک  بناج  زا  تسا  يا  هبرض  نیا  مینک  یم  روصت  ام  هک  دنیازفا  یم  نایاپ  رد  عبانم  نیا 
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ار اه  ناگورگ  اـب  هاـش  هلماـعم  هک  ییاـکیرما  تاـماقم  .درک  دـیدشت  ار  اـکیرما  ناریا و  طـباور  رد  دوجوم  نارحب  اـماناپ ، زا  يولهپ  اضردـمحم  تمیزع 
یهد نامزاس  يارب  یتصرف  دنهاکب و  عاضوا  تماخو  زا  نکمم  ّدح  ات  دنشوک  یم  دنا ، هداد  حیجرت  یعضو  ره  رد  ار  هاش  ظفح  دنا و  هدرک  در  اراکـشآ 

، دوش شاف  شمان  تساوخ  یمن  هک  ییاکیرما  ماقم  کی  : » داد شرازگ  سرپدتیـشوسآ  يرازگربخ  بوچراچ  نیا  رد  .دـنروآ  تسد  هب  يدـعب  تامادـقا 
هاش ًارهاظ  تفگ  ییاکیرما  ماقم  نیا  .درک  بیذـکت  رـصم ، هب  نتفر  اماناپ و  كرت  يارب  عولخم  هاـش  يریگ  میمـصت  رد  ار  هدـحتم  تـالایا  شقن  هنوگره 
رب ثحب  نایم ، نیا  رد  .دوب  هدش  هتسخ  دینـش ، یم  ییاماناپ  یکـشزپ  میت  کی  ییاکیرما و  ناکـشزپ  نایم  اوعد  هرابرد  هک  ییاهربخ  اهریخأت و  زا  عولخم 
زا یکاح  هک  ار  دوخ  تاقیقحت  هجیتن  دیفس ، خاک  هژیو  هداتسرف  ندرج  نوتلیماه  .دهد  ماجنا  يو  لاحط  يور  ار  یحارج  لمع  یسک  هچ  هک  دوب  نیا  رس 

تـسا هتفرگ  میمـصت  هک  تفگ  درک و  يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  يو  اما  درک ؛ عولخم  هاش  میلـست  دوب ، اماناپ  رد  يو  زیمآ  تیقفوم  یحارج  لمع  ناکما 
دهاوخ یم  هک  تفگ  عولخم  هاش  هبنـش ، زور  اما  دـنک ؛ رکف  عوضوم  نیا  هب  عجار  هک  میتساوخ  وا  زا  هعمج  زور  اـم  تفگ : روکذـم  ماـقم  .دورب  رـصم  هب 

(2)« .دورب

رگید راب  هدحتم  تالایا  زورما  .دننک  یمن  شومارف  زین  ار  دیدهت "  " ياه هبنج  ییاکیرما  تاماقم  یمـسرریغ ، یمـسر و  ياه  " راکنا  " هنوگ نیا  رانک  رد 
اکیرما يروهمج  سیئر  يوگنخـس  لواپ  يدوج  .داد  رادـشه  دوش " یم  هدینـش  اه  ناگورگ  زا  یـضعب  همکاحم  هب  عجار  هک  يرابخا   " درومرد ناریا  هب 

(3) .تشاد دنهاوخ  لماک  تیلوئسم  ناریا  تلود  ناریا و  اه ، ناگورگ  نیا  زا  کی  ره  همکاحم  تروص  رد  تفگ 
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ناشن ار  عوضوم  نیا  زا  ییاه  شخب  ریز ، توافتم  ياه  هنومن  .تشاد  يا  هدرتسگ  باتزاب  یناهج  ياـه  هناـسر  رد  اـماناپ ، زا  هاـش  جورخ  يارجاـم  زورما 
.دهد یم 

صاصتخا دوخ  هب  ار  ندـنل  پاچ  ياه  همانزور  لوا  رتیت  رـصم ، هب  اماناپ  زا  ناریا  عولخم  هاش  رفـس  هلئـسم  هک  داد  ربخ  دوخ  یبرع  شخب  رد  ندـنل  ویدار 
يراک شزاس  عون  کی  ار  قباس  هاش  رفـس  یگمه  یـسیلگنا  ياه  همانزور  .تسا  هدرک  غاد  مرگ و  ار  ایناتیرب  زورما  تاعوبطم  شورف  رازاـب  تسا و  هداد 
لوصا ربارب  يو  دض  رب  ناریا  ینوناق  تامادقا  دنام ، یم  یقاب  اماناپ  رد  رگید  تعاس  دنچ  قباس  هاش  رگا  اریز  دـنا ؛ هتـسناد  اماناپ  رـصم و  اب  اکیرما  تلود 
نوـنکا تشوـن : هراـب  نیا  رد  فارگلت  یلید  هماـنزور  .دوـب  یمتح  ناریا  هب  يو  ندـنادرگرب  دـش و  یم  شخب  هجیتـن  اـماناپ ، تلود  نوناـق  یللملا و  نـیب 

همانرب اماناپ  تلود  اب  ًالبق  اکیرما  هک  دنیوگب  دنراد  قح  نایناهج ، همه  ًاتعیبط  ناریا و  تلود  زین  دنراد و  رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ  هک  وردنت  نایوجـشناد 
ياروش تلود و  هب  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  زورما  تفر ، یمن  هرهاـق  هب  قباـس  هاـش  رگا  تشوـن : زین  زمیاـت  هماـنزور  .تسا  هدرک  میظنت  ار  هئطوـت  نیا 

هک تسا  يا  هلئـسم  دوخ  تسا ، هدز  راک  نیا  هب  تسد  اکیرما  تلود  ارچ  هک  نیا  یلو  دش ؛ یم  هدنادرگزاب  ناریا  هب  زین  هاش  دـندش و  یم  میلـست  بالقنا 
(1) .دنک نشور  ار  نآ  نامز  رورم  دیاب 

، روشک نیا  زا  عولخم  هاش  جورخ  زا  يریگولج  هب  اماناپ  تلود  دّهعت  لباقم  رد  دندوب  هدرک  داهنـشیپ  ناریا  ناربهر  : » تشون زمیات  سلجنآ  سول  همانزور 
ام زا  اماناپ ) تلود   ) اـهنآ : " تسا هتفگ  ناریا  هجراـخ  ریزو  هداز  بطق  قداـص  هراـب  نیا  رد  .دـنهدب  ار  نارهت  رد  ییاـکیرما  ناـگورگ  لاقتنا 50  بیترت 

دنهاوخ رارق  یکشزپ  تانیاعم  تحت  لقتنم و  اه  ناگورگ  هک  مداد  لوق  نم  .مینک  مادقا  اه  ناگورگ  دروم  رد  یعون ، هب  تعاس ، فرظ 24  هک  دنتساوخ 
رد زمیات  سلجنآ  سول  همانزور  .درک » دـییأت  ار  تارکاذـم  نیا  ردـص  ینب  نسحلاوبا  تندـیزرپ  .دـنداد " لاقتنا  اماناپ  زا  ار  هاـش  اـهنآ  تقو  نآ  تفرگ ؛

ار ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ناکم  لـقن  بیترت  دـننک  یعـس  هک  دـندرک  تقفاوم  طـقف  یناریا  تاـماقم  تسا  هتفگ  هک  درک  هراـشا  يرگید  عبنم  هب  همادا ،
.تفرگ دهاوخ  تروص  یمادقا  نینچ  هک  دندادن  لوق  دنهدب و 

زور هس  فرظ  دنا ، هتشاد  تکرـش  ییاکیرما  تاماقم  نآ ، رد  هک  تارکاذم  نیا  : » تسا هدمآ  روبزم  عبنم  لوق  زا  زمیات ، سلجنآ  سول  شرازگ  همادا  رد 
دادرتسا ياوعد  دناوتب  ناریا  ات  دوش  هتشاد  هاگن  اماناپ  رد  ( 4/1/1359  ) هبنشود ات  عولخم  هاش  هک  تساوخ  یم  ناریا  تلود  .تسا  هتفرگ  تروص  هتشذگ 

هب اماناپ ، ربهر  سوخیروت ، رمع  .دش  مامت  اکیرما  اماناپ و  ربص  ناریا ، دّدعتم  ياهریخأت  زا  سپ  اه و  شرازگ  قبط  اما  دـنک ؛ حرطم  ییانج  مرج  هب  ار  يو 
شرازگ هب  .دش  دهاوخ  هداد  اماناپ  زا  جورخ  هزاجا  هاش  هب  ای  دنوش ، لقتنم  اه  ناگورگ  هک  دـنک  تقفاوم  ای  دـنک ؛ مادـقا  هک  داد  تلهم  تعاس  ناریا 24 

، عبنم نیا  هتفگ  قبط  همانزور ، نیا 

138 ص :

.4/1/1359 ندنل ، ویدار  یبرع  شخب  ص 7 ، ذخأم 1 ، - 1
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ریـسم رد  دوخ  ياه  فقوت  رد  عولخم ، هاش  رگا  هک  تفگ  هداز  بطق  اـه ، شرازگ  قبط  .دـش  هجاوم  تسکـش  اـب  تلهم ، دـیدمت  يارب  ناریا  ياـهاضاقت 
(1)« .دنام دهاوخ  دوخ  قفاوت  رس  رب  اماناپ  زا  عولخم  هاش  جورخ  زا  دعب  یتح  يو  دوش ، هدنادرگرب  اماناپ  هب  ریگتسد و  زاورپ ،

رب ییاکیرما  ناهاوخ  يروهمج  هک  يداصتقا  راشف  لباقم  رد  يو  هک  تسا  هتفگ  یناریا  تاماقم  هب  سوخیروت  تشون : زمیاـت  كرویوین  هراـب  نیا  رد  اـما 
دناوت یمن  وا  هک  تفگ  اه  یناریا  هب  سوخیروت  تشون : دـنا ، هدـشن  شاف  هک  یعبانم  زا  لقن  هب  هماـنزور  نیا  .درادـن  یگداتـسیا  ناوت  دـننک ، یم  دراو  وا 

(2) دوش یم  دراو  يو  رب  هاش ، هب  جورخ  هزاجا  نداد  يارب  هک  ییاهراشف  دنک ؛ تمواقم  اهراشف  لباقم  رد  رگید  هقیقد  کی  یتح 

تیناقح هک  يدانـسا  اب  ناریا  نانادـقوقح  یگدـنیامن  تئیه  یتقو  : » درامـش یم  رـصقم  ریز  وحن  هب  ارجام  نیا  رد  ار  اکیرما  وکـسم  ویدار  رگید ، يوس  زا 
ریبادـت رتراـک  تلود  دـش ، اـماناپ  دراو  درک ] یم  تباـث   ] هاـگداد هب  شندرک  بیقعت  يارب  ناریا  هب  يولهپ  اضردـمحم  دادرتسا  رب  ینبم  ار  ناریا  تساوخ 

زا ناریا  قباس  هاش  یبرغ ، ياه  يرازگربخ  عالطا  هب  انب  .دـنک  ناهنپ  يرت  نما  ياـج  رد  هدرب و  رد  هب  اـماناپ  زا  ار  دوخ  راداـفو  رکون  اـت  دیـشیدنا  یلجاـع 
زاب شوغآ  اب  ار  وا  تاداس ، رونا  ینعی  درادن ، یمک  تسد  ناریا  قباس  هاش  زا  ماقم  نیا  رد  هک  نتگنشاو  شوگ  هب  هقلح  نارکون  زا  یکی  تخیرگ و  اماناپ 

تیوه رد  سک  چـیه  اذـه  عـم  درک ، یم  نِم  نِم و  زیرگ ، رارف و  نیا  رد  اـکیرما  تکرـش  مدـع  هراـبرد  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  دـنچ  ره  .درک  لابقتـسا 
(3)« .درادن يدیدرت  رارف  ناگدنهد  نامزاس 

42

هک نیا  رب  يو  دیکأت  و  یلوّدلا ) یبرعلاراهّنلا و  اب  هبحاصم  رد   ) سراف جـیلخ  یناریا  هریزج  هس  هرابرد  ردـص ، ینب  ناریا  يروهمج  سیئر  نانخـس  یپ  رد 
داجیا رد  قارع  .تسا  هدـش  هتخاس  عوضوم  نیا  روحم  اب  یناریادـض  ییاضف  یبرع ، لفاحم  یخرب  رد  درک ، دـهاوخن  راذـگاو  ار  اهنآ  هجو  چـیه  هب  ناریا 
زورما هرامـش  اب  وگو  تفگ  رد  قارع ، ریزو  تسخن  نواعم  زیزع ، قراط  .دربب  نآ  زا  ار  هدافتـسا  نیرت  شیب  دـشوک  یم  دراد و  يا  هدـمع  مهـس  اضف  نیا 

، دش لاغشا  هاش  نازابرس  هلیـسو  هب  لبق  لاس  هک 9  هریزج  هس  نیا  : » تفگ درک و  مهتم  ییورود  هب  ار  ناریا  تلود  یبرعلا ،" حاـفکلا   " یناـنبل هماـن  هتفه 
نیع رد  اما  تسا ؛ هدرک  موکحم  ار  هاش  ياه  تسایـس  ناریا  ینونک  میژر  تفگ  قارع  ریزو  تسخن  نواعم  .دوش » هدنادرگزاب  نآ  برع  نابحاص  هب  دیاب 

تسد هب  بارعا  هب  مجاهت  قیرط  زا  هاش  ار  هچنآ  ره  لاح 

139 ص :

.سرپدتیشوسآ سلجنآ -  سول  ص 1 ، ذخأم 5 ، - 1
.سرپدتیشوسآ ص 1 ، ذخأم 5 ، - 2

.وکسم ویدار  یسراف  شخب  ص 8 ، ذخأم 1 ، - 3
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رد عـقاو  هریزج  هس  دـیاب  تسا ، فلاـخم  هاـش  ياـه  تسایـس  اـب  ناریا  مـیژر  رگا  .داد  تـسد  زا  ار  اـهنآ  ناوـت  یمن  هـک  دـناد  یم  ییاهدرواتـسد  دروآ ،
فقوتم ار  بارعا  یلخاد  روما  رد  هلخادـم  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناریا  رگا  دوزفا : زیزع  قراـط  .دـنادرگزاب  نآ  برع  ناـبحاص  هب  ار  سراـف ) ) جـیلخ

(1) دروآ تسد  هب  ام  بناج  زا  ار  يراکمه  یتسود و  دناوت  یم  هاگ  نآ  دزاس ،

ریفس یناکدرا  سمـش  یلع  يو  هک  درک  مالعا  روشک  نیا  هنیباک  سالجا  زا  سپ  تیوک ، هجراخ  ترازو  لیفک  نیـسح ، زیزعلادبع  اضر  نینچمه  زورما 
(2) .دنک هرکاذم  ردص  ینب  هب  بوسنم  تاراهظا  هرابرد  وا  اب  ات  تسا  هدرک  راضحا  ار  تیوک  رد  ناریا 

؛ دنتـسه يزیچان  تحاسم  ياراد  یـسوموبا  اه و  بنت  هریزج  هس  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  دـش  شخپ  يریـسفت  هرهاق  ویدار  یبرع  شخب  رد  هراب ، نیا  رد 
زا سپ  .دندش  ادج  سراف ) ) جیلخ ياهروشک  زا  دندرک و  لاغشا  ار  اهنآ  یناریا  ياهورین  متـسیب ، نرق  متفه  ههد  لیاوا  رد  دنـشاب ، هچره  ریازج  نیا  نکیل 

قیاـقح و ناریا ، دـیدج  میژر  هک  دـهد  یم  ناـشن  تیعقاو  نیا  .دراد  يراـشفاپ  لاغـشا  نیا  همادا  يور  ناـنچمه  روشک  نیا  ناریا ، رد  هاـش  میژر  طوـقس 
هقطنم هب  ایناتیرب  هک  نیا  زا  شیپ  ثحب ، دروم  ریازج  هک  دـنناد  یم  ناناد  خـیرات  مامت  .دراذـگ ...  یم  اـپ  ریز  ار  ریازج  نیا  ندوب  یبرع  یخیراـت  تلاـصا 

رت کیدزن  هریزج  ود  لحاوس  هب  هقطنم ، ياه  تلود  نیب  رد  نوچ  دـندوب ؛ هتـسباو  همیخلا  سأر  هجراش و  هژیو  هب  هقطنم  کـچوک  ياـه  تلود  هب  دـیایب ،
.دنشاب یم 

لخدم یناب  هدـید  ساسح  زکارم  تروص  هب  ریازج  نیا  - 1 دنا : هدش  هتسناد  هریزج  هس  لاغـشا " همادا  لماوع   " لیذ دراوم  هرهاق ، ویدار  ریـسفت  همادا  رد 
یم ناریا  .دشاب 3 - رادروخرب  تینما  زا  جیلخ  هقطنم  نیا  لاغـشا  همادا  قیرط  زا  دـشوک  یم  ناریا  .دنتـسه 2 - رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  جیلخ ، یقرش 
هار نیمأت  زا  تسا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  يداصتقا  ياه  فدـه  .دشاب 4 - هتشاد  لماک  طلـست  دنه ، سونایقا  جیلخ و  نایم  ياهدمآ  تفر و  رب  دناوت 

دنزب يداصتقا  میرحت  هدرتسگ  تامادقا  هب  تسد  نآ ، ّدض  رب  اکیرما  تسا  نکمم  هک  نیا  زا  ناریا  سرت  .یناهج 5 - ياهرازاب  هب  ناریا  تفن  رودص  ياه 
.تخاس دهاوخ  هجاوم  رطخ  اب  ار  دوخ  یتایح  نایرش  عقاو  رد  دهدب ، تسد  زا  ار  ریازج  نیا  رگا  و 

هنیمز رد  ناریا  يراشفاپ  لاح  ره  هب  تسا : هدش  میسرت  وحن  نیا  هب  سراف ، جیلخ  رد  اکیرما  ياه  تسایس  عفانم و  اب  روبزم  هلئسم  طابترا  ریـسفت ، نایاپ  رد 
ار اهنآ  اکیرما  هدحتم  تالایا  هک  دسرت  یم  ناریا  اریز  تسا ؛ هدش  اکیرما  روشک و  نیا  نایم  طباور  نارحب  دـیدشت  بجوم  دوخ  ریازج ، نیا  لاغـشا  همادا 

هلئـسم .دـنک  ظفح  ار  دوخ  عفانم  ات  تسا  هتـسب  یماظن  ياـهدادرارق  هقطنم  ياـهروشک  زا  یـضعب  اـب  اـکیرما  هک  نیا  هژیو  هب  دروآرد ؛ دوخ  هطلـس  تحت 
ترازو ياه  یبایزرا  اـب  هک  تسا  يوروش  ياـهورین  لـباقم  رد  هقطنم  رد  اـکیرما  یمزر  تردـق  يرترب  ظـفح  يارب  ینیب  شیپ  تسا ، حرطم  هک  يرگید 

(3) دریگ یم  تروص  صوصخ ، نیا  رد  اکیرما  عافد 

140 ص :

.4/1/1359 رتیور ، توریب -  ص 3 ، ذخأم 5 ، - 1
.سرپدتیشوسآ تیوک -  ص 3 ، ذخأم 5 ، - 2

.هرهاقویدار یبرع  شخب  ص 10 و 11 ، ذخأم 1 ، - 3
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ناریا هجوتم  اکیرما  هیحاـن  زا  هک  ییاهدـیدهت  راـنک  رد  .دراد  همادا  زین  قارع  ناریا و  هطبار  یگریت  اـکیرما ، ناریا و  طـباور  یگریت  موادـت  اـب  ناـمز  مه 
.دزرو یم  رارصا  ناریا  اب  طباور  یگریت  دیدشت  رب  دنک و  یم  زاربا  ناریا  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هتـسویپ  شیوخ ، رمتـسم  تاغیلبت  رد  زین  قارع  تلود  تسا ،

ییاه شخب  رد  .داد  رارق  هنازوت  هنیک  یسررب  دروم  هناگادج ، راتفگ  ود  رد  ار  ناریا  مهم  یلخاد  عوضوم  ود  دوخ ، یـسراف  شخب  رد  دادغب  ویدار  زورما 
تاباختنا اهراتفگ ، زا  یکی  رد  .تسا  هدرب  هرهب  هنایـشان  يوحن  هب  ناریا ، رد  جـیار  ییاکیرما  دـض  پچ و  یبالقنا  تایبدا  زا  قارع  میژر  اهراتفگ  نیا  زا 

ینیمخ ماما  صخـش  قارع ، یتاغیلبت  ياه  همانرب  رت  شیب  ریظن  زین  ریـسفت  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  ناریا  دـضرب  تاغیلبت  مجاهت  هیامتـسد  ناریا  ناـملراپ 
: تسا هدمآ  راتفگ  نیا  رد  .تسا  تالمح  یلصا  جامآ 

اب ندش  ور  هبور  مدرم و  تاردقم  ندادرارق  هچیزاب  ناریا و  ياه  قلخ  رب  شا  يرگ  هطلس  ینیمخ و  يرادمامز  رودزم و  هاشنهاش  میژر  طوقس  ماگنه  زا  »
، ینیمخ یـساسا  نوناق  هرابرد  تاباختنا  نیلوا  دوب : تاباختنا  عون  هس  دـهاش  ناریا  نونکاـت  ماـگنه  نآ  زا  نینوخ ، قرط  اـب  ناـنآ  عورـشم  ياـه  تساوخ 

ناریا ياه  قلخ  ًاملـسم  .دـشاب  یم  اروش  سلجم  صوصخم  تسا -  نایرج  رد  زونه  هک  تاباختنا -  نیموس  يروهمج و  تسایر  هرابرد  تاباختنا  نیمود 
اه قلخ  يراددوخ  نآ ، تاصخـشم  نیرتایوگ  هک  دنراد  یمات  تاعالطا  دنک ، یم  ای  هدرک و  یهارمه  ار  تاباختنا  نیا  هک  ییاه  يزاب  بش  همیخ  هرابرد 

باعرا رورت و  اب  هک  شا  یعمق  علق و  تاسسؤم  ینیمخ و  میژر  ياه  هتسد  راد و  اب  ییورایور  قیرط  زا  نآ  اب  ییورایور  ًانایحا  و  دوب ، نآ  رد  تکرـش  زا 
.دنراد او  تاباختنا  رد  تکرش  هب  ار  مدرم  دننک  یم  ششوک 

یم تسد  نادب  ینیمخ ، هتسد  راد و  اب  هئطوت  اب  یتاباختنا  ياه  هزوح  نایدصتم  هک  تسا  ریوزت  بلقت و  لعج و  نامه  تاباختنا  نیا  رگید  تاصخشم  اما 
مسیلادوئف و يرگ  هطلـس  زا  هک  ینوناق  يارجا  هار  رد  ار  یماـگ  چـیه  دـشاب و  یم  ناـمیپ  مه  يزاوژروب  مسیلادوئف و  اـب  هک  ینیمخ  میژر  وترپ  رد  .دـننز 

ماجنا بلقت  لعج و  زا  رود  هب  هنادنمتفارـش و  تروص  هب  دناوت  یمن  تاباختنا  هتـشادنرب ، دنک ، یم  يریگولج  مدرم  تشونرـس  تاردـقم و  رب  يزاوژروب 
هطلـس اب  و  شا ، یتسیـشاف  يروتاتکید  شور  ینیمخ و  یمالـسا  رهاـظ  هب  میژر  تیهاـم  اـب  هک  تسا  یقطنم  شور  هلزنم  هب  ریوزت  بلقت و  نیا  هچ  دریگ ؛
ناتـسد هب  قامچ  .تسا  امرفمکح  ناریا  رد  هک  تسا  یمیخو  عاـضوا  لـلع  رگناـیب  دوخ ، نیا  دـشاب و  یم  راـگزاس  يزاوژروب  مسیلادوئف و  يورین  يرگ 
رصانع نیا  .دنـشاب  یم  نامیپ  مه  ماگمه و  دنراد ، یم  لامعا  ناریا  ياه  قلخ  هیلع  ار  متـس  روج و  هک  رورـش  رـصانع  یمامت  اب  شور ، نیا  رد  ینیمخ ... 

نیا يرآ  .دـنهد  شیازفا  ار  متـس  روج و  ياه  شور  نیا  ینیمخ ، تاباختنا  هار  زا  ات  هتفای  يدـیدج  تصرف  ینیمخ ، دادبتـسا  هدـنام  بقع  میژر  وترپ  رد 
هیلع ناشبالقنا  رد  ناریا  ياه  قلخ  هچ  رگا  .شا و  يزاوژروب  تسیلادوئف و  ناراـی  شناملـسمان و  ناوریپ  ياـه  هصیـصخ  تسا  نیا  ینیمخ و  میژر  تسا 

هب ار  يربارب  تلادع و  يدازآ و  دنتساوخ  یم  عولخم ، هاش 
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فادـها نامرآ و  هب  هک  نیا  ات  دـنهد  همادا  ینیمخ  ناملـسمان  میژر  هیلع  ار  بالقنا  نیا  هک  نیا  رگم  دـنرادن  شیپ  رد  یهار  نونکا  یلو  دـنروایب ، تسد 
(1) .دندرگ لئان  ناشیالاو 

: تسا هدمآ  ناریا ، رد  یمومع  وفع  عوضوم  هرابرد  رگید ، راتفگ  رد 

ینابیتشپ تیامح و  هاش  زا  هک  یتاماقم  زیزع ...! ناگدنونـش  اه ؟ یکاواس  اه و  سوساج  ای  دنوش و  یم  دازآ  یناریا  ریـسا  نیزرابم  ینیمخ ، وفع  مالعا  اب  »
ًایناث دندیناسر و  تردق  هب  ار  وا  ًالوا  و  دنداهن ، ینیمخ  تسد  رد  تسد  دـندومن ، یم  مهارف  هاش  يارب  ار  يا  هدوت  شبنج  یبوکرـس  لیاسو  دـندرک و  یم 

هاش نارای  نارادفرط و  يارب  ینیمخ  .دنـشاب  یم  اکیرما  یتسیلایرپما  تاماقم  زا  ترابع  تاماقم  نیا  دندومن و  مهارف  وا  يارب  ار  تردـق  نیا  همادا  لیاسو 
يراکمتس هب  ناریا  زرابم  ياه  قلخ  هیلع  دنریگ و  رارق  ینیمخ  ناملـسمان  نارادساپ  شوداشود  ناراکتیانج ، نیا  رگید  راب  هک  دنک  یم  رداص  وفع  نامرف 

هتفرن نیب  زا  هک  كاواس  نیاربانب  دندرگ ؛ یم  زاب  دوخ  قباس  ياهراک  نامه  هب  رگید  راب  راکتیانج  ياه  یکاواس  زا  رفن  اهدص  نآ ،  رثا  رد  هک  دـنزادرپب ،
ناملـسمان نارادساپ  نونکا  و  تسا ، هتـشگ  لیدبت  ینیمخ  تاعالطا  نامزاس  هب  یهاشنهاش  تاعالطا  نامزاس  نیا  تسا و  هتفر  نیب  زا  نآ  مان  طقف  تسا ،

یلم و شبنج  مظنم  یبوکرـس  هار  رد  دنیامن و  ینمـشد  ناریا  زرابم  ياه  قلخ  اب  هک  دنا  هدش  لیدـبت  يدـحاو  زیچ  کی  هب  كاواس ...  رـصانع  ینیمخ و 
.دندرگ لیدبت  دبتسم  میژر  نیا  زا  تیامح  يارب  يا  هلیسو  هب  دنشاب ، یم  ناریا  ياه  قلخ  تازرابم  اه و  تساوخ  رهظم  هک  یبازحا  اه و  نامزاس 

رد هک  ار  ینیمخ  رـصانع  ناریا  ياه  قلخ  نینچمه  درک و  دـنهاوخ  لابند  تسا  هدرک  دازآ  هک  ار  كاواس  دارفا  ناریا ، ياه  قلخ  هک  دـنادب  دـیاب  ینیمخ 
(2)« .دومن دنهاوخ  بیقعت  دننز ، یم  يزیر  نوخ  هب  تسد  هتخادرپ و  جرمو  جره  ساره و  لوه و  مخت  نتشاک  هب  اج  همه 
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یلحم رد  هام  شـش  هک  شترا  لنـسرپ  ره  هلمج  زا  تسا ؛ هداد  ماجنا  شترا  حطـس  رد  یعیـسو  تـالاقتنا  لـقن و  تارییغت و  هتـشذگ  زور  زا  قارع  شترا 
ًارهاظ .سکعلاب  دنوش و  لقتنم  بونج  هب  دیاب  دننک  یم  تمدخ  لامش  رد  هک  یلنـسرپ  نینچمه ، .دوش  لقتنم  يرگید  لحم  هب  دیاب  تسا ، هدرک  تمدخ 
هئطوت هنوگره  زا  ات  دنوش  یم  راضحا  شزومآ  زکارم  هب  نابز  درک  نارسفا  هلمج  زا  تسا ؛ رتدیدش  شترا  لخاد  رد  هژیو  ياه  تبقارم  قارع ، لامـش  رد 

(3) .دوش يریگولج 

.دریگ یم  رارق  لرتنک  تحت  تعرـس  هب  هک  دـنهد  یم  شرازگ  قارع  حلـسم  ياـهورین  لـخاد  رد  یئزج  ياـه  يریگرد  یـضعب  زا  ناریا  عباـنم  نینچمه ،
يور هناحلـسم  دروخرب  نامزاس  ود  نارومأم  نیب  هرجاشم ، نیا  یپ  رد  .دـمآ  شیپ  هرجاـشم  ثحب و  هیناوید  رهـش  سیلپ  یلم و  شترا  هدـنامرف  نیب  زورما 

فرطود زا  یکی  يریگ  عضوم  عون  هرجاشم ، نیا  تلع  ًارهاظ  .دندش  حورجم  لنـسرپ  زا  يدادـعت  هتـشک و  یلم ، شترا  زا  رفن  کی  سیلپ و  جـنپ  هک  داد 
(4) .دنا هدش  راضحا  دادغب  هب  نامزاس  ود  هدنامرف  نآ ، بقاعتم  هک  تسا  هدوب  ینیمخ  ماما  نیسح و  مادص  هرابرد 

142 ص :

.دادغب ویدار  یسراف  شخب  ات 15 ، ص 13  ذخأم 1 ، - 1
.4/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 12 و 13 ، ذخأم 1 ، - - 2

، ناریا یمالـسا  يروهمج  تساـیر  رتـفد  هب  تاـعالطا ،) هریاد   ) نـکر 2 يرمرادـناژ  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 033926  دنـس  - 3
.31/1/1359

نکر 2، زاوـها  یهرز  رکـشل 92  یهدنامرف  هب  نکر 2 ، ناتـسزوخ  يرمرادـناژ  هیحان  زا  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 287572  دنـس  - 4
.27/1/1359
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 - واف هقطنم  رد  هطرش "  " ياه هاگـساپ  همه  زورما  ناریا ، يزرم  ياهورین  شرازگ  هب  .دراد  همادا  زین  اهنآ  رد  لاقتنا  لقن و  يزرم و  ياه  هاگـساپ  تیوقت 
شترا دارفا  یلحم و  ياه  هطرـش  لنـسرپ  هلیـسو  هب  واف ، بونج  رد  ریمخ  هقطنم  رد  و  تسا -  عقاو  دابآورـسخ  يرمرادـناژ  ناهورگ  هزوح  لباقم  رد  هک 

(1) .دش تیوقت  یلم 

عبانم .دهد  یم  همادا  زین  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  فلاخم  حلـسم  رـصانع  یهد  نامزاس  تیوقت و  يزرم ، ياه  هاگـساپ  تیوقت  اب  نامز  مه  قارع 
دـض نارـس  هب  هرجفنم  داوم  يریداقم  هحلـسا و  يدایز  دادـعت  ماعلا ، نما  ناـمزاس  رظن  ریز  هرـصب  ییاـیرد  يورین  یهدـنامرف  زکرم  هک  دـنداد  ربخ  ناریا 
ياه حالس  دادعت  زا  نیا ، زا  دعب  هک  دنتساوخ  قارع  نالوئسم  زا  نانآ  اما  داد ؛ لیوحت  تسا ، هرـصب  رد  نانآ  رقم  دنا و  هدش  يراوتم  قارع  هب  هک  بالقنا 

(2) .دوش هداد  یناریا  بارعا  هب  يرت  شیب  هرجفنم  داوم  نآ ، ياج  هب  دوش و  هتساک  یلیوحت 

(3) .دسر یم  ناریا  هب  یناریا ، نایرارف  اب  نانآ  تاقالم  قارع و  ماعلا " نما   " زکارم رد  ینیطسلف  نارس  یخرب  ددرت  زا  ییاهربخ  لاح  نیا  رد 

نارادساپ هک  داد  شرازگ  زورما  لوفزد  هاپـس  .دـنریگ  یم  رارق  بیقعت  تحت  قارع  لماوع  زین  ناریا  رد  تاکرحت ، هنوگ  نیا  اب  هلباقم  رد  رگید ، يوس  زا 
داوم هحلسا و  هدننک  دراو  یقارع و  یسوساج  وا  .دندرک  ریگتسد  یتبرض  تایلمع  کی  رد  ار  بوقعی  خیش  هب  فورعم  يدعس  بوقعی  خیش  لوفزد ، هاپس 

(4) .دیدرگ رجنم  شندش  یمخز  هب  هک  دوب  يا  هتعاس  کی  يریگرد  لابند  هب  صخش  نیا  يریگتسد  .تسا  فورعم  یشک  مدآ  و  هرجفنم ،
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ًالبق دنیوگ  یم  : » تفگ ناتسدرک  يزورون  نانامهیم  زا  يا  هدع  عامتجا  رد  ینارنخس  کی  رد  زورما  تارکمد ، بزح  لکریبد  ولمساق  نامحّرلادبع  رتکد 
، ناریا بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  تیامح  روظنم  هب  ار  حالـس  نیا  درُک  تلم  ریخن ! نابرق ، هن  .دـییایب  هرکاذـم  يارب  تقو  نآ  دـیراذگب ، نیمز  ار  اه  حالس 
دریذـپن و ققحت  ناریا  رد  یـسارکمد  ناتـسدرک و  رد  يراتخمدوخ  هک  يا  هظحل  ات  هتفرگ و  تسد  رد  درُک  تلم  سومان  فرـش و  زا  تظاـفح  يدازآ و 

كرد یبوـخ  هب  ار  نیا  نارهت  رد  هک  میلاحـشوخ  یلیخ  نیارباـنب  .تشاذـگ  میهاوـخن  نیمز  رب  ار  حالـس  دوـشن ، لوـحم  ناگرمـشیپ  هب  یلحم  تاـماظتنا 
ینامرک ای  یناهفصا  ردارب  کی  ای  یناشاک  رفن  کی  اریز  میور ؛ یمن  حالس  علخ  مودنارفر  راب  ریز  هک  مینک  یم  نایب  تحارـص  هب  زین  ار  نیا  یلو  دنیامن ؛

ام هک  دناد  یمن 

143 ص :

.29/1/1359 ر 2 ،  - 07 هب ف 19 -  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287426  دنس  - 1
، يروهمج تسایر  رتفد  هب  تاـعالطا ،) هریاد   ) نکر 2 یمالـسا ، يروهمج  يرمرادـناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033923  دنس  - 2

.31/1/1359
.نامه - 3

ص1. ، 6/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 4
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(1) و میا هتـشادرب  حالـس  ارچ  هک  مییامن  نشور  ار  دوخ  عضوم  نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  دنهد  یمن  هزاجا  و  میا ، هتفرگ  شود  هب  حالـس  یفدـه  هچ  هب 
(2)« .دیامن رظن  راهظا  حالس  علخ  دروم  رد  دراد  تیحالص  هک  تسا  درُک  تلم  اهنت  نیا 

يژتارتـسا هماـنرب و  کـی  قبط  بزح  نیا  .دـنک  یم  تبحـص  تموکح  لـباقم  رد  هناحلـسم  راـتفر  موادـت  زا  تحارـص  هب  تارکمد  بزح  لاـح ، نیا  رد 
یتالکشم اب  هقطنم  رد  يدوخ  یماظتنا  یتینما و  ياهورین  یعاضوا ، نینچ  رد  .دنک  یم  تکرح  هقطنم  رد  تلود  فذح  تهج  رد  مدق  هب  مدق  صخـشم ،

يارب زمر  مایپ  کی  یط  هاشنامرک  هاپـس  زورما  .سیـسأت  هزات  حلـسم  ياهورین  کـیتسجل  تاـیلمع و  یهدـنامرف  رد  یگنهاـمهان  دـننام  دنتـسه ؛ ور  هب  ور 
مه تامهم  دنک و  یمن  كرادت  ار  اهنآ  تاکرادت ، .میدرک  مازعا  نارایماک  هب  رفن  زورید 70  : » درک مالعا  نارهت ، رد  تایلمع  رما  هب  طوبرم  ياه  تمسق 

(3)« .دشاب یم  زاین  دروم  ًادیدش  تامهم  .دنک  مولعم  ار  ام  فیلکت  نارهت  دیاب  دیوگ  یم  دهد ؛ یمن 

ییاهدحاو یخرب  رد  مزال  ماجـسنا  ماکحتـسا و  مدع  بالقنادـض و  زا  يریذـپریثأت  تسه ، هقطنم  رد  نآ  دوجو  لامتحا  هک  يرگید  تالکـشم  هلمج  زا 
هاگساپ ناراد  هجرد  : » تسا هدمآ  نارهت  هب  هقطنم  رد  رقتسم  يدوخ  دحاو  کی  زورما  شرازگ  رد  .دنا  هدش  رقتسم  هقطنم  رد  بالقنا  زا  لبق  زا  هک  تسا 

هتفر هاگساپ  هب  هرادا  زا  وا  هتـشاد و  یناوضر ، فسوی  بزح ، سیئر  اب  یـصوصخ  تاقالم  راب  دنچ  دنراد و  تارکمد  بزح  اب  کیدزن  يراکمه  باکت ،
(4)« .میتسه باوج  رظتنم  روتسد ، فیلکت و  تهج  .تسا  هدمآ  و 
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.تسا هتفرگ  رارق  هاپـس  تیرومأم  هزوح  رد  یعونتم  تاعوضوم  ینونک ، تامازلا  تیعقوم و  بسانت  هب  هاپـس و  ینامزاس  يریگ  لکـش  هعـسوت و  دنور  رد 
هدش هداتـسرف  زکرم  یمازعا  تئیه  هب  باطخ  زورما  هک  روشک ، یلامـش  ياهرهـش  زا  یکی  رد  هاپـس  تاعالطا  تاقیقحت و  دحاو  زا  شرازگ  ود  نومـضم 

ياروش سلجم  تاباختنا  ياه  هدـنورپ  تیؤر  اـب  ینیع و  دـهاوش  هب  اـنب  تسا : هدـمآ  لوا  شرازگ  رد  .دـشاب  یم  تیرومأـم  عونت  نیا  زا  يا  هنومن  تسا ،
يزیچ اهنت  هب  رادنامرف  نیا  میدـش  هجوتم  ** (6)، میراد رهش  نیا  رادنامرف  ج"(5) *  " ياقآ زا  هک  یتخانش  قبط  زین  و  هدیـسر ، ياه  شرازگ  یمالـسا و 

هک يا  همانرب  اب  رادنامرف  ياقآ  میدش  هجوتم  ام  .تسا  یمالسا  يروهمج  دشیدنا ، یمن  هک 

144 ص :

نالوئسم زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  دسیون  یم  همادا  رد  تسا ، هدرک  جرد  ار  ولمساق  ینارنخـس  ربخ  هک  یمالـسا  يروهمج  همانزور  - 1
، دنتسین حالس  نتشاذگ  نیمز  هب  رـضاح  ناریا ، تلم  عطاق  تساوخ  مغر  یلع  ارچ  هک  نیا  حیـضوت  روظنم  هب  دنک  یم  توعد  ناتـسدرک  تارکمد  بزح 

.تسیک اب  قح  دننادب  مه  اب  همه  ینادمه  ینامرک و  یناهفصا ، یناشاک ، درُک ، ات  دننک  تکرش  ینویزیولت  ویدار و  دازآ  ثحب  هرظانم و  کی  رد 
ص 1. ، 7/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

.زمر شخب  تایلمع ،)  ) نارهت هب  هاشنامرک  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63174  دنس  - 3
.زمر شخب  تاعالطا ، تایلمع و  نارهت  هب  ناجنز  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63173  دنس  - 4

.تسا هدمآ  روبزم  درف  لماک  مان  دنس  رد  - * 5
.تسا هدمآ  روبزم  ناتسرهش  لماک  مان  دنس  رد  - ** 6
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يا و هدوت  نیدهاجم و  حالطصا  هب  ياه  هورگ  زا  ار  اه  قودنص  تراظن  ییارجا و  تئیه  دارفا  همه  تسا ، هتشاد  اه  هورگ  اب  هک  ییاه  تسـشن  اب  هدیچ و 
ياقآ دنتـسه ، رهـش  ياروش  ياـضعا  زا  یکی  یمالـسا و  يروهمج  بزح  لوئـسم  هک  ناـشردارب  هاپـس و  هدـنامرف  هلـصافالب  .تسا  هداد  لیکـشت  ییادـف 

رد اه  قودنـص  همه  نوچ  دادـن و  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  چـیه  يو  یلو  دـندرک ؛ علطم  هناراکتنایخ  كاـنرطخ و  لـمع  نیا  بقاوع  زا  ار  رادـنامرف 
.دندیسر مود  هلحرم  هب  یمالسا  يروهمج  بزح  يادیدناک  هارمه  ءارآ ، تیرثکا  اب  ییادف  ياه  کیرچ  يادیدناک  دوب ، اه  هورگ  تسد 

هتفای لیکشت  اهنآ  زا  رهش  ياروش  رثکا  هک  دوب  قلخ  نیدهاجم  دارفا و  هئطوت  زین  یلبق  رادنامرف  ندش  ضوع  تلع  تسا : هدش  رکذ  شرازگ  نیا  همادا  رد 
نیا دوجو  اب  دندمآ و  رهش  نیا  هب  يرادناتسا ، نواعم  م "  " ياقآ هک  دندیشک  يا  هشقن  دندرک ، هدهاشم  بالقنا  هب  نمؤم  لاعف و  دارفا  زا  ار  وا  نوچ  .دوب 

تبثم يورین  کی  درک و  يزاب  صخش  نیا  يوربآ  اب  دوخ ، يراگنا  لهـس  اب  زین  ناشیا  هنافـسأتم  میدرک ، ربخ  اب  هئطوت  نایرج  زا  ار  م"(1)   " ياقآ ام  هک 
(2) .دنتسرفب رهش  نیا  هب  ًاددجم  ار  یلبق  رادنامرف  دنا ، هداد  لوق  رادناتسا  ياقآ  بانج  مرتحم ، ردارب  ًاهافش  هک  يروط  هب  مراودیما  .تفرگ  رهش  نیا  زا  ار 

: تسا هدمآ  زین  رگید  شرازگ  رد 

يدرف .دـنربخ  اب  ناشیا  تیهام  زا  رهـش  یلاها  یمامت  الاب ، هدربمان  ًاـمارتحا  .شرورپ  شزومآ و  سیئر  فلا.س **"  " ياـقآ دروم  رد  شرازگ : عوضوم  »
سک چیه  هک  يدوجو  اب  .تسا  يرارف )  ) یمنهج كاواس  قباس  سیئر  م ***"  " گنهرس کیدزن  ناتسود  زا  هک  راوخ  بورـشم  نارذگ و  شوخ  تسا 

شزومآ ياه  یپچ  زا  رفن  دنچ  ياضما  هب  هک  يا  هسلج  تروص  کی  هشیمه  گنرین ، هّقح و  اب  دشاب ، شرورپ  شزومآ و  سیئر  ناشیا  هک  تسین  یـضار 
هتخانـش يا  هدوت  یگداوناخ  هدربمان ، .دـنک  روج  دوخ  يارب  یهاگیاپ  تاماقم ، دزن  اـت  دـهد  یم  ناـشن  سک  ره  هب  دراد و  بیج  رد  هدـناسر ، شرورپ  و 

تاباختنا ياهادیدناک  زا  یکی  تسا و  هدمآ  يوروش  زا  هک  تسا  هام  شش  ای  جنپ  دودح  رد  شیومع  رتخد  .دشاب  یم  میدق  ياه  هداز  لادوئف  زا  هدش و 
و هدرک ، ادیدناک  ار  دوخ  زیربت  رد  زین  ریخا  تاباختنا  نیمه  رد  ناگربخ و  سلجم  تاباختنا  رد  هدمآ ، يوروش  زا  هک  زین  شیومع  رسپ  .دشاب و  یم  ریخا 

« .درک یم  غیلبت  تیلاعف و  دوخ  يومع  رتخد  عفن  هب  ًانلع  زین ، ام  یمالسا  يروهمج  شرورپ  شزومآ و  سیئر  ياقآ  يو ،

سکع سرادم ، رثکا  ریدم  رتفد  هرجنپ  هشیـش  رد  دیایب ، رهـش  نیا  سرادم  هب  دـیدزاب  يارب  رگا  رفن  کی  ناحتما ، يارب  : » تسا هدـمآ  شرازگ  ياهتنا  رد 
تموکح هیلع  رب  هکلب  میا ؛ هدیدن  يا  هجیتن  میا ، هتشاذگ  نایم  رد  هدربمان  اب  ار  رما  نایرج  هک  نیا  دوجو  اب  .درک  دهاوخ  هدهاشم  ار  اه  یپچ  یغیلبت  ياه 

(3)« .دنک یم  یشاپمس  زین  نارادساپ  مکاح و 

145 ص :

.تسا هدمآ  روبزم  دارفا  لماک  مان  دنس  رد  و ***  و **  - 1
تاقیقحت و دحاو  تسا ) هدمآ  دنسرد  ناتسرهش  لماک  مان   ... ) ناتسرهش نارادساپ  هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 061150  دنس  - 2

.زکرم هاپس  زا  یمازعا  ناتسا ، هدننک  گنهامه  لوئسم  هب  تاعالطا ،
تاقیقحت و دحاو  تسا ) هدمآ  دنسرد  ناتسرهش  لماک  مان   ... ) ناتـسرهش نارادساپ  هاپـس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 61149  دنس  - 3

.ناتسا هدننک  گنهامه  لوئسم  هب  تاعالطا 
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شیب تاباختنا ، نیا  لّوا  هلحرم  رد  .دوش  یم  تبحـص  نآ  هرابرد  ًابترم  روشک  جراخ  لخاد و  رد  هک  تسا  ناریا  زورما  مهم  لـئاسم  زا  سلجم  تاـباختنا 
.تسا شیپ  رد  زین  نآ  مود  هلحرم  دنا و  هدش  زوریپ  ماما  طخ  هب  فورعم  نایرج  اه و  تیصخش  اب  طبترم  ياهادیدناک  رت ،

تسا نیا  ملسم  تفگ : ردص  ینب  .تخادرپ  وگو  تفگ  هب  هراب  نیا  رد  سراپ ، يرازگربخ  اب  یصاصتخا  يا  هبحاصم  رد  روهمج  سیئر  مه ، رصع  زورما 
ناشلد هک  ار  سکره  .دـنک  راک  روهمج  سیئر  اـب  گـنهامه  سلجم  کـی  رد  دـناوت  یم  وا  دـننک  یم  رکف  هک  دـننک  باـختنا  ار  یـسک  دـیاب  مدرم  هک 

هب هریغ  نصحت و  هار  زا  ار  دوخ  رظن  هک  دراد  قح  یهورگ  هن  تسا و  بلطواد  یفرعم  ياج  هعمج  زاـمن  هن  نیارباـنب  دـننک ؛ باـختنا  دـنناوت  یم  تساوخ 
لطاب دـشاب ، هتفرگ  ماجنا  تسردان  شتاباختنا  هک  اجکره  نیاربانب  تفر ؛ مهاوخن  یبلقت  سلجم  راب  ریز  مناوتب ، هک  اج  نآ  اـت  نم  .دـنک  لـیمحت  نارگید 

(1) دش دهاوخ  یگدیسر  اهنآ  هب  تسا  هدش  بلقت  هک  ییاهاج  رد  و  دوشن ، بارخ  سلجم  لصا  ات  دش  دهاوخ 

ییاکیرما و ياه  ناگورگ  عوضوم  هب  سپـس  ینونک و  يدـنب  حانج  هب  ار  هلئـسم  نیا  ردـص ، ینب  زا  تیامح  عضوم  زا  ًابلاغ ، روشک  زا  جراخ  لـفاحم  رد 
هیرشن نیا  زا  یکی  .دوش  یم  رکذ  ییاپورا  روهشم  هیرـشن  ود  زورما  بلاطم  زا  ییاه  شخب  لفاحم ، نیا  نانخـس  اهرظن و  نایم  زا  .دنناشک  یم  نآ  دنیآ ه 

: تسا هدمآ  هیرشن  نیا  هلاقم  رد  .تسا  هسنارف  پاچ  روتاورسبآ " لوون   " اه

، درک ندـش  يرتسب  هب  روبجم  ار  وا  هک  یبلق  ياه  یتحاران  لابند  هب  دزاسب ؟ تردـق  نودـب  يروهمج  سیئر  کی  ردـص  ینب  زا  دـهاوخ  یم  ینیمخ  اـیآ  »
اب يروهمج ، تسایر  تاباختنا  زا  شیپ  زور  کی  تسرد  نوچ  دوبن ، ادج  تسایـس  زا  مه  نادـنچ  هتبلا  .دـنام  رود  هب  تسایـس  هنحـص  زا  ًاتبـسن  هللا  تیآ 

ياه يریگ  عضوم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ًاقیقد  زین  زورما  .درک  مامت  ردـص  ینب  عفن  هب  ار  عاضوا  زیچ " ره  زا  لبق  تدـحو   " دروم رد  دوخ  ياـه  شراـفس 
.دراذگب ریثأت  يریگ  يأر  رد  سلجم ، تاباختنا  زا  لبق  ماما 

اب للم  نامزاس  نویـسیمک  ياضعا  تاقالم  بالقنا و  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  رب  ینبم  يروهمج  سیئر  تساوخرد  اب  تفلاخم  اـب  ینیمخ  عقاو  رد 
ار روصت  نیا  دوخ ، لمع  نیا  اب  ماما  رگید ، فرط  زا  .دیشک  شود  هب  ار  یتشهب  بزح  ناملسم و  نایوجشناد  ریذپان  لمحت  ياه  تیلوئسم  مامت  راب  اهنآ ،
زا هرابود  هللا  تیآ  دوبن ، یفاک  هرظتنمریغ ، هبرض  نیا  نوچ  زین  نآ  زا  سپ  .تسا  کیدزن  رایـسب  اه  ییاکیرما  هب  ردص  ینب  هک  دروآ  دوجو  هب  نانیا  يارب 

برغ ياه  لاربیل  تسار ، حانج  زا  ینیمخ  روظنم  برغ ." هن  قرش و  هن  ینعی  پچ  هب  هن  دیهد  يأر  تسار  هب  هن   " هک درک  شرافس  دش و  جراخ  توکس 
بزح ناییادف و  نوچ  تسیـسکرام  ياه  هورگ  لماش  زین  پچ  حانج  .دننارورپ  یم  رـس  رد  ار  يوسنارف  ای  یـسیلگنا  یـسارکمد  يایؤر  هک  تسا  يا  هدز 

دوخ ياهداقتنا  اب  ینیمخ  دوش ...  یم  نیدهاجم  نینچمه  و  يوروش ) نارادفرط   ) هدوت

146 ص :

ص 4. ، 6/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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.تسا هدش  ردص  ینب  حانج  فیعضت  ثعاب  ًاوهس  ای  ًادمع 

هک دراد  دوجو  نانیمطا  نیا  نونکا  مه  زا  یلو  دـش ؛ دـهاوخن  صخـشم  لیروآ ، راهچ  رد  سلجم  تاباختنا  هلحرم  نیمود  زا  دـعب  ات  عاضوا  جـیاتن  ًاـعطق 
لباق ردـص  ینب  تیقفوم  مدـع  تقیقح  رد  .دـش  دـهاوخن  رارکت  هرابود  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  رد  ارآ ) دـصرد   75  ) ردص ینب  ریگمـشچ  يزوریپ 

.تسا ینیب  شیپ 

چیه يارب  ردـص  ینب  حانج  تسایـس  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  رت  شیب  هلئـسم  نیا  .دـسر  یم  يزوریپ  هب  یمالـسا  يروهمج  بزح  سلجم ...  تاـباختنا  رد 
مگردرس دنتـسه ، داوس  یب  اهنآ  دصرد  هک 50  ناگدنهد  يأر  لمع ، هطیح  رد  .دنتـسه  علطم  نآ  زا  يدودعم  هدـع  اهنت  تسین و  صخـشم  ًالماک  سک 

رت شیب  لیلد  نیمه  هب  دنیامن ؛ كرد  دننک ، یم  بوسنم  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  ار  دوخ  هک  یگرزب  تالیکشت  ود  توافت  دنناوت  یمن  ًاقیقد  نوچ  دنوش ؛ یم 
سیئر اب  مدرم  ياه  یگنهامه  يراـکمه و  رتفد   " ماـن زا  رت  مهف  لـباق  رت و  سونأـم  نآ  ماـن  هک  یبزح  دـنا ؛ هداد  يأر  یمالـسا  يروهمج  بزح  هب  اـهنآ 

.دننک یم  هرادا  ار  نآ  ردص  ینب  هورگ  هک  تسا  يروهمج "

تردق نودب  يروهمج  سیئر  کی  یـساسا  نوناق  قبط  درواین ، تسد  هب  سلجم  رد  ار  اه  یـسرک  رثکا  ردص  ینب  ( 15/1/1359  ) لیروآ مراهچ  رد  رگا 
، دنتـسه ناریا  ندیـشاپ  مه  زا  لاح  رد  هک  یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، راب  فسأت  تالکـشم  هکلب  اه ، ناگورگ  هلئـسم  اهنت  هن  هجیتن  رد  دوب ؛ دـهاوخ 

(1)« .دش دهاوخن  لح  اه  يدوز  نیا  هب  کی  چیه 

: تشون هیرشن  نیا  .درک  جرد  یبلاطم  نآ ، هیشاح  رد  یلئاسم  سلجم و  تاباختنا  هرابرد  هک  تسا  يرگید  هیرشن  یبرغ  ناملآ  پاچ  لگیپشا " "

همامع هب  دندمآ و  اهنآ  .دـنربب  موجه  ارآ  ياه  قودنـص  هب  دـننک و  دوبان  ار  یمالـسا  يروهمج  نانمـشد  ياهوزرآ  تساوخ  اه  یناریا  زا  نایعیـش  ربهر  »
شیب یمالسا  يروهمج  بزح  لاکیدار  نایعیـش  ینیمخ ،  (2) ردان سلجم  تاباختنا  رود  نیتسخن  رد  هک  دش  نینچ  و  دـنداد ...  يأر  داتـسا  عفادـم  ناراد 

هک دنتـسه  یناسک  دش ، دهاوخ  لیکـشت  هک  یـسلجم  ناگدنیامن  هک  تسا  هدرک  باسح  نتگنـشاو  .دندش  بحاص  ناریا  سلجم  رد  ار  اه  یـسرک  نیرت 
دیاب تسا ، نوناق  دننام  ناریا  رد  زونه  هک  هللا  تیآ  هتساوخ  قبط  و  دوب ، دنهاوخ  ییاکیرما  ناگورگ  يدازآ 50  ربارب  رد  وا  تورث  هاش و  میلست  راتساوخ 

 ... .دنریگب میمصت  اه  ناگورگ  هرابرد  هدنیامن   270

.تسا هتفای  شیازفا  هتفر ، رس  یمالسا  ناریا  زا  ناش  هلصوح  اکیرما  رد  هک  يدارفا  دادعت  تسا ، نامرف  هدامآ  ناگوان  کی  دنه  سونایقا  رد  هک  ینامز  رد 
هاگودرا کی  هب  دنرب ، یم  رس  هب  اکیرما  رد  هک  ار  ییاه  یناریا  همه  هک  دنا  هتساوخ  رتراک  تندیزرپ  زا  اینرفیلاک ، روتانس  اواکایاه ،"  " دننام ییاهوردنت 

هب لقادح  ای  لاوما  ندرک  هکولب  هب  هرخالاب  دننک و  لقتنم  يرابجا  راک 

147 ص :

(. سیراپ  ) هسنارف پاچ  روتاورسبآ  لوون  ص7 ، ، 10/1/1359 یجراخ ،" تاعوبطم  یسررب  هصالخ   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  - 1
.دشاب يرت  بسانم  همجرت  ییانثتسا  سلجم  ًالامتحا  - 2
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.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اهنآ  دیاقع  فرط ، نیا  هب  شیپ  هتفه  ود  زا  .دنزب  تسد  ناریا  دض  رب  يداصتقا  میرحت  کی 

زا هک  نامزاس  کی  يور  دـناوت  یمن  وا  دـننک و  یم  لمع  وا  ياهروتـسد  هب  تسا  ناشلیم  باب  هک  هنوگ  نآ  اهالم  .تسا  هدـنگنج  اهنت  ًابیرقت  ردـص  ینب 
يو .تسا  هداد  يریگ ، يأر  رما  رد  هدافتسا  ءوس  هنیمز  رد  ار  تاماهتا  یسررب  نویسیمک  کی  لیکشت  روتـسد  ردص  ینب  .دیامن  باسح  دنک ، تیعبت  يو 

نارادـفرط يارب  ًانئمطم  رما  نیا  .درک  میهاوخ  مالعا  ینوناقریغ  ار  تاباختنا  نیا  تسا ، هدوب  داـیز  تاـباختنا  رد  تاـبلقت  هک  دوش  تباـث  اـم  هب  رگا  تفگ 
تیآ  ] ادخ نادرم  نودب  دوب  لیام  هک  ردص  ینب  تندـیزرپ  دوخ  يارب  صوصخ  هب  دوب ؛ بوخ  رایـسب  دنتـشادن ، یهار  دـندشن و  باختنا  هک  ییاه  هورگ 

.دوش لمع  دراو  اکیرما  اب  اه  ناگورگ  دروم  رد  اه ،] هللا 

شیپ يداصتقا  تایعقاو  يوس  هب  ار  اهنآ  دروآ و  نوریب  یمالـسا  بالقنا  ياـیؤر  زا  ار  شروشک  مدرم  دـناوتب  هک  تسا  نیا  ردـص  ینب  هدـمع  لکـشم  ... 
ینامز زا  سکعرب ، هکلب  دشاب ؛ هتشاد  یکمک  راظتنا  دیابن  دراد ، يداصتقا  تالیصحت  دوخ ، هک  ردص  ینب  .تسا  لکشم  یفاک  هزادنا  هب  دوخ  نیا  دربب و 
سیئر هک  داد  دـنهاوخ  تمحز  دوـخ  هب  ًـالامتحا  اـهالم  هتـسد  دـناوخ ، رییغت  لـباقریغ  ار  تاـباختنا  ( 29/12/1358  ) هتـشذگ هبنـشجنپ  رد  هللا  تیآ  هـک 

(1)« .دننک تردق  دقاف  ار  يروهمج 
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یگتـسباو صوصخرد  ار  دوخ  هیرظن  دراد  یعـس  يا  هناسر  ره  .دراد  همادا  یجراخ  ياه  هناسر  نیب  رد  نانچمه  ناریگ ، ناگورگ  تیهاـم  هراـبرد  ثحب 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدرک  جرد  دنتسیک ؟" نایوجشناد   " ناونع اب  يا  هلاقم  اپورا  پاچ  کیوزوین " ، " نایم نیا  رد  .دنک  تابثا  ناریگ  ناگورگ 

هک تفگ  ًاحیولت  ردص  ینب  نسحلاوبا  تندیزرپ  هتشذگ  هتفه  دنتسیک ؟ دنراد ، دوخ  لاغـشا  رد  ار  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  هک  یناملـسم  نایوجـشناد  »
، یطارفا تسینومک  رـصانع  هک  دراد  لامتحا  : " تفگ کیوزوین  راگنربخ  هب  زین  هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  .دنتـسه  يوروش  تسد  تلآ  نانآ 

.دنتسه ناملسم  یطارفا  ياه  تسیلانویسان  نایوجشناد ، رثکا  لاح  نیا  اب  .دنتسه  ترافس  لخاد  رد  تسیسکرام  يدادعت  .دنشاب " هتفرگ  يزاب  هب  ار  نانآ 
یم يراددوخ  دنتـسیک ، هک  نیا  ياشفا  زا  ًادّکؤم  نویطارفا  .دـنا  هدـش  میـسقت  ددـعتم  تردـق  زکارم  فلتخم و  ياه  حانج  هب  ناریا  دوخ  دـننام  دارفا  نیا 

ًالومعم هک  ییاه  هتشر  رد  یـسرد  دحاو  دنچ  نتفرگ  نارهت و  هاگـشناد  رد  مان  تبث  اب  مک  تسد  یلو  دنتـسه ؛ طسوتم  هقبط  زا  نانآ  بلغا  نکیل  دنزرو ؛
.دنیآ یم  رامش  هب  یعقاو  نایوجشناد  ینف  رظن  زا  تسا ، مولع  ای  یسدنهم 

هب دارفا  نیا  .دندوب  هتفر  یصخرم  هب  نانآ  زا  یمین  هتشذگ ، هتفه  دنچره  دندرک ؛ لاغشا  ار  ترافس  وجـشناد  دص  راهچ  دودح  نارحب ، زاغآ  ياهزور  رد 
، تاکرادت تایلمع ، تینما ، كرادم ، دانسا و  تاعالطا ، یمومع ، طباور  زا : دنترابع  هک  دنا  هدش  میسقت  یکمک " ياروش   " تشه

148 ص :

(. گروبماه  ) ناملآ پاچ  لگیپشا  زا  لقن  هب  ص 15 ، ، 9/1/1359 یجراخ ،" تاعوبطم  یسررب  هصالخ   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  - 1
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.دنا هدید  شزومآ  ینیطسلف  ياهودنامک  تسد  هب  یضعب  ًارهاظ  و  ناریا ، بالقنا  نارادساپ  هلیسو  هب  نانآ  رثکا  ًابیرقت  .هافر  ینابهگن و 

وضع جنپ  زا  یکی  .دهد  یم  هسلج  لیکشت  زور  ره  مزال ، تسایس  ذاختا  تهج  هک  تسا  هرفن  تشه  ياروش  کی  هدهع  هب  ترافس  لاغشا  رما  رب  تراظن 
رد ینیمخ  هللا  تیآ  يدیعبت  هورگ  هتشک  راک  دارفا  زا  یکی  هک  تسا  ینیئوخ  يوسوم  دمحم  تسا ، هدرک  يزیر  حرط  ار  ترافس  لاغشا  هشقن  هک  یلـصا 
زا رفن  ود  هک  دنتسه  ینارهت  نایوجشناد ، رگید  رفن  راهچ  .درک  یم  تیلاعف  ناریا ، یتلود  نویزیولت  ویدار  یبهذم  رواشم  ماقم  رد  یتدم  يو  .دوب  سیراپ 

تموکح دـض  رب  ییوجـشناد  تاباصتعا  رد  هک  یماگنه  هک  تسا  يدامادریم  نسحم  موس  رفن  .دنتـسه  هتخانـشان  ًالماک  ترافـس  جراخ  دارفا  يارب  نانآ 
یتسیـسکرام تاداقتعا  ببـس  هب  بالقنا  نامز  رد  هک  تسا  یبیبح  نسح  مراهچ  رفن  .درک  بسک  ار  دوخ  لاکیدار  همانراوتـسا  دوب ، هدش  تشادزاب  هاش ،

.دش جارخا  یمالسا  هاگباوخ  زا 

هلاس يوجـشناد 20  ینیئان  یکی  رگید ، درم  ود  .تسا  هتخانـشان  هک  دشاب  نز  کی  دـنا ، هتـسویپ  هورگ  نیا  هب  ًاریخا  هک  يرفن  هس  زا  یکی  دور  یم  نامگ 
وا .تسا  یسدنهم  يوجـشناد  هلاس و  هک 23  تسا  نسح  رگید  درم  .دروآ  یم  مهارف  اه  ناـگورگ  اـب  ار  زوسلد  ناـیجراخ  تاـقالم  بیترت  هک  تسا  يا 

رفولین ای  يِرم "  " .درک کمک  شردـپ  گرزب  هعرزم  هرداصم  رما  هب  دوخ ، نامیا  داقتعا و  نداد  ناشن  يارب  هک  تسا  هدـش  هتخانـش  نمؤم  ناملـسم  کی 
ار یسیلگنا  نابز  يو  .دنک  یم  تئارق  یسیلگنا  نابز  هب  ار  ییاکیرما  دض  خلت  تاداقتنا  تسا و  هلاس  وا 20  .دشاب  یم  نویطارفا  یلصا  يوگنخس  راکتبا ،

(1)« .درک یم  یگدنز  ایفلدالیف  هموح  رد  لاس 1960  رد  هک  تسا  هتخومآ  یماگنه 
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نودب تسا ، هتـشاک  وا  هک  یلاهن  دییاپ و  دهاوخن  يرید  ماما  رمع  هک  دروآ  دوجو  هب  برغ  يارب  يرایـسب  دیما  يو ، ندـش  يرتسب  ینیمخ و  ماما  يرامیب 
نوبیرتدلاره .دنا  هداد  رارق  رظن  دروم  ار  ماما  نودب  هدنیآ  ماما و  یتمالـس  هلئـسم  يا ، هژیو  تیـساسح  اب  اه  یبرغ  ور  نیا  زا  دش ؛ دهاوخ  کشخ  نابغاب ،

: تسا هتشون  هتخادرپ و  ماما  ینیشناج  یسررب  هب  هدرک  رشتنم  زورما  هک  يا  هلاقم  رد  هسنارف ، پاچ 

149 ص :

.اپورا پاچ  کیوزوین  زا  لقن  هب  ص 18 ، ذخأم 29 ، - 1
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، تلم یبهذـم  ربهر  اـی  هیقف  یلو  ناونع  هب  تسا ، هدوب  هاـش  نادـنز  رد  لاـس  شـش  تدـم  هک  يرظتنم  یلع  نیـسح  هللا  تیآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  »
رد هک  ینیمخ -  هللا  تیآ  یمیدق  درگاش  هلاس ، يرظتنم 57  هللا  تیآ  دور  یم  راظتنا  هک  دندقتعم  یناریا  نارظان  .دوش  ینیمخ  هللا  تیآ  ینیشناج  بختنم 

ینیمخ هللا  تیآ  یهلا  ياه  یشم  طخ  تسا -  هتشاد  تکرـش  عولخم  هاش  هنایارگ  برغ  ياه  حرط  دض  رب  لیاوا 1960 ، رد  یبهذم  یبالقنا  ياه  تیلاعف 
يرایـسب تیمها  زا  دش -  دـهاوخ  هلاس  يدوز 80  هب  هک  ینیمخ -  هللا  تیآ  یتمالـس  دروم  رد  ینارگن  دوجو  لـیلد  هب  نیـشناج ، هلئـسم  .دـنک  لاـبند  ار 

رانک رب  ار  يروهمج  سیئر  دناوت  یم  هیقف  هک  تسا  هدمآ  هدش ، هیهت  تیناحور  يربهر  يانبم  رب  هک  یمالـسا  دـیدج  یـساسا  نوناق  رد  .تسا  رادروخرب 
یتامدقم ياه  هناشن  زا  یکی  .دنک  باختنا  ار  ییاضق  یماظن و  تاماقم  دناوت  یم  دراد  هک  یعماج  ياه  تردق  رگید  نایم  رد  دهد و  گنج  نالعا  دنک ،

هب ردص ، ینب  تندیزرپ  ینیمخ و  هللا  تیآ  رب  هوالع  هک  دوب  یماقم  اهنت  يو  هک  تسا  نیا  ینیمخ ، هللا  تیآ  ینیـشناج  هب  يرظتنم  هللا  تیآ  باختنا  يارب 
دییأت هتخانـش ، ربهر  ناونع  هب  ار  وا  تلم  رثکا  هک  تسا  يدرف  هیقف  یلو ]  ] یمالـسا یـساسا  نوناق  ساسا  رب  .داتـسرف  ماـیپ  یناریا  ون  لاـس  زاـغآ  تبـسانم 

.دوش یم  هتفرگ  یمزیناکم  طباوض و  هچ  ساسا  رب  یمیمصت  نینچ  هک  تسا  هدشن  نشور  یساسا  نوناق  رد  هچرگا  دننک ؛

دور یم  راظتنا.تسوا  ینیشناج  بختنم  ینیمخ  -ه  للا تیآ  یمیدق  درگاش  يرظتنم  هللا  تیآ  نوبیرت : دلاره 

؟ دوب دهاوخ  ینیمخ  هللا  تیآ  هدرتسگ  رایسب  یسایس  ذوفن  ظفح  هب  رداق  ایآ  دنک ، لابند  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  یشم  طخ 

150 ص :
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يرظتنم هللا  تیآ  ایآ  .دـنوش  یم  لئان  داهتجا  هجرد  هب  وریپ ، يدادـعت  بذـج  اب  لکـشتمان و  يارآ  قافتا  یعون  اب  دوخ  یبهذـم  یگدـنز  رد  اه  هللا  تیآ 
دننامه يدودـح  ات  تسپ  نیا  ایآ  هن ؟ اـی  تسا  رادروخرب  ینیمخ  هللا  تیآ  یـسایس  هدرتسگ  رایـسب  ذوفن  ظـفح  اـقبا و  تهج  رد  یهلا  تبهوم  زا  ًاـصخش 

رد هک  نیا  ای  تسا ، هدـش  راذـگاو  تابث  اب  بختنم و  تلود  کی  هب  تردـق  هک  یلاح  رد  دوب ، دـهاوخ  یتافیرـشت  ماقم  کی  رت  شیب  هطورـشم ، تنطلس 
.دسر یم  نهذ  هب  هک  تسا  يراکشآ  تالاؤس  همه  اهنیا  دیشاپ ؟ دهاوخ  مه  زا  زیچ  همه  وا ، لاح  ندش  میخو  ای  ینیمخ و  هللا  تیآ  گرم  تروص 

رد .تفر  مق  هب  درک و  افعتـسا  دوب ، نارهت  هعمج  ماما  هک  دوخ  مهم  ماقم  زا  يرظتنم  هللا  تیآ  دـش ، رامیب  ینیمخ  هللا  تیآ  هتـشذگ ، هاـم  رد  هک  یماـگنه 
هدش هدرب  مان  ینیمخ  هللا  تیآ  نیشناج  ناونع  هب  يرظتنم  هللا  تیآ  نآ  رد  هک  درک  رشتنم  يا  هینایب  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هتـشذگ ، زییاپ  رخاوا 

(1)« .تسا

151 ص :

.هسنارف پاچ  نوبیرتدلاره  زا  لقن  هب  ص 24 ، ذخأم 29 ، - 1
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ياه هناـسر  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .درک  زورب  يدـیدش  شنکاو  رـصم ، بناـج  زا  يو  شریذـپ  اـماناپ و  زا  هاـش  جورخ  هب  ضارتعا  رد  ناریا ، رد  زورما 
رجنیـسیک و اهرلفکار ، .تسا ...  هداد  نامزاس  ار  رـصم  هب  هاش  رارف  اکیرما  دنهد : یم  باتزاب  وحن  نیا  هب  ار  ناریا  عضاوم  امیـس  ادص و  هلمج  زا  یتاغیلبت 
اه شنکاو  نیا   (1) .تسب دهاوخن  یفرط  تسا ، هدیچ  هنامز  رلتیه  يارب  هک  يا  هئطوت  نیا  زا  اکیرما  .تشاد  دنهاوخن  تحار  باوخ  دـعب  هب  نیا  زا  رتراک 

لاقتنا یپ  رد  : » تشون هراب  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  همانزور  .دش  زاربا  ناریا  ياهرهش  رت  شیب  رد  ییامیپهار ، تارهاظت و  لکـش  هب  عیـسو  یحطـس  رد 
هب ناریا  زرابم  رویغ و  مدرم  اه ، ناتسرهش  تیناحور  عماوج  ياه  هیمالعا  رودص  لابند  هب  رصم و  هب  اماناپ  روشک  زا  نئاخ ) هاش   ) يولهپ اضردمحم  نداد 

نداد نمـض  ناگدـننکرهاظت  .دـندز  ییامیپهار  هب  تسد  ناهاوخ ، يدازآ  نیلتاق  نایناج و  زا  یکی  نداد  يرارف  هب  ضارتعا  ناونع  هب  هتخیر و  اه  نابایخ 
راتـساوخ راوخ ، ناهج  مسیلایرپما  تفـصدَد  رکون  نئاخ و  هاش  هنیرید  رای  قیفر و  تاداس  رونا  و  اکیرما ، گرزب ، ناطیـش  یناهج و  مسیلایرپما  هیلع  راعش 

(2)« .دندش كاخ  بآ و  نیا  هدنمزر  ناناوج  لتاق  اضردمحم  يروف  دادرتسا 

ییامیپهار رد  تکرـش  يارب  مدرم  زا  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  توعد  یپ  رد  : » تشون تاعالطا  همانزور  .دـش  اپرب  یعیـسو  تارهاـظت  زین  نارهت  رد 
زا رفن  هس  مسارم  نیا  رد  .دـندرک  تکرح  اـکیرما  یـسوساج  هنـال  يوـس  هب  فـلتخم  طاـقن  زا  مدرم  دادـماب  تاـعاس  نیتـسخن  زا  هاـش ، رارف  هب  ضارتـعا 

ماما طخ  وریپ  نایوجشناد  هیعالطا 107  .دنتـشاد  نایب  ینانخـس  ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  دنوادخ و  تردق  هرابرد  دندرک و  ینارنخـس  نارهت  نویناحور 
(3)« .دش هدناوخ  زین  مسارم  همانعطق  دش و  تئارق  زین 

ینارهت لوئسم  نادرم  نانز و  زا  يریثک  ياه  هورگ  حبص ، تاعاس  نیتسخن  زا  : » تسا هدش  میسرت  نینچ  مسارم  نیا  ياضف  یمالسا  يروهمج  همانزور  رد 
هب یـسوساج  هنال  يوس  هب  یـسایس ، فلتخم  ياه  هورگ  ینابیتشپ  زرابم و  تیناحور  هعماـج  توعد  هب  گرزب و  کـچوک و  ياـه  هورگ  اـه و  هتـسد  رد 

و ددرگ " دیاب  مادعا  ددرگرب ، دیاب  هاش   " ياهراعش اب  هدمآ و  رد  تکرح 

152 ص :
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ص4. ، 6/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

ص1. ، 6/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 3
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یسوساج هنال  لباقم  تارهاظت  عمجت و  نارهت - 

.دش اپ  رب  یعیسو  تارهاظت  رصم ، رد  هاش  شریذپ  هب  ضارتعا  رد  ناریا  ياهرهش  بلغا  رد  زورما 

هب ار  رهش  هتفخ  ياضف  ناتگنچ " زا  دکچ  یم  ام  ناناوج  نوخ  ناتگنرین ! هب  گرم  يوروش  اکیرما ،  " و نک " نوگنرس  ار  تاداس  زیخ ! اپ  هب  رـصم  تلم  "

ینیمخ  " راعـش هچراپکی  تیعمج ، هک  یلاح  رد  دز و  یم  جوم  یـسوساج  هنال  لباقم  رد  تیعمج  هوبنا  حبـص ، تعاس 10  رد  .دندناشک  يرادـیب  بالقنا 
زا یهورگ  طـسوت  ییاهدورـس  هاـگ  نآ  .دـیدرگ  هماـنرب  مـالعا  هناخـسوساج ، فارطا  ياهوگدـنلب  زا  درک ، یم  رارکت  ار  دزرل " یم  اـکیرما  دـمزر ، یم 

ترورض يرامشرب  نمض  یهلا  مالسالا  تجح  سپس  .دش  تئارق  اه ، تردقربا  اب  هطبار  رد  ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  زا  ییاه  تمـسق  ارجا و  ناناوجون ،
زا تشاد : راهظا  ییامیپهار 

153 ص :
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رگید نامز  ره  زا  اکیرما  ناریا و  طباور  دندرک ، فرـصت  ار  داسف  هنتف و  هعلق  نیا  دوخ  هنانامرهق  مایق  اب  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هک  یماگنه 
یم هک  یتلود  دـنک و  یگدـنز  دازآ  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یتلم  هدارا  لوصحم  هکلب  تسین ، اه  ناگورگ  رـس  رب  تابـسانم ، نارحب  نیا  دـش و  رت  ینارحب 

 ...« .دراد هگن  دوخ  یگدنب  تراسا و  تیقر و  رد  ار  تلم  نیا  دهاوخ 

طخ وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  رانک  رد  ام  : » تسا هدش  دیکأت  نآ  رد  هک  دـش  تئارق  ییامیپهار  همانعطق  مسارم  نیا  نایاپ  رد  روبزم ، همانزور  شرازگ  هب 
میهاوخن ياـپ  زا  هتفر  تراـغ  هب  لاوما  عولخم و  هاـش  دادرتسا  اـت  هداد ، همادا  مسیلاـیرپما  اـب  ار  شیوخ  یهلا  هزراـبم  تما ، ماـما  زا  يریگ  ماـهلا  اـب  ماـما ،

(1)« .تسشن

کی رد  دـندومن و  عاـمتجا  میظعلادـبع  ترـضح  رّهطم  مرح  نحـص  رد  دـندرک و  مـالعا  یمومع  لـیطعت  ير  رهـش  ناـیرازاب  فانـصا و  نینچمه  زورما 
رهـش فانـصا  ياروش  همانعطق  ربکا  هّللا  اکیرما و  رب  گرم  ياهراعـش  اب  اهنآ  .دـندرک  روبع  ير  رهـش  ياه  نابایخ  زا  مدرم  زا  رفن  نارازه  زین ، ییامیپهار 

یثداوح ًاضعب  هک  تشاد  دوجو  یهباشم  عضو  زین  اه  ناتـسرهش  بلاغ  رد  هک  دوش  یم  يروآداـی  (2) .دندرک دییأت  دش ، تئارق  هدام  شـش  رد  هک  ار  ير 
شرازگ ربارب  : » تسا هدـمآ  نینچ  سابعردـنب  مسارم  هرابرد  روشک ، ترازو  هب  ینابرهـش  شرازگ  کـی  رد  هلمج  زا  داـتفا ؛ قاـفتا  مسارم  هیـشاح  رد  زین 

هب ضارتعا  ناونع  هب  ناتـسرهش ، نآ  تیناحور  هعماج  توعد  هب  مدرم ، فلتخم  تاـقبط  زا  رفن  رازه  ود  دودـح  يا  هدـع  تعاس 9  سابعردنب ، ینابرهش 
تایرـشن شورف  هکد  هب  تسینوـمک " رب  گرم   " راعـش نداد  اـب  يا  هدـع  هماـنعطق ، تئارق  زا  سپ  هدوـمن ، ییاـمیپهار  هب  مادـقا  رـصم  هب  قباـس  هاـش  رفس 

اب هدومن و  ییاوه  يزادناریت  هب  مادقا  نارادساپ  هاپـس  نیرومأم  هجیتن  رد  دنتخادرپ و  دروخ  دز و  هب  قلخ  نیدهاجم  نارادفرط  اب  و  هلمح ، قلخ  نیدهاجم 
(3)« .تسا يداع  عضو  رضاح  لاح  رد  .دندش  لقتنم  نارادساپ  هاپس  هب  ریگتسد و  هثداح  نیببسم  ینابرهش ، نآ  نیرومأم  يراکمه 
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بالقنا يور  رد  ور  تّدش  هب  ار  دوخ  لمع  رد  دوش ، یم  بوسحم  هاش  اکیرما و  کیدزن  دحتم  هاش ، شریذـپ  اب  هک  رـصم  يروهمج  سیئر  تاداس  رونا 
زور  ) ایند رخآ  ات  اهنآ  تسا  نکمم  : » تفگ ناراگنربخ  هب  داد و  ناشن  شنکاو  نارهت  زورما  تارهاظت  لـباقم  رد  وا  .تسا  هداد  رارق  نآ  ناـیماح  ناریا و 

روآدای رـصم  يروهمج  سیئر  .دوش » یم  لمع  ناریا )  ) اج نآ  رد  هک  یمالـسا  هن  میا ، هتفریذـپ  یعقاو  ناملـسم  ناونع  هب  ار  هاش  ام  دـننزب ؛ دایرف  تمایق )
روشک نیا  رد  نارحب  زورب  زا  ات  تشاذگ  رصم  رایتخا  رد  تفن  نت  رازه  دودح 600  قباس  هاش  لاس 1973 ، رد  لیئارسا  اب  رصم  گنج  لوط  رد  هک  دش 

154 ص :

ص12. ذخأم 2 ، - 1
ص1. ذخأم 2 ، - 2

.5/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63185  دنس  - 3
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رد دـناوت  یمن  دـنک ، داقتنا  هزادـنا  ره  ناریا  هک  درک  دـیکأت  يو  .تسا  رـصم  مدرم  لباقم  رد  هاش  هیور  زا  يا  هنومن  نیا  تفگ  تاداـس  .دـنک  يریگولج 
يو داهنشیپ  هاش  هک  تفگ  تشاذگ و  مامت  گنـس  حالطـصا  هب  ناریا ، عولخم  هاش  يارب  تاداس  رونا  رتیور ، شرازگ  هب  .دوش  قفوم  رـصم  زا  هاش  جارخا 

(1) .تسا هتفریذپ  رصم  رد  یمئاد  تماقا  يارب  ار 

.دهد ناشن  زیزع  رت  شیب  هچره  ار  دوخ  تسود  تسا  هدیشوک  هنوگچ  تاداس  هک  درک  نشور  زین  رصم  تلود  یمـسر  يوگنخـس  نانخـس  لاح ، نیا  رد 
رما و نیا  دـنک و  رفـس  روشک  نیا  هب  ناریا  قباس  هاـش  هک  درک  تقفاوم  رـصم  یبرع  يروهمج  : » تشاد راـهظا  یمـسر  هیناـیب  کـی  یط  روبزم  يوگنخس 

يو زا  هک  دوب  دهاوخ  سکره  يارب  ینما  ياج  هشیمه  رصم  تسا و  رگید  هلئـسم  ره  زا  رتالاب  هک  هتفرگ  همـشچرس  یناسنا  عبنم  زا  رـصم  تلود  میمـصت 
تسا و تشذـگ  تیناسنا و  تمحر و  نید  مالـسا  نیا  رب  هوالع  .دریگ و  یمن  رظندـم  رد  ار  یـسایس  هلئـسم  چـیه  رما  نیا  رد  دـیامن و  يرای  تساوخرد 

رـصم هب  ناریا  قباس  هاش  تماقا  رفـس و  اب  رـصم  تلود  دـش  هتفگ  هک  نانچ  اذـل  دزاس ؛ یم  موکحم  تدـش  هب  ار  ییوج  ماک  ییوج و  ماـقتنا  هنیک  عونره 
« .تسا هدرک  تقفاوم 

يا هلوقم  یمالـسا ، بالقنا  اب  هلباقم  ناریا و  قباس  هاش  زا  تیامح  دریگن و  رارق  مالـسا  اب  لباقت  رد  رـصم ، مادـقا  نیا  هک  تسا  هدـش  شالت  هینایب  نیا  رد 
دوخ و یناسنا  یخیرات و  شقن  يافیا  رد  رصم  تلم  ساسحا  هب  هجوت  اب  : » تسا هدمآ  روبزم  هینایب  رد  .دوش  هداد  ناشن  یمالسا  یتح  یقالخا و  يرورض ،
رد ار  وا  تسا و  هدرپـس  شتـسد  هب  ار  دوخ  ناـج  تینما  راـیتخا  هدرمـش و  مرتـحم  ار  ناـسنا  هراوـمه  هک  مالـسا -  نیبـم  نید  لوـصا  میهاـفم و  هب  لـمع 
زا رصم ، لیصا  تلم  عورشم  تازرابم  رد  هک  یصخش  هب  تبسن  يرادافو  ساسحا  هب  هجوت  اب  زین  و  تسا -  هتـشاذگ  دازآ  گرم ، زا  تاجن  هار  ندیزگرب 

یهاتوک شا ، یلاغشا  ياه  نیمزرـس  نتفرگ  سپزاب  يدازآ و  هار  رد  رـصم  تلم  يزوریپ  يارب  یـششوک  ره  لذب  زا  تسا و  هدرک  ینابیتشپ  تیامح و  وا 
یتخـس نامز  رد  يو  زا  هک  یـسک  يارب  دوخ  يافو  هب  رـصم  تلم  هک  دوب  یعیبط  تسا ، هدوب  راکددم  نابیتشپ و  ار  تلم  نیا  تسا و  هدادن  ناشن  دوخ  زا 

هب دشاب و  رادیاپ  شیوخ ، شزرا  اب  هتـسجرب و  یمالـسا  بادآ  موسر و  دیلاقت و  دوخ و  یناسنا  لیـصا  خیرات  هب  تبـسن  دـنک و  مایق  تسا ، هدرک  تیامح 
(2)« .دراذگب مارتحا  اهنآ 
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رـصم يروهمج  سیئر  تاداس  : » داد شرازگ  روشک ، نیا  تلود  اب  يو  هطبار  رـصم و  رد  يولهپ  اضردمحم  تیعـضو  نیرخآ  هرابرد  ندنل ، ویدار  زورما 
هک قباس  هاش  لاحط  يور  یحارج  لـمع  کـی  تسا  رارق  .درک  تداـیع  تسا ، يرتسب  هرهاـق  یکیدزن  رد  یماـظن  ناتـسرامیب  رد  هک  ناریا  قباـس  هاـش  زا 

رارق یحارج  لمع  تحت  هدنیآ  زور  دنچ  فرظ  یلو  دراد ؛ بت  عولخم  هاش  هک  تفگ  ناراگنربخ  هب  تاداس  .دریگ  ماجنا  تسا ، ناطرـس  هب  التبم  ًالامتحا 
ناکشزپ هک  تفگ  وا  .تفرگ  دهاوخ 

155 ص :

(. 6/1/1359  ) رتیور يرازگربخ  هرهاق -  ص 4 و 5 ، ، 7/1/1359 ، 6 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.5/1/1359 هرهاق ، ویدار  یبرع  شخب  ص 14 ، ، 6/1/1359 هرامش 5 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
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يارب هاش  هک  تفگ  رگیدراب  تاداس  .دنورب  رصم  هب  ناکشزپ  نیا  زا  یضعب  دور  یم  راظتنا  دنسامت و  رد  دوخ  يوسنارف  ییاکیرما و  ياهاتمه  اب  يرـصم 
(1)« .دنام دهاوخ  رصم  رد  هشیمه 

53

.دوش یم  زاربا  هاش ، شریذپ  رد  رصم  مادقا  هرابرد  ینوگانوگ  ياه  رظن  ناهج  هقطنم و  تاعوبطم  رد  اه ، يدنب  حانج  عضاوم و  اب  بسانتم 

همانزور هلمج  زا  دـنداد ؛ رارق  هلمح  دروم  رـصم ، رد  عولخم  هاش  هب  یمئاد  یگدـنهانپ  نداد  رب  ینبم  ار  تاداسرونا  میمـصت  تاـعوبطم  یخرب  ناـنبل ، رد 
همانرب اب  کش  نودب  هک  تسا  يدج  لوحت  کی  رما  نیا  هک  تشون  دراد ، یبیل  ربهر  یفاذـق  رمعم  گنهرـس  اب  یکیدزن  هطبار  هک  ریفـسلا "  " يارگ پچ 

ریز هک  دـیوید -  پمک  حلـص  نایرج  فلاخم  برع  ياهروشک  دـندرک  ینیب  شیپ  ینانبل  ياه  همانزور  یخرب  .تسا  هتفرگ  تروص  اـکیرما  یلبق  يزیر 
تدش ار  رصم  ربهر  دض  رب  دوخ  یتاغیلبت  تالمح  ات  درک  دنهاوخ  هدافتسا  رصم  رد  عولخم  هاش  روضح  هلئـسم  زا  تسا -  هتفرگ  تروص  اکیرما  تراظن 

(2) .دنشخب

مامت اریز  درک ؛ هاگن  تاداس  هب  مارتحا  هدید  اب  دـیاب  تشون : ندـنل  پاچ  نیدراگ  .تسا  یتاعوبطم  ياضف  بلاغ  هجو  تاداس  زا  شیاتـس  ناتـسلگنا ، رد 
؛ دننک یمن  وا  هب  یهجوت  نیرت  کچوک  دـنا و  هدرک  عطق  ناریا ، عولخم  هاش  ینعی  دوخ  قداص  نامیپ  مه  اب  ار  دوخ  هنیرید  طباور  همه  یبرغ  ياهروشک 
هب تاداس  مادـقا  نیا  دوزفا  هلاقم  زا  رگید  یتمـسق  رد  نیدراگ  لاح  نیا  اب  .دـنک  یم  لابقتـسا  وا  زا  نامهم  کی  تروص  هب  زونه  تاداس  تندـیزرپ  یلو 

یسایس هدنیآ  ياه  همانرب  زا  یبرغ  ياهروشک  ینابیتشپ  هجیتن  رد  دنک و  بسک  رـصم  تسایـس  زا  ار  اکیرما  رت  شیب  هچره  ینابیتشپ  هک  تسا  نیا  روظنم 
(3) .دنک هیجوت  ار  قباس  هاش  رابرد ه  تاداس  مادقا  یساسا  تلع  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  هلئسم  نیا  یلو  دروآ ؛ تسد  هب  ار  رصم 

هب ار  وا  تسژ  رگا  تسا  اطخ  .درک  دهاوخ  نیـسحت  ار  تاداس  تندیزرپ  ریزگان  دشاب ، هتـشاد  هاش  زا  هک  يروصت  هنوگره  ناسنا  تشون : زین  ندنل  زمیات 
باوص لاح  نیا  اب  .تسا  هتفرگ  تروص  نتگنـشاو  هدنیآ  هام  تارکاذم  رد  رتراک  تندیزرپ  تیامح  بسک  يارب  هک  مینک  یقلت  یکیتکات  یمادـقا  هلزنم 
تسایس يارب  ار  اکیرما  تیامح  تسا  هدوب  لیام  دعب  هب  لاس 1973  زا  يو  نآ ، بجوم  هب  هک  مینادب  يژتارتسا  کی  زا  یشخب  ار  يو  مادقا  هک  تسا  نآ 

هب دش  دنهاوخ  رـضاح  دننادب ، دامتعا  لباق  قیدص و  یتسود  ار  رـصم  هک  یتروص  رد  اهنت  اه  ییاکیرما  هک  دنک  یم  لالدتـسا  وا  .دـنک  بلج  رـصم  ياه 
يارب همه  زا  رتراوشد  و  تسا ، زاین  دروم  روشک  نآ  حلـسم  ياهورین  ددجم  زیهجت  داصتقا و  يزاسزاب  يارب  هک  ییاه  کمک  دـننکب ؛ ییاه  کمک  رـصم 

.داد دهاوخ  هولج  هجوم  برع  ناهج  مشچ  رد  ار  يو  ياه  شور  تامادقا  نیا  و  دراد ، ترورض  اه  یلیئارسا  زا  نیطسلف  یضارا  ندناتس 

، لاح نیا  اب  تشون : درک و  رت  يوق  تاداس  لمع  رد  ار  یقالخا  هبنج  نایاپ ، رد  ندنل  زمیات 

156 ص :

.5/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص6 ، نامه ، - 1
ص11. ، 6/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2

.نامه - 3
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راچد هک  یتسود  هب  کمک  هب  لیامت  زا : دنترابع  اه  هزیگنا  نیا  زا  یخرب  هک  تسین  رتالاو  ییاه  هزیگنا  زا  یلاخ  تامادقا  نیا  رد  رمتسم  یسایس  هبـساحم 
اب توافتم  هک  مالـسا  زا  يا  هرهچ  هئارا  هب  لیامت  و  هن ؛ ای  هدـش  شا  یتخب  نوگژاو  ثعاب  شدوخ  ياطخ  ایآ  هک  نیا  هب  انتعا  نودـب  تسا ، هدـش  ترـسع 
یم یلاعت  يراب  تاذ  ءزج  ار  تقفـش  محر و  تافـص  ًامئاد  هک  ییاهنآ  دوش  هداد  ناشن  ناهج  هب  هک  نآ  يارب  تسا ؛ نارهت  رد  یمالـسا " یبالقنا  لدع  "

(1) دنهد زورب  زین  دوخ  زا  ار  تافص  نیمه  فلتخم ، ياه  تبسانم  هب  دنناوت  یم  دنناد ،

یسایس شمارآ  هاش ، زا  توعد  راک ، نیا  اب  تاداس  تخادرپ : تاداس  مادقا  زا  دیجمت  هب  وحن  نیا  هب  خینوم ، پاچ  گنوتیاس " هچیوددوز   " زین ناملآ  رد 
تاداس هک  درک  لوبق  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  دش ؛ دهاوخ  ور  هبور  یـسایس  ياه  یتحاران  اب  جراخ  رد  مه  شروشک و  رد  مه  هکلب  دروآ ؛ دهاوخن  تسد  هب 

قفاوم نآ  اب  اکیرما  هچنآ  یتح  یـسایس و  فادـها  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  تسا  هدامآ  وا  .تسا  هداد  ماجنا  یقالخا  هفیظو  کی  رطاخ  هب  طقف  ار  راـک  نیا 
(2) .دهد ماجنا  ار  يراک  نینچ  تسا ،
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هرود نیتسخن  دزمان  هک  يو  .دـش  لمحتم  ار  يدرف  یلغـش و  تامطل  نیرت  شیب  ناریا ، هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  رـصم ، هب  هاش  تیمزع  يارجام  رد 
یم بوسحم  اماناپ  زا  هاش  جورخ  تماقا و  يارجام  گرزب  هدنزاب  دش  هدـنزاب  روبزم  تاباختنا  رد  هکنیا  رب  هوالع  دوب ، ناریا  يروهمج  تسایر  تاباختنا 
اما دوب ؛ هدرک  مازعا  اماناپ  هب  ار  ینانادقوقح  ناگدنیامن و  يدایز  يراودـیما  اب  دـید  یم  يدـج  بیـسآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  یـسایس  ژیتسرپ  هک  يو  .دوش 

نایاپ زا  لبق  هک  دش  نآ  هجیتن  .دندرک  يراددوخ  كرادـم  لوبق  زا  هبنـشکی ، تالیطعت  هناهب  هب  تقو و  ندـنارذگ  اب  راکـشآ ، يزاب  کی  رد  اماناپ  نارس 
، درک كرت  ار  اماناپ  هاش  هک  نآ  زا  سپ  تعاس  دـنچ  راچان  هب  بیترت ، نیا  هب  .درک  كرت  ار  اماناپ  هاش  هبنـشکی ، نامه  هدراهچ  تعاس  ینعی  لیطعت ، زور 

(3) .دندرک هضرع  اماناپ  هب  ًامسر  هاش ، همکاحم  دادرتسا و  يارب  ار  مزال  كرادم  ناریا  هدنیامن  يالکو 

نیا هب  ار  مزال  كرادم  هک  دنتشاد  راهظا  دندوب ، هتفر  اماناپ  هب  ناریا  تلود  بناج  زا  هک  ییالکو  : » نیتال ياکیرما  رد  .یـس.یب.یب  راگنربخ  شرازگ  هب 
نارمکح هب  هک  تسا  یتاماهتا  تایئزج  لماش  كرادم  دانـسا و  نیا  .ددرگزاب  اماناپ  هب  دیآرب  ددص  رد  هاش  دیاش  هک  دندرک  اماناپ  تاماقم  میدقت  تهج 

هجنکش و رد  هداتسرف و  جراخ  هب  ار  ییاه  هیامرس  لاوما و  ینوناقریغ  روط  هب  هدیدزد و  ار  روشک  لاوما  هک  دنک  یم  مهتم  ار  وا  هدمآ و  دراو  ناریا  قباس 
راتشک و

157 ص :

.سیلگنا پاچ  زمیات  ص11 ، ، 10/1/1359 یجراخ ،" تاعوبطم  یسررب  هصالخ  ، " یلم داشرا  ترازو  - 1
(. خینوم  ) ناملآ پاچ  گنوتیاس  هچیوددوز  ص15 ، نامه ، - 2

.5/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 5 ، ذخأم 8 ، - 3
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(1)« .دندرک میدقت  اماناپ  هجراخروما  ترازو  هب  ار  كرادم  نیا  دنا ، هتفر  اماناپ  هب  ناریا  بناج  زا  هک  ییالکو  .تسا  هتشاد  تسد  مدرم  ماع  لتق 

هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يو  .درک  تکرـش  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ  روضح  اب  یتاعوبطم  سنارفنک  کی  رد  زورما  رهظ  زا  دعب  هداز  بطق  قداص 
نیمزرـس نآ  رب  یتیمکاح  رـصم  ینونک  تلود  ام  هدیقع  هب  : » تفگ هن ، ای  درک  دهاوخ  یمادقا  رـصم  روشک  زا  عولخم  هاش  دادرتسا  يارب  ناریا  تلود  ایآ 

نیا تسد  رد  يا  هچیزاب  طقف  تاداس  رونا  اریز  دوش ؛ هداتـسرف  لیئارـسا  ای  اکیرما  هب  دیاب  دادرتسا  كرادم  رما ، نیا  هب  مادقا  تروص  رد  نیاربانب  درادـن ،
(2)« .تسا فرط  ود 

هب ار  اه  ناگورگ  هک  داد  روتسد  ناملسم  نایوجـشناد  هب  ، 3 تعاس زورید )  ) هبنـشود زور  هداز  بطق  تشون  دوخ  زورما  هرامـش  رد  دنومول  لاح ، نیا  رد 
هک نیا  رب  ینبم  درک  جرد  تاعوبطم  رد  يا  هیمالعا  دوب ، هدشن  ردص  ینب  رادید  هب  قفوم  نوچ  سپس  .دنهد  لیوحت  یمالـسا  يروهمج  یمـسر  تاماقم 

ناریا یمسر  تاماقم  هب  هدنیآ  تعاس  فرظ 24  رد  اه  ناگورگ  دـتفیب ، نایرج  رد  يو  دادرتسا  عوضوم  دوش و  يریگولج  اـماناپ  زا  هاـش  جورخ  زا  رگا  »
« .دش دنهاوخ  هداد  لیوحت 

: دیازفا یم  سپس  .دنک  یم  هراشا  سوخیروت ، اب  هداز  بطق  تارکاذم  مغر  یلع  هاش  جورخ  هلئسم  هب  هراب ، نیا  رد  یلـصفم  شرازگ  یط  روبزم ، همانزور 
ياقآ .تسا  راک  رد  یلومعم  يزاس  هنحـص  کی  زین  راـب  نیا  هک  دـندرک  یم  رکف  طـلغ  هب  اـهنآ  .دـنوش  یم  ریحتم  مادـقا  نیا  زا  یناریا  لوئـسم  تاـماقم 

توکس رطاخ ، نیکست  يارب  دوب -  هدرک  يزاب  اماناپ  نتگنـشاو و  نارهت ، نیب  يدایز  شقن  ریخا  ياه  هتفه  رد  هک  ینیتناژرآ -  لیکو  نولالیو " روتکه  "

رظن راهظا  نیا  زا  هداز  بطق  .تشادـن » رایتخا  رد  هاش  جورخ  زا  تعنامم  يارب  ینوناق  زوجم  چـیه  اماناپ  لاحره  رد   » هک دراد  یم  راـهظا  دنکـش و  یم  ار 
تـسیاب یم  اهنآ  هک  تسا  هام  ود  زا  شیب  .دننک  یم  ضقن  ار  ناشدوخ  نیناوق  اهنآ  روط  نیا  سپ   » هک دـنز  یم  دایرف  هسنارف  نابز  هب  دوش و  یم  بجعتم 

مرجم لیالد  هک  نیا  زا  لـبق  تعاـس  دـنچ  ار  یناـج  کـی  دـیابن  مدآ  .میدوب  هدرک  ار  رما  نیا  تساوخرد  اـم  نوچ  دـندرک ؛ یم  ریگتـسد  ار  صخـش  نیا 
یتح دنتسم و  ًالماک  یکرادم  میدوب ؛ هدرک  هیهت  دندوب ، هتساوخ  هک  ار  هچنآ  مامت  ام  : » دیوگ یم  ام  هب  باطخ  وا  .دهد » يرارف  دنک ، تفایرد  ار  شندوب 

« .مینک يراددوخ  يو  مادعا  زا  دنداد ، لیوحت  ام  هب  اماناپ  هاگداد  يأر  زا  سپ  ار  هاش  رگا  هک  نیا  رب  ینبم  یعطق  لوق 

هب هک  تفگ  اکیرما  تاعوبطم  ناگدنیامن  اب  فلتخم  ياه  هبحاصم  رد  هداز  بطق  رگید  فرط  زا  دسیون : یم  دوخ  شرازگ  زا  يرگید  شخب  رد  دنومول 
تسکش هلیسو ، نیدب  دهاوخ  یم  اکیرما  هاوخ  يروهمج  بزح  نوچ  دنشاب ؛ یم  لوئسم  رلفکار  رجنیسیک و  اهنت  اماناپ ، هب  هاش  رارف  هلئسم  رد  يو  هدیقع 

.دوش بجوم  تاباختنا  رد  ار  رتراک 

: دسیون یم  ردص  ینب  رظن  حیـضوت  رد  دـنک و  یم  هسیاقم  ار  ردـص  ینب  هداز و  بطق  رظن  شرازگ  رگید  شخب  رد  شرازگ ، نیا  هدنـسیون  ولور ، کیرا 
لوئسم ار  رتراک  تلود  هداز  بطق  ياقآ 

158 ص :

.5/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص5 ، ذخأم 8 ، - 1
ص 9. ذخأم 10 ، - 2
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رد ییاهورین  هک  نیا  نآ  متـسه و  نئمطم  زیچ  کی  زا  : » دـیوگ یم  وا  .تسا  هتـشاد  راهظا  مهم  يدـیاقع  هراـب  نیا  رد  ردـص  ینب  ياـقآ  یلو  دـناد ، یمن 
ینابرق ار  اه  ناگورگ  دوخ ، یسایس  دصاقم  يارب  دنرـضاح  یتح  اه  مدآ  نیا  .دننزب  مهرب  ار  يریگ  میمـصت  هنوگره  دنهاوخ  یم  هک  دراد  دوجو  اکیرما 

ام .تسین  هدش  مامت  اج  نیا  رد  هلئسم  : » دیازفا یم  شراتفگ  همادا  رد  ردص  ینب  ياقآ  .دننک » فیعضت  ار  یمالـسا  يروهمج  روطچ  دنناد  یم  اهنآ  .دننک 
یم اکیرما  عیطم  ود  ره  دنتسه ؛ سابرک  کی  هت  رس و  ود  ره  ام  يارب  رصم  اماناپ و  .داد  میهاوخ  همادا  هاش  دادرتسا  رب  ینبم  ار  دوخ  تساوخرد  اکیرما  زا 

نیگآ رهز  هیده  کی  تاداس  يارب  رتراک  : » دیوگ یم  نایتمالـس  دمحا  ياقآ  .تسا » هتـسباو  دیفـس  خاک  هب  سوخیروت  زا  رت  شیب  یتح  تاداس  .دنـشاب 
رادفرط هک  ینایناریا  نایم  رد  هئطوت  نیا  لماوع  .تسا  هدش  یللملا  نیب  هئطوت  کی  ینابرق  یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  دقتعم  ردص  ینب  .تسا » هداتـسرف 
تـسایس کی  دـناوتن  ناریا  ات  دـننک  ینالوط  ار  نارحب  نیا  دـننک  یم  یعـس  يوروش  اکیرما و  ردـص ، ینب  هدـیقع  هب  .دـنراد  دوجو  دنتـسه  تردـقربا  ود 

(1) .دزاس رارقرب  اپورا ، لثم  یموس  تردق  اب  ملاس  طباور  دنک و  ذاختا  یلم  لالقتسا 
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نینچ ار  اه  ناگورگ  لابق  رد  اکیرما  تلود  عضاوم  نیرخآ  ناریا ، يوسنارف  لیکو  هگروب "  " اب رادـید  رد  اکیرما ، يروهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  زورما 
، دهاوخ یم  اکیرما  تلود  هک  ار  هچنآ  دشاب ، نشور  ًالماک  نم  شور  عضوم و  دنامن و  یقاب  يدیدرت  ماهبا و  هنوگ  چیه  ياج  هک  نیا  يارب  : » درک مالعا 
، یضتقم عقوم  رد  .دسرب ب ) اهنآ  هب  یبیـسآ  نیرت  کچوک  هک  نآ  نودب  تیروف و  هب  ناگدش ، ریگتـسد  يدازآ  فلا ) ما : هتـشون  ذغاک  هحفـص  نیا  رد 

ناوید دحتم ، للم  ياه  نامزاس  رد  ار  دوخ  تایاکش  دناوت  یم  ناریا  .ناریا ج ) بالقنا  جیاتن  لوبق  اب  مأوت  یلعف ، تلود  ناریا و  اب  يداع  طباور  يرارقرب 
(2)« .دیامن حرطم  یهورگ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  رد  ای  ههال و  یللملا  نیب 

هدرک یسررب  ار  رصم  هب  ناریا  قباس  هاش  تمیزع  زا  یـشان  تالوحت  اکیرما ، هجراخ  ترازو  تاماقم  هک  داد  شرازگ  اکیرما  يادص  ویدار  لاح ، نیا  رد 
ترازو زا  اکیرما  يادـص  راگنربخ  شرازگ  رد  .دـنا  هداد  رارق  یبایزرا  دروم  نارهت ، رد  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  دروم  رد  ار  نآ  یلاـمتحا  راـثآ  دـنا و 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  روشک ، نیا  هجراخ 

هدرک تحاران  نارهت  رد  ار  اه  یضعب  رصم ، هب  اماناپ  زا  ناریا  عولخم  هاش  نتفر  هک  تسا  هتفگ  یـصوصخ  روط  هب  اکیرما ، هجراخروما  ترازو  ماقم  کی 
لوحت رییغت و  لاقتنا و  لقن و  نیا  هک  دندرک  هدـیقع  راهظا  ًامـسر  اکیرما  تلود  تاماقم  یلو  .تسا  هدوبن  ریثأت  نودـب  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا و 

زا هاش  نتفر  ًالوصا  اکیرما ، هجراخ  ترازو  يوگنخس  رتراک  گنیداه  لوق  هب  .دشاب  هتـشاد  يرثا  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تشونرـس  رد  دیابن 
هنوگ چیه  دنا ، هدش  هتفرگ  تراسا  هب  یللملا  نیب  هدش  هتخانـش  نیناوق  دعاوق و  لوصا و  فالخ  رب  هک  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئـسم  اب  رـصم ، هب  اماناپ 

.درادن یطابترا 

159 ص :

.نامه ذخأم 1 ، - 1
ص 344. رویرهش 1362 ، نیون ، تاراشتنا  نارهت  یمالسالاهقث ، رفعج  رتکد  همجرت  ناریا ، رد  يریگ  ناگورگ  رجنیلاس ، ریپ  - 2
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رطاخ هب  هن  تسا ، هدوب  وا  دوخ  میمصت  رصم ، هب  وا  نتفر  اماناپ و  زا  ناریا  قباس  هاش  تمیزع  هک  دندرک  هراشا  ًانمـض  اکیرما  هجراخروما  ترازو  تاماقم 
نیا رطاخ  هب  تسا ، هتفرگ  تروص  يو  دادرتسا  هلئـسم  ندـش  حرطم  زا  لبق  تعاـس  دـنچ  اـی  زور و  کـی  عولخم  هاـش  ناـکم  لـقن  رگا  و  اـکیرما ، راـشف 

ناریا هب  هاـش  دادرتـسا  اـب  اـماناپ  تلود  درک  یمن  روصت  اـکیرما  تلود  هک  تسا  هدرک  هفاـضا  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  .تسا  هدوـبن  عوـضوم 
اماناپ رد  نآ  ماجنا  ًارهاظ  هک  دراد  زاین  یمهم  ساـسح و  یحاّرج  هب  يو  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاـخ  هب  ًافرـص  هاـش  فرط  زا  اـماناپ  كرت  و  دـنک ، تقفاوم 

.تسا هدوبن  رّسیم 

مکاحم رد  عولخم  هاش  دادرتسا  يارب  ناریا  ياضاقت  هک  نیا  ضحم  هب  دنتشاد  دصق  یناریا  تاماقم  هک  تسا  هدوب  نیا  زا  یکاح  یتاعوبطم  ياه  شرازگ 
هب ار  شرازگ  نیا  ییاکیرما  تاـماقم  یلو  دـننک ؛ جراـخ  ترافـس  نارگلاغـشا  لرتنک  زا  نارهت  رد  ار  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  دـتفا ، ناـیرج  هب  اـماناپ 
هب اه  ناگورگ  تسا  هتفگ  هک  یلاخلخ  قداص  خیـش  تاراهظا  هب  نینچمه  .دنا  هدرک  دیدرت  نآ  تحـص  رد  دـنا و  هدـناوخ  نایرپ  هاش و  هصق  حالطـصا ،

نینچ ناریا  تلود  فرط  زا  دناوتب  هک  درادن  یتمـس  تلود  هاگتـسد  رد  وا  دنیوگ  یم  اریز  دـنا ؛ هدراذـگن  یعقو  دـش ، دـنهاوخ  همکاحم  سوساج  ناونع 
، دراد هارمه  هب  هک  یتیموکحم  زا  یمادـقا و  نینچ  بقاوع  زا  ناریا  تلود  هک  تسا  هدرک  هفاضا  اکیرما  هجراخروما  ترازو  يوگنخـس  .دـنکب  یتاراهظا 

(1) .تسا فقاو  یبوخ  هب 
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نما  " نامزاس نیرومأم  زا  لکشتم  یتاعالطا  هورگ  کی  يزرم " هطرـش   " ياه هاگـساپ  هیلک  هب  زورما  ، » قارع يزرم  ياه  هاگـساپ  زا  هدیـسر  شرازگ  هب 
(2)« .دریگ تروص  هورگ  نیا  رظن  ریز  هطرش ، نیرومأم  ياه  تیلاعف  هیلک  ات  دیدرگ  مازعا  ثعب ، بزح  تارابختسا و  و  ماعلا "

، اـه شرازگ  نیا  قبط  .دـنهد  یم  یّلحم  ناـمجاهم  هلمح  زا  ربـخ  روشک ، برغ  رد  هاـشنامرک  ناتـسا  رد  يزرم  قطاـنم  زا  ییاـه  شرازگ  رگید ، يوس  زا 
رارف قارع  هب  تیقفوم ، مدع  تروص  رد  دنهد و  یم  همادا  يزرم  ياه  هاگـساپ  هب  دوخ  تالمح  هب  نانچمه  قارع ، تلود  تیامح  تحت  یّلحم  نامجاهم 

رد رقتسم  نارادساپ  هاپـس  لوئـسم  ییاضر  .تفرگ  رارق  حلـسم  نامجاهم  هلمح  فده  ًاددجم  زورما  هوک  هلیت  يزرم  هاگـساپ  اتـسار ، نیمه  رد  .دننک  یم 
نیا رد  .دنتـساخرب  عاـفد  هب  نارادـساپ  دـش و  هلمح  نیریـشرصق  عـباوت  زا  هوـک  هلیت  يزرم  هاگـساپ  هب  زورما  زورید و  تـفگ : هراـب  نـیا  رد  نیریـشرصق ،
نیا .تسا  هدماین  تسد  هب  یعالطا  زونه  نیمجاهم  تافلت  زا  اما  دـماین ؛ دراو  یتراسخ  نارادـساپ  هاپـس  دارفا  هب  دیـشک ، لوط  تعاس  راهچ  هک  يریگرد 
یم هداتسرف  ناریا  كاخ  هب  يراکبارخ  يارب  تسا و  هدرک  حلـسم  ار  اهنآ  قارع  تلود  هک  دنتـسه  يرظن  دومحم  ادخدک  فاج و  رادرـس  يدایا  زا  دارفا 

نیارباـنب تسا ، هقطنم  نیا  ناریا  زرم  هب  يذوفن  هار  اـهنت  نوچ  تفگ : هوـک  هلیت  هاگـساپ  هب  ناـمجاهم  ررکم  ياـه  هلمح  تلع  دروـم  رد  ییاـضر  .دـنوش 
(3) .دننک یم  هلمح  هطقن  نیا  هب  نیمجاهم 

160 ص :

.5/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یسراف  شخب  ص 10 و 11 ، ذخأم 8 ، - 1
.30/1/1359 07 ر2 ، هب 19 -  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287427  دنس  - 2

.ناهیک راگنربخ  هاشنامرک ، ص3 ، ذخأم 10 ، - 3
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یکی زورما  هلمج  زا  دـنرب ؛ یم  هانپ  رگید  قطانم  هب  دـننک و  یم  چوک  دوخ  تنوکـس  لحم  زا  روشک ، يزرم  قطانم  یلاها  یخرب  یثداوح ، نینچ  لیلد  هب 
يدرف يراج ، زور  تعاس 14  رد  هک  تسا  یکاح  هدیسر  شرازگ  .دش  هیلخت  ون " باگنت   " يزرم هاگساپ  هدودحم  رد  نیریش  رصق  يزرم  ياهاتـسور  زا 
يدابآ هب  هلمح  دـصق  قارع ، روشک  تقو  ياه  کیرچ  نویبالقنادـض و  زا  رفن  دادـعت 800  هک  تشاد  راهظا  درک و  هعجارم  روبزم  هاگـساپ  هب  یماظنریغ 

دنا هدومن  چوک  نیریشرصق  هب  هتشکدلو  هیرق  زا  راوناخ  تفه  دادعت  درک  هفاضا  يو  .دنراد  ار  باگنت  بآ  هناخ  هیفصت  روکذم و  هاگساپ  و  هتشکدلو " "

.درک مازعا  يدابآ  نیا  تینما  يرارقرب  يارب  ار  دوخ  رومأم  تفه  ون " باگنت   " هاگساپ .دنتسه  چوک  لاح  رد  اه  هداوناخ  هیقب  و 

.دریگ تروص  مزال  مادقا  ات  درک  مالعا  رذوبا  پیت  هب  ار  بتارم  نیریـشرصق  يرمرادناژ  گنه  قیرط  زا  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  عوضوم ، نیا  یپ  رد 
(1) .دراد لومعم  ار  هتسیاب  مادقا  مزال و  ياه  ینیب  شیپ  دوجوم ، تاناکما  هیلک  زا  هدافتسا  اب  هک  درک  غالبا  زین  گنه  هب  نینچمه 
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هاپــس زا  يرگید  شرازگ   (2) .تسا هدـش  فیـصوت  مارآ  روـشک  برغ  یلک  تیعـضو  درک ، لاـسرا  نارهت  هـب  هاـشنامرک  هاپـس  زورما  هـک  یـشرازگ  رد 
مالسا دنرک ، نارایماک ، ياه  میس  یب  هتفرگ ، رارق  هاپـس  رایتخا  رد  قطانم ، هدش و  عورـش  هقطنم  رد  هاپـس ] رارقتـسا   ] تایلمع : » تسا یکاح  زین  هاشنامرک 

زا  (3)« .دشاب یم  هاپس  شـشوپ  ریز  هک  دنراد  هکبـش  اهرهـش  نیا  زا  مادکره  ًانمـض  .دنک  یم  لرتنک  هاپـس  ار  هواپ  رـسناور ، دورناوج ، نیریـشرصق ، دابآ ،
تهج تامهم  تسا  دنمـشهاوخ  : » تشون هاشنامرک  هاپـس  يارب  نارهت  زا  یماـیپ  رد  هاپـس ، تاـیلمع  هدـنامرف  فیرـشوبا  رتفد  زور  نیمه  رد  رگید ، يوس 
هقطنم يرارطـضا  تیعقوم  تلع  هب  درک  تساوخرد  نارهت  زا  زین  هاـشنامرک  هاـپس  (4)« .دشاب یم  تامهم  هب  يدـیدش  زاین  .دـیراد  لاسرا  نارایماک  يورین 

اب دشاب ، دـعاسم  اوه  ادرف  هچنانچ  داد : شرازگ  هاپـس  نیمه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (5) دیتسرفب ورین  نارهت  زا  دراد ؛ ورین  هب  جایتحا  اج  نآ  هاپـس  باکت ،
(6) .مینک یم  تکرح  ناگنیاب  فرط  هب  شترا  زوریناوه و  یناب " یتشگ  "
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، دوب هتفرگ  ناگورگ  ار  اهنآ  تارکمد  بزح  هک  نادرمناوج  اه و  مرادناژ  ندش  دازآ  اب  زورما  رهظ  هیمورا ، ياهاتـسور  رد  ریخا  زور  دنچ  ياه  يریگرد 
هب ینوناقریغ  حلسم  رصانع  خیرات 2/1/1359  رد  : » تسا یکاح  هیمورا   64 رکشل هیعالطا  روبزم ، ياه  يریگرد  هجیتن  یگنوگچ و  هرابرد  .درک  شکورف 

؛ دیدرگ عفد  هقطنم ، تسود  نهیم  ناملسم و  مدرم  هناریلد  تمواقم  اب  هلمح  نیا  هک  دندومن  هلمح  اناولیس  ناژار و  قالب ، قآ  رد  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ 
رثا رب  هک  دندومن  رارکت  قوف  طاقن  هب  ار  يرت  هدرتسگ  هلمح  رد 3/1/1359  فارطا ، زا  نطو  یب  رودزم و  ياهورین  يروآ  عمج  اب  نئاخ  رصانع  نیا  یلو 

اب دنتـسه ، يرمرادناژ  تمدخ  رد  هک  درُک  درمناوج  مرادناژ و  يدادعت  دومن و  طوقـس  قالب  قآ  هاگـساپ  زور 3/1/1359  تعاس 21  رد  تـالمح ، نیا 
تامهم و هحلسا و 

161 ص :

.5/1/1359 ر3 ، اجاژ -  ف  ت -  نارهت -  هب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 277254  دنس  - 1
نارهت 5/1/1359. هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63176  دنس  - 2

.5/1/1359 تایلمع )  ) نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63177  دنس  - 3
.5/1/1359 هاشنامرک ، هاپس  هدنامرف  هب  زکرم ، تایلمع  داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63184  دنس  - 4

.5/1/1359 نارهت ، هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63178  دنس  - 5

.5/1/1359 نارهت ، هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63176  دنس  - 6
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اب .دندش  هیلخت  هیونـشا  هب  لوئـسم  تاماقم  طسوت  نآ ، مرادـناژ  دارفا  هک  دـندش  ریگتـسد  نیمجاهم  طسوت  یمخز ، هس  دیهـش و  ود  نتـشاذگ  ياج  هب  اب 
چیه هب  شترا  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  هتشاذگ و  یبرغ  ناجیابرذآ  فیرش  مدرم  تواضق  هب  ار  هلئسم  رگید  راب  هیمورا   64 رکشل قوف ، تیعضو  هب  هجوت 

(1)« .داد دهاوخن  ار  هناحلسم  هژیو  هب  یماظن  تامادقا  هزاجا  یسایس  هورگ 

، درک نادرمناوج  قالوب و  قآ  هاگساپ  يرمرادناژ  دارفا  تعاس 21 ، رد  خیرات 3/1/1359  رد  : » تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هیمورا  هاپس  شرازگ  رد  اما 
علخ تمواقم  چیه  نودب  اه ، مرادـناژ  زا  رفن  رفن و 21  دادعت 160  هب  ناژار  یّلحم  ياه  ناخ  هب  هتـسباو  دارکا  تعاس 16:30 ، رد  شیادرف 4/1/1359  و 
هداز ینالیگ  یـسوم  نینچمه  .دنتـسه  ریگرد  يرمرادـناژ  اب  اه  تارکمد  اناولیـس  هقطنم  رد  .دـنوش و  یم  دازآ  يریگتـسد  زا  سپ  و  دـنوش ] یم   ] حـالس

(2)« .تسا يزاس  هنحص  ًالامتحا  هک  دوش  یم  ریگتسد  اه  تارکمد  طسوت  ًارهاظ  ناژار ، بابرا 

زور رد  هیونـشا  هقطنم  رد  اه  شاج  هئطوت  لاـبند  هب  : » درک شرازگ  نینچ  ار  هعقاو  جدننـس ، هخاـش  قلخ -  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  لاـح ، نیا  رد 
راتساوخ تارکمد  ناگرمشیپ  ربخ ، نیا  شخپ  لابند  هب  .دننک  یم  ریگتسد  ار  تارکمد  ياه  گرمـشیپ  زا  رفن  ود  یتلود  ياه  شاج  هبنشکی 3/1/1359 ،

دـننک و یم  يزادـناریت  ییادـف ) تارکمد ،  ) دـندوب هقطنم  نآ  رد  هک  یقلخ  ياهورین  يوس  هب  اه  مرادـناژ  یلحم و  ياه  شاـج  .دـنوش  یم  اـهنآ  يدازآ 
دنک و یم  طوقس  نایناک " یس   " هاگـساپ هجیتن  رد  .دننز  یم  عافد  هب  تسد  گنج ، شرتسگ  مجاهت و  زا  يریگولج  يارب  ییادف  تارکمد و  ناگرمـشیپ 

تـسکش اه و  مرادـناژ  اه و  شاج  ریخا  تاکیرحت  لابند  هب  .تسین  تسد  رد  یقیقد  عالطا  تافلت  دادـعت  زا  .دوش  یم  هدیـشک  ناژار  هقطنم  هب  يریگرد 
هس زور  تعاس 12  ات  ار  هدش  هرداصم  ياه  هحلـسا  درُک ، قلخ  ناگرمـشیپ  هک  یتروص  رد  هک  دـنک  یم  مالعا  خـیرات 4/1/1359  رد  شترا  اهنآ ، هئطوت 

یهارمه هب  یـشترا  نوتـس  ود  رگید ، یلیمحت  گنج  کی  زاغآ  يارب  اه  هئطوت  نیا  یپ  رد  .درک  دهاوخ  هلخادم  شترا  دـنهدن ، لیوحت  هبنش 5/1/1359 
هتفرگ عضوم  هیونشا  هدقن -  هداج  فارطا  رد  درک ، قلخ  تمواقم  شبنج  ياهورین  دنا و  هدرک  يورـشیپ  ناتالق "  " ياتـسور ات  رادساپ ، کنات و  يدادعت 

(3)« .تسا هدشن  شرازگ  يدروخرب  هنوگ  چیه  ( 5/1/1359  ) همانربخ نیا  پاچ  نامز  ات  .دنا 

هلیح نازورفا  گنج  هب  هلیسو  نیدب  : » درک غالبا  مالعا و  ریز  حرش  هب  یلجالا  برض  نامجاهم ، هب  باطخ  هتـشذگ  زور  رـصع   64 رکشل تروص ، ره  رد 
ناژار و قالب ، قآ  ياه  هاگساپ  زا  هقورـسم  ياهرازفا  گنج  هدشریگتـسد و  لنـسرپ  هیلک  هداعا  هب  تبـسن  هک  ددرگ  یم  غالبا  لغد  ناتفـص  هابور  رگ و 

مادقا خیرات  نیا  زا  هتفه  ود  ات  رثکادح  هدـش ، تراغ  لاوما  هدـش و  بیرخت  لزانم  اه و  هاگـساپ  تمرم  يارب ]  ] و زور 5/1/1359 ، تعاس 12  ات  اناولیس ،
ياه هاگساپ  ددجم  دادرتسا  هب  تبسن  هدیدرگ ، لوحم  وا  هب  ناریا  تلم  فرط  زا  هک  دوخ  فیاظو  هب  عطاق  ممـصم و  شترا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دوش ] ]

(4)« .دومن دهاوخ  یمالسا  بالقنا  ياهارسداد  میلست  ریگتسد و  ار  ینوناقریغ  رصانع  و  مادقا ، يرمرادناژ 

162 ص :

.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص 4 ، ذخأم 2 ، - 1
.5/1/1359 تاعالطا ،)  ) نارهت هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63182  دنس  - 2

هرامـش 33، جدننـس ،) ناریا -  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  " ) ربخ  " هیرـشن گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 217291  دنـس  - 3
.6/1/1359

.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص4 ، ذخأم 2 ، - 4
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یلامتحا تایلمع  يارجا  یحارط و  يارب  روبزم ، هقطنم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  نارادساپ ، هاپس  هب  شترا  كرتشم  داتس  زورما  خّروم  مارگنفلت  لاح  نیا  رد 
، هدایپ  64 رکشل شرازگ  ربارب  تسا : هدمآ  روبزم  مارگنفلت  رد  .درادن  دوجو  یگنهامه  قفاوت و  هاپـس  شترا و  نیب  هدش ) دای  لجالا  برـض  نایاپ  زا  دعب  )
زا دـعب  .دروآ  لـمع  هب  توـعد  نارادـساپ  هاپـس  هدـنیامن  زا  رکـشل  نیا  ، 64 رکـشل یظافحتـسا  هقطنم  ریخا  عیاـقو  رد  نارادـساپ  هاپـس  تکرـش  روظنم  هب 

يردب ياقآ  زور 4/1/59 ، تعاس 24  رد  نکیل  دـهد ؛ تروص  ار  مزال  ياه  يراکمه  رکـشل  تایلمع  اـب  نارادـساپ ، هاپـس  دـش  ررقم  مزـال ، تارکاذـم 
.درک دهاوخن  تکرش  تیرومأم  نیا  رد  نارادساپ  هاپس  هک  دنتشاد  راهظا  ینفلت  رادساپ ، ناردارب  ریاس  اب  سامت  هرواشم و  زا  سپ  نارادساپ  هاپس  هدنیامن 

سکع نینچ  نآ  هرابرد  نارادـساپ  هاپـس  هک  تسا  نویبالقنادـض  اب  هلباـقم  تیرومأـم  نیتسخن  نیا  هاـم  زا 14  سپ  دـییامرف ، یم  هظحـالم  هک  يروـط  هب 
(1) تسا هدیسر  زین  يروهمج  تسایر  راضحتسا  هب  هیمورا  نارادساپ  هاپس  یهد  هرهب  نازیم  .دهد  یم  ناشن  یلمعلا 

رد خروم 5/1/1359  تاـیلمع  يارب  شترا  : » دـسیون یم  نینچ  نارهت ، رد  هاپـس  تاـیلمع  زکرم  هب  یـشرازگ  یط  زین  هیمورا  هاپـس  زورما  رگید ، يوـس  زا 
دهاوخ هئارا  ًابقاعتم  هک  یلیالد  هب  انب  هاپـس  یهدنامرف  ياروش  .دـیامن  یم  يراکمه  تساوخرد  هیمورا  هاپـس  زا  خروم 4/1/59  تعاس 20:45  رد  هقطنم ،

(2)« .دراد یم  مالعا  عالطا  تهج  هلیسو  نیدب  ار  دوخ  تکرش  ناکما  مدع  دومن ،

هیمورا هب  هیونشا  شخب  لوئسم  تاماقم  ار  هدش  ریگتـسد  دارفا  هک  بیترت  نیا  هب  دندش ؛ دازآ  هدش  نییعت  تلهم  نایاپ  زا  لبق  ناگدشریگتـسد  تیاهن ، رد 
.دش ارجا  هدشریسا ، نادرمناوج  مرادناژ و  دارفا  يدازآ  ینعی  ، 64 رکشل راطخا  دافم  هدمع  تمسق  نیاربانب ، (3) .دنداد لیوحت  هداد ، لاقتنا 

59

نیا رد  .درک  تفایرد  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  موس  نکر  زا  یمارگنفلت  هل  هموک  نامزاس  درکلمع  هرابرد  روشک ، لـک  ینابرهـش  زورما 
نیا قبط  .دـنا  هدرک  لاسرا  كرتشم  داتـس  هب  هیهت و  ار  نامزاس  نیا  ینلعریغ  درکلمع  زا  یـشخب  هقطنم ، رد  رقتـسم  شترا  ینیمز  يورین  عباـنم  مارگنفلت ،
یم لابند  ار  هناحلسم  يزادنارب  رب  ینتبم  یتکرح  تالیکشت ، حطـس  رد  روبزم  نامزاس  درک ، لاسرا  روشک  ترازو  يارب  ار  نآ  زین  ینابرهـش  هک  شرازگ 

دراد و یسایس  ینلع  تیلاعف  فلتخم ، ياه  لکشت  ششوپ  رد  ناتسدرک ، ياهرهـش  یـضعب  جدننـس و  حطـس  رد  نامزاس  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دنک 
: تسا هدمآ  هدش ، میظنت  دنب  دنچ  رد  هک  روبزم  شرازگ  رد  .دنتسه  لاعف  رهش  ياروش  لثم  ییاهداهن  رد  نآ  ياضعا 

بزح هکبـش  نالوئـسم  اگرز ،"  " راعتـسم مسا  اب  هانپ  یلع  رباص  و  ایرو "  " راعتـسم مسا  اب  يرظان  قداص ،"  " راعتـسم مسا  اب  هدـنزارب  هللاءاطع  ناـیاقآ  . 1
.دنا هدش  هجنکش  رگنامک  قیدص  نانآ و  هلیسو  هب  زین  مدرم  زا  يا  هدع  هک  دنشاب  یم  هل  هموک 

بویا تسود ، نطو  سدنهم  يوبن ، يدهم  دیس  رگنامک ، قیدص  نالدرا ، فسوی  نایاقآ  . 2

163 ص :

.5/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63175  دنس  - 1
.5/1/1359 تایلمع ،)  ) نارهت هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63183  دنس  - 2

.ناهیک راگنربخ  هیمورا ، ص3 ، ذخأم 10 ، - 3
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يریگ میمـصت  رثؤم  ياضعا  زا  دنراد و  تکرـش  هل  هموک  بزح  ياه  يریگ  میمـصت  رد  هانپ  یلع  رباص  هدنزارب و  هللاءاطع  يرظان ، يوبن ، دوعـسم  يوبن ،
.دنتسه بزح  نیا  ياه 

رد رضاح  لاح  رد  دنا و  هدش  موکحم  مادعا  هب  نانآ  زا  رفن  ود  هک  رادساپ  رفن  هس  فلا ) زا : دنترابع  دنا  هدش  ییاسانش  هل  هموک  نادنز  رد  هک  يدارفا  . 3
لیعامـسا مان  هب  يرمرادناژ  راوتـسا  رفن  کی  .یـسوساج پ ) ماهتا  هب  نارایماک ، لها  يدمحا ، خیـش  حلاص و  ياه  مان  هب  رفن  ود  .دنـشاب ب ) یم  نادـنز 

.املعلارخف نیّدلا  نیعم  ياقآ  .هدبز ت )

بزح و حلسم  دارفا  هلیـسو  هب  مدرم  باعرا  دیدهت و  قیرط  زا  دنراد ، رایتخا  رد  هک  یناینادنز  هل و  هموک  بزح  یکاروخ  داوم  یلام و  ياه  يدنمزاین  . 4
.دوش یم  نیمأت  کمک ، ناونع  هب  اتسور  رهش و  مدرم  نیب  صوصخم  ياه  مرف  عیزوت  اب 

علخ ار  اهنآ  دزادرپب و  اه  هل  هموک  اب  هلباقم  هب  دوش ، هتشاذگ  وا  رایتخا  رد  حلسم  دارفا  يا  هدع  هک  یتروص  رد  دراد  رارصا  املعلارخف  نیّدلا  جات  ياقآ  . 5
جدننس زکرم  نویزیولت  ویدار و  ناریا و  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  زکرم  رد  دشاب ، هتشاد  ناکما  هک  یتروص  رد  تسا  رـضاح  ًانمـض  .دنک  حالس 

.دراذگب ناریا  مدرم  رایتخا  رد  هل  هموک  بزح  ياهراک  لامعا و  هرابرد  ار  دوخ  تاعالطا  دبای و  روضح 

فرط زا  ًارارک  تسا -  هل  هموک  نادـنز  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  املعلارخف -  نیدـلا  نیعم  ردارب  املعلارخف  نیدـلا  جات  ياقآ  هتـشذگ  زور  دـنچ  فرظ  . 6
رد دوش و  هدنهانپ  جدننـس  رکـشل  هب  هداوناخ  ياضعا  هارمه  نادنز ، زا  شردارب  ندـش  دازآ  ضحم  هب  دراد  دـصق  تسا و  هدـش  گرم  هب  دـیدهت  بزح ،

(1) .دبای ناکسا  رکشل 

60

رد .داد  شرازگ  ناتسدرک  رد  لاعف  حّلـسم  ياه  هورگ  يزورون  عمجت  کی  زا  جدننـس ، ناریا -  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  ربخ ،"  " هیرـشن
.تسا هدش  داریا  يزورون  نارفاسم  عمجت  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ياضعا  زا  یکی  ینارنخس  هب  شرازگ ، نیا 

، درُک قلخ  تمواقم  شبنج  ناتسدرک و  عاضوا  حیرـشت  تبـسانم  هب  دابآ ، ضیف  هلحم   (2) هکنب اروش و  هناخ  فرط  زا  تشون : هراـب  نیا  رد  روبزم  هیرـشن 
هدنز  " دورس ندناوخ  زا  سپ  مسارم  نیا  رد  .دش  رازگرب  هلیات )  ) ادهش رازم  رب  تعاس 10:30  رد  هک  تفای  بیترت  يزورون  نانامهیم  تکرش  اب  یگنیتیم 

رد جدننـس ، ناریا -  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ياضعا  زا  یکی  دابآ ، ضیف  هکنب  اروش و  هناخ  يریگ  لکـش  هرابرد  ینارنخـس  و  درُک " قلخ  دوب 
.تفای نایاپ  بیقر " هئ ي   " دورس اب  مسارم  درک و  ینارنخس  شبنج  داح  لئاسم  دروم 

فلتخم ياه  حانج  : » تفگ دراد ، ترورض  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  تیوقت  هک  نیا  دییأت  نمض  شنانخـس  زا  یتمـسق  رد  قیفر  داد : همادا  هیرـشن  نیا 
ياهداضت یمامت  اب  همکاح ، تئیه 

164 ص :

.5/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63186  دنس  - 1
.تسا ناراداوه  يارب  نامزاس  یتالیکشت  عمجت  زکرم  یعون  یلحم  مان  - 2
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گنج اب  يداصتقا ، یماظن و  هرصاحم  اب  یلعف ، طیارش  رد  دندوب و  تهج  مه  هتساخ  اپ  هب  ياه  قلخ  ناشکتمحز و  نارگراک ، بوکرس  رد  دوخ ، ینورد 
ییاهر ياه  شبنج  ینغ  براجت  زا  يریگ  هبرجت  اب  ام  قلخ  یلو  دنناشکب ؛ نوخ  هب  ار  ناتسدرک  دنهاوخ  یم  یعضوم  گنج  اب  و  عیـسو ، یناور  یغیلبت و 
جدننـس رهـش  رد  نونکا  مه  درُک ، قلخ  تمواقم  دنمهوکـش  شبنج  يالتعا  هار  رد  هتـساخاپ و  هب  لئاسم  نیا  دـض  رب  اه  هنیمز  یماـمت  رد  یناـهج  شخب 
تالحم مدرم  ياه  هدوت  یعقاو  ياهاروش  دـیاب  اهاروش  نیا  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  اه  اروش  نیا  حّلـسم  يوزاب  ناونع  هب  ار  اه  هکنب  تالحم و  ياـهاروش 

یماگ نیا  و  دنـشاب ، لاعف  نآ  هرادا  لیکـشت و  رد  درم ، نز و  زا  نازومآ ، شناد  ناملـسم و  نادـنمراک  نایرازاب ، نارگراـک ، هدـنیامن  نآ ، رد  هک  دنـشاب 
التعا دشر و  نیا  تهج  رد  ام  اّما  دنشاب ، یعقاو  ياهاروش  حلـسم  يوزاب  دنا  هتـسناوتن  هچرگ  اه  هکنب  نونکا  .اهاروش  تسد  هب  يراتخمدوخ  هار  رد  تسا 

« .میا هدرک  زاغآ  ار  یمیظع  شالت 

هچره هدـمآ و  نوریب  یلم  گنت  بوچراچ  زا  هک  تسا  يا  هزرابم  یلعف ، طیارـش  رد  درک  قلخ  هزرابم  : » تفگ يرگید  شخب  رد  قیفر  دوزفا : هیرـشن  نیا 
رب دنا و  هدش  حلسم  مسیلایرپما  هب  هتسباو  لامع  نازورفا و  گنج  هلیسو  هب  گرزب ، ناراد  نیمز  ناراد و  هیامرـس  هک  اج  نآ  زا  .دوش  یم  یتاقبط  رت  شیب 

قوـقح ناگدـننک  بوکرـس  دـض  رب  گرزب و  ناراد  نیمز  دـض  رب  يا  هزراـبم  ره  دـنا ، هتفرگ  رارق  نارگ  بوکرـس  راـنک  رد  هتـساخاپ و  هـب  قـلخ  دـض 
ریقف و ناناقهد  نانیـشن ، شوخ  نارگراـک ، يداـصتقا  متـس  عفر  يارب  تسا  يا  هزراـبم  يراـتخمدوخ و  بسک  يارب  تسا  يا  هزراـبم  قلخ ، کـیتارکمد 

ناتـسدرک میراد  نامیا  ام  .تسب  میهاوخ  راک  هب  ار  هبناج  همه  شالت  نآ  يالتعا  رد  ام  یتاـقبط و  یلم -  تسا  يا  هزراـبم  اـم  هزراـبم  اذـل  ناـشکتمحز ؛
نماـض رگراـک ، هقبط  يربهر  هب  قلخ  شبنج  تسا و  هتـسباو  لـماوع  مسیلاـیرپما و  هطلـس  عطق  ورگ  رد  ناریا  ییاـهر  دـش و  دـهاوخن  دازآ  ناریا  نودـب 

(1)« .تساه قلخ  یمامت  یگنهرف  یسایس -  يداصتقا -  متس  عفر  ناریا و  یعقاو  ییاهر  يزوریپ و 

61

: تسا ریز  رارق  هب  همان  نیا  لماک  نتم   (2) .تشون ینیمخ  ماما  هب  يا  همان  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  زورما 

! نام یمارگ  ردپ  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »

، دـنوش یم  فیرـش  تاقوا  محازم  دـیتسه ، شمارآ  دـنمزاین  شیپ  زا  شیب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  هک  نیا  زا  راذـتعا  تیاهن  رد  ناریا  قلخ  نیدـهاجم 
ینالوط رمع  تمالس و  يوزرآ  نمض 

165 ص :

ذخأم 30. - 1
ماما هب  نیدهاجم  همان   " ناونع اب  ربخ  نیا  .دش  جرد  (، 10/1/59  ) هرامش 29 دیدج ، لاس  رد  دهاجم  همانزور  هرامش  نیتسخن  رد  همان  نیا  لاسرا  ربخ  - 2

اب هک  قلخ  نیدهاجم  ياه  هتـشون  همه  فالخرب  همان  نیا  .دش  رتیت  لوا ، هحفـص  يالاب  همانزور ، يوگول  تسار  تمـس  یلـصا  ربخ  تروص  هب  ینیمخ ،"
ینعی ربخ  نیا  هنیرق  هک  نیا  بلاج  .تسا  هدش  عورـش  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اب  دوش ، یم  عورـش  ناریا " نامرهق  قلخ  مان  هب   " و ادـخ " مان  هب   " تارابع

اب هک  دروخ  یم  مشچ  هب  زیربت " رورپدـهاجم  قلخ  هب  ینابایخ  یـسوم  دـهاجم  ردارب  مایپ   " رتیت اب  لوا  هحفـص  يالاب  هماـنزور ، يوگول  پچ  تمـس  ربخ 
.تسا هدش  عورش  ناریا " نامرهق  قلخ  مان  هب   " و ادخ " مان  هب   " تارابع نامه 
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: دنناسر یم  راضحتسا  هب  یتکلمم  ساسح  رایسب  بلاطم  يا  هراپ  اب  هطبار  رد  ناتیارب ،

رتچ ریز  و  يرارف ، نامیخژد  اه و  یکاواس  لقث  زکرم  رد  ات  تسا  هدـش  هقطنم  بلق  یهار  دوخ ، ییاکیرما  نابابرا  دیدحالـص  هراشا و  اـب  نئاـخ  هاـش  - 1
رد ماما  تماقا  تدـم  رد  اهنآ  زین  لیلد  نیمه  هب  و  دـهد ، همادا  کیدزن  زا  ار  ناریا  بالقنا  هیلع  رب  هئطوت  ناـکامک  لیئارـسا ، تاداـس و  یماـظن  یتینما و 

راـیتخب ینعی  اـکیرما  رگید  هدرپسرـس  رکون  ماـیا ، نیا  رد  نینچمه  .دنتـشادن  اـبا  يزادرپ  هعیاـش  هنوـگ  چـیه  زا  تلم  درف  درف  لاـمآ  دـض  رب  ناتـسرامیب ،
هک میدوب  دـهاش  زین  نیا  زا  لبق  .تسا  هدرک  ادـیپ  يرایـسب  تاعجارم  تادوارم و  تسا و  هدز  تسد  اپورا  رد  يا  هقباـس  یب  ياـه  تیلاـعف  هب  راـکتنایخ ،

هقطنم رد  شدوخ  هب  هتسباو  یعاجترا  نارس  ناتـسکاپ ، سنارفنک  توسک  رد  ات  دومن  شالت  هقطنم ، رد  یماظن  دیدش  تالاعفنا  لعف و  اب  نامز  مه  اکیرما 
هشدخ قطنم  مغر  هب  اکیرما  هک  ارچ  دراد ؛ نوصم  دوب ، هدش  هتخیگنارب  هقطنم  رد  امش  يربهر  تحت  هک  ییاکیرما  يرامعتـسا  دض  تاساسحا  جوم  زا  ار 

ناش یلـصا  نمـشد  زا  دناوت ، یم  هک  اج  نآ  ات  ار  هطلـس  تحت  ياهروشک  یمومع  راکفا  هک  دراد  هتـشاد و  ار  نیا  نامگ  ناهج ، خیرات  اه و  قلخ  ریذپان 
ياهدنویپ طباور و  هیلک  تسا و  یلصا  نمـشد  ناهج ، گرزب  ناطیـش  نیا  اکیرما  هک  دیا  هدومرف  دیکأت  اهراب  اهراب و  امـش  هک  نیا  لاح  دزاس ؛ فرحنم 

.ددرگ عطق  نآ  اب  یتسیاب  یگنهرف  یماظن و  یسایس و  يداصتقا و  يرامعتسا 

ناناملسم همه  يارب  هدشن و  ارجا  دیاش  دیاب و  هکنانچ  يرامعتسا ، ياهدنویپ  مامت  عطق  رب  ینبم  امش  یتسیلایرپما  دض  تایونم  خیرات ، نیا  ات  هنافـسأتم  - 2
.تسا ینارگن  بابسا  دش ، ضرع  ًاقوف  هچنآ  اب  هطبار  رد  ناریا  یبالقنا 

نم یهورگ  یبزح و  يا و  هقرف  تافالتخا  نتفرگالاب  دـهاش  زین  یلخاد  تسایـس  هنحـص  رد  تاـباختنا  ناروک  رد  اـهزور  نیا  اـه ، نیا  همه  رب  هوـالع  - 3
هدرکن شیپ  هام  کی  اب  یتوافت  چیه  اکیرما  لباقم  رد  ام  روشک  تیعقوم  هک  نآ  اب  نآ ، بسح  رب  هک  یلیامت  .میتسه  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  هیلع  رب  هلمج 
هنوگره هتسیاش  و  روشک ، لخاد  رد  یلصا  نمـشد  و  یکاواس ، زا  رتدب  و  مدلارودهم ،"  " ًاتحارـص هاگ  هدش و  یقلت  نمـشد  هباثم  هب  زین  نیدهاجم  تسا ،

لادـج گنج و  تافالتخا و  روآداـی  هک  نآ ، میخو  بقاوع  دوشن ، راـهم  تـالیامت  هنوگ  نیا  رگا  هک  تسا  راکـشآ  هتبلا  دـندرگ و  یم  یفرعم  بوکرس 
هنیمز یتقو  ات  لقاال  تسا  یهیدـب  هک  نآ  لاح  .دومن  دـهاوخ  راومه  اه  تسیلایرپما  موش  دـصاقم  رب  ار  هار  شیپ  زا  شیب  تسا ، یتمعن  يردـیح -  ياـه 

چیه هدوبن و  بالقنا  دوس  هب  زگره  مدرم  ياهورین  ندش  هّقش  دشاب ، هدشن  یفتنم  یمالسا ، نهیم  نیا  رب  اه  تسیلایرپما  تشاد  مشچ  عمط و  هنوگره  ياه 
.تسین قرفت  هقرفت و  هب  هملک  تدحو  لیدبت  زا  رت  كانرطخ  رت و  مومسم  زیچ 

ییاهر بالقنا  یمامت  نایز  هب  رگیدـکی ، لابق  رد  اهورین  لـباقتم  يریگ  عضوم  زج  يزادـنا  مشچ  ًاـتیاهن  هک  تاـفالتخا -  هنوگ  نیمه  اـب  طاـبترا  رد  - 4
، تفریذپ یم  تروص  تاباختنا  هناتـسآ  رد  فلتخم ، لاکـشا  هب  هک  ییاه  ینیچ  همدقم  زا  میناوت  یمن  ام  درادن -  نام  یمالـسا  یتسیلایرپما و  دض  شخب 

ماما ضرع  هب  ار  نامدوخ  هیلع  صوصخ  هب  همانزور ، کی  هناحلسم  دیدهت  ًالثم  هدومن و  راذگورف 

166 ص :
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شیازفا یتقو  ام  ّرثأت  و  دنا ، هتفاین  حالس " هب  هشیدنا  زج "  يا  هراچ  ام  ربارب  رد  هک  دندوب  هدرک  ناونع  هامدنفسا  زور 27  رد  هحارّصلاب  هک  اریز  میناسرن ؛
.دندرک یم  درط  یفن و  ار  يا  هشیدنا  نینچ  نآ ، ربارب  رد  یتوغاط و  میژر  نارود  رد  ناگدنسیون  نیمه  میروایب  دای  هب  هک  دبای  یم 

یلمعلا سکع  لمع و  دـیدهت و  هنوگره  زا  غراف  هک  ییاروش  راب  مهاـفت  زیمآ و  تملاـسم  یگدـنز  کـی  يوزرآ  رد  قلخ  نیدـهاجم  بیترت ، نیا  هب  - 5
تاداشرا اب  هک  دننک  اضاقت  امـش  رـضحم  زا  نکمم ، یگچراپکی  هملک و  تدحو  رثکادح  هب  لین  روظنم  هب  هک  دنناد  یم  قحم  ار  دوخ  دشاب ، دـنیاشوخان 

رب یّجنـشت  چـیه  ًاعطق  مود ، لوا و  هلحرم  نیب  ام  هاـتوک  هلـصاف  رد  تاـباختنا و  ناروک  رد  هک  صوصخ  هب  دـیهد ؛ همتاـخ  اـه  ینارگن  هنوگ  نیا  هب  دوخ 
جنـشت و فالتخا و  شیازفا  زا  تعنامم  نوماریپ  ترـضح ، نآ  ياهدومنهر  راظتنا  رد  هناقاتـشم  ام  لـیلد  نیمه  هب  تسین ؛ ماـما  بـالقنا و  قلخ و  حـالص 

.میتسه تاباختنا  هلحرم  نیمود  اب  اهورین  مومع  ههجاوم  هوحن  نیرتهب 

عرف ناتدهاجم  نادنزرف  يارب  یگدنیامن ، ياه  یسرک  تاباختنا و  هلئسم  هک  مینک  دیکأت  تقیقح  نیا  رب  ماما  رضحم  رد  میهاوخ  یم  هزاجا  اذه  یلع  - 6
ینابهگن و يرـسارس ، دـحاو  عمتجم  کی  رد  روضح  اب  ات  تسا  هتفرگ  تروص  رطاخ  نیا  هب  اهنت  تاباختنا  رد  ام  تکرـش  هدوب و  بـالقنا  یلک  عفاـنم  رب 

.مییامن نیمأت  رت  شیب  هچره  مدرم ، مومع  يارب  ار  یلم  راب  مهافت  یناگدنز  هژیو  هب  ترضح و  نآ  صخش  یتسیلایرپما  دض  ننس  لامکا 

.هللا همحر  مکیلع و  مالسلا 

ماما رمع  لوط  یتمالس و  ددجم  يوزرآ  اب 

(1) .« ناریا 5/1/59 قلخ  نیدهاجم 

یبوقعی زیورپ  یچ و  مشیربا  يدهم  يوجر ، دوعسم  ینابایخ ، یسوم  پچ ، زا  قلخ : نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک 

دیاش هکنانچ  يرامعتسا  ياهدنویپ  مامت  عطق  رب  ینبم  امـش  یتسیلایرپمادض  تایونم  خیرات  نیا  ات  هنافـسأتم  : " ینیمخ ماما  هب  دوخ  زورما  همان  رد  نامزاس 
دیاب و 

167 ص :

ص 1 و 2. ، 10/1/1359 هرامش 29 ، دهاجم ،"  " هیرشن ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  - 1
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" هدشن ارجا 
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نیا دنـشوک  یم  اه  شیارگ  یخرب  لاح ، نیا  رد  .تسا  هدش  یتالالتخا  راچد  ردص  یـسوم  ماما  ندش  دوقفم  عوضوم  لیلد  هب  یبیل  ناریا و  هنـسح  هطبار 
یمالـسا يروهمج  همانزور  ناراکردنا  تسد  یخرب  عضاوم  مالعا  هوحن  .دنزرو  مامتها  طباور  رت  شیب  هچره  دوبهب  هعـسوت و  هب  دننزب و  رانک  ار  یگریت 

يرازگربخ زا  لقن  هب  روبزم  همانزور  .تسا  اه  شـشوک  هنوگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  همانزور ، نیا  رد  جردـنم  یلاـخلخ ،" هللا  تیآ   " زورما تاراـهظا  زین  و 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  جرد  یبیل  تاماقم  اب  یلاخلخ  زورما  تاقالم  زا  یشرازگ  یلوپیرت ، زا  هیریهامج " "

رد .درک  رادید  تسا ، یبیل  یبرع  يروهمج  زا  رادید  مرگرس  هک  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناربهر  زا  یکی  یلاخلخ  هللا  تیآ  اب  دولج  مالـسلادبع  درگرـس  »
یبالقنا ربهر  هب  یمرگ  هب  يو  .درک  دـیجمت  عاجترا ، مزیلایرپما و  اب  هزرابم  رد  نآ  شقن  یبیل و  بـالقنا  زا  یمرگ  هب  یلاـخلخ  هللا  تیآ  رادـید ، نیا  یط 

ناریا و بالقنا  نایم  طباور  هک  درک  دـییأت  يو  .مینک  یم  راختفا  مالـسا ، برع و  زا  تیاـمح  رد  وا  زاتـشیپ  شقن  وا و  هب  اـم  تفگ  داتـسرف و  دورد  یبیل 
مزیلاـیرپما و میتسه  نئمطم  اـم  تفگ : یلاـخلخ  هللا  تیآ  .تسناد  دودرم  ار  بـالقنا  ود  ناـیم  فـالتخا  هنوگره  يو  .تسا  هعـسوت  هب  ور  یبـیل  بـالقنا 

ياه نامرآ  زا  دـنناوتب  ات  دـنک  یم  باجیا  ار  اه  ناملـسم  یگچراپکی  داحتا و  ینونک ، عاضوا  هک  تخاس  ناشنرطاخ  يو  .میهد  یم  تسکـش  ار  عاجترا 
مچرپ نتـشارفارب  ًاصوصخ  دوخ  یناسناریغ  راتفر  اب  هک  درک  مهتم  ار  تاداس  یلاخلخ  هللا  تیآ  .دـننک  ینابیتشپ  نیطـسلف ، ناـمرآ  صوصخ  هب  ناـشّقحب ،

زا هک  دوب  يروشک  اهنت  یبیل  بالقنا  هک  تشاد  راهظا  دوخ  هبون  هب  زین  دولج  مالسلادبع  درگرس  .تسا  هدرک  تنایخ  مالسا  هب  رـصم ، كاخ  رد  لیئارـسا 
دنناوت یم  اه  برع  نایناریا و  تفگ  يو  .درک  تیامح  نآ  زا  ینیب و  شیپ  ار  ناریا  بالقنا  زاغآ ، زا  بالقنا  نیا  .درک  عانتما  نئاخ  هاش  اب  هطبار  يرارقرب 

ياه نامرآ  عفن  هب  اه  ششوک  نیا  ندروآرد  تقیقح  هب  يارب  یکرتشم  مادقا  هک  تسا  هدیسر  نآ  نامز  دننک و  افیا  مالسا  زا  تیامح  رد  ساسح  یشقن 
(1)« .دیآ لمع  هب  ناهج  ناناملسم  یمالسا و 

63

يریگ عضوم  عون  هدننک  وگزاب  هک  دش  شخپ  يراتفگ  ضایر  ویدار  یبرع  شخب  رد  زورما 

168 ص :

.هیریهامج يرازگربخ  یلوپیرت -  ص11 ، ، 7/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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یط زیزعلادبع  نب  دهف  ریما  تسا : هدمآ  راتفگ  نیا  رد  .تسا  ناریا  عاضوا  هنیمز  رد  ناتسبرع  نارس 

رد هچنآ  : » تفگ دش  يو  زا  ناریا  عاضوا  هرابرد  هک  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  روتاورـسبآ ،" لوون   " يوسنارف همانزور  راگنربخ  اب  یتاعوبطم  هبحاصم  کی 
نآ رد  تسین  ام  قحو  دشاب  هتشاد  طابترا  ام  هب  هک  تسین  يا  هلئسم  دراد و  ناریا  تلم  هدارا  هب  یگتسب  تسا و  یلخاد  هلئسم  کی  هتـسویپ  عوقو  هب  ناریا 

(1)« .مینک یم  وزرآ  تفرشیپ  شیاسآ و  ریخ و  روشک  نیا  تلم  يارب  میراد و  هناتسود  طباور  یناریا  ناردارب  اب  ام  و  مینک ، رظن  راهظا  ای  تلاخد 

.میراد هناتسود  هطبار  یناریا  ناردارب  اب  ام  زیزعلادبع : نب  دهف 

64

هراشا اب  زین  وکـسم  ویدار  زورما  سراف ، جیلخ  یناریا  هریزج  هس  هرابرد  یلودـلا " یبرعلاراهنلا و   " اب وگو  تفگ  رد  ردـص  ینب  ریخا  تاراهظا  باتزاب  رد 
نسحلاوبا تسا : هدمآ  وکسم  ویدار  زورما  راتفگ  رد  .درک  سکعنم  ار  يوروش  تاماقم  یتیاضران  لیذ  وحن  هب  رگید و  يا  هبنج  زا  ردص ، ینب  نانخس  هب 

همانزور هدـنیامن  اب  ییوگو  تفگ  نمـض  يو  .درک  داریا  يوروش  داـحتا  دروم  رد  يا  هناتـسودریغ  تاراـهظا  مهزاـب  ناریا ، يروهمج  سیئر  ردـص  ینب 
.دروآ یم  دوجو  هب  يرطخ  ناریا  يارب  يوروش  داحتا  ایوگ  هک  درک  اعدا  یلودلا  یبرعلاراهنلا و  ینانبل 

ناسآ رما  نیا  تلع  نتخاس  نشور  هچرگ  .دـسر  یم  شوگ  هب  نارهت  یـسایس  یگدـنز  رد  بلغا  یتاراهظا  نینچ  هنافـسأتم  دـسیون  یم  سات  يرازگربخ 
رد هنادـجم  دراد و  ناریا  اب  يراوجمه  نسُح  یتّنـس  طباور  يوروش  داحتا  اریز  تسین ؛ يوروش  داحتا  تسایـس  زا  یـشان  رما  نیا  هک  تسا  مولعم  تسین ،

(2) .دنک یم  مادقا  ناریا  یلخاد  روما  رد  تلاخد  هنوگره  ربارب 

169 ص :

.5/1/1359 ضایر ، ویدار  یبرع  شخب  ص15 ، ذخأم 8 ، - 1
.5/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص7 و 8 ، ذخأم 8 ، - 2
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سرام 1980 یلوالا 1400 26  يدامج  نیدرورف 13599  هبنشراهچ 6  گنج  رامشزور 

65

، نپاژ ریزو  تسخن  اریهوا  اداـناک ، ریزو  تسخن  ودورت  ناتـسلگنا ، ریزو  تـسخن  رچاـت  يارب  ییاـه  هماـن  زورما  اـکیرما ، يروـهمج  سیئر  رتراـک  یمیج 
ياه تازاجم  لامعا  هرابرد  دوخ  میمصت  مالعا  نمـض  اه  همان  نیا  رد  يو  .تشون  هسنارف  يروهمج  سیئر  نتـسدراکسیژ  ناملآ و  مظعاردص  تیمـشا 
نیا يارفـس  ام  تسا : هدمآ  هراب  نیا  رد  رتراک ، یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب  شرازگ  رد  .دش  اهنآ  ینابیتشپ  کمک و  راتـساوخ  ناریا ، دضرب  يداصتقا 

.میدناوخ ارف  ناشاه  تلود  ياسؤر  يارب  رتراک  تندیزرپ  ياه  همان  لاسرا  يارب  ار  اهروشک 

یپ دنا ، هدروآ  شیپ  هک  یعـضو  تماخو  هب  اه  یناریا  ات  دیآ  لمع  هب  گنهامه  یتامادقا  دـیاب  هک  میتفگ  نانآ ، يارب  عوضوم  تیمها  حیرـشت  نمـض  ام 
درک و میهاوخن  افتکا  میا  هتفرگ  رظن  رد  ًالعف  هک  یتامادقا  هب  دوخ ، نادحتم  هنالاعف  يّدج و  ینابیتشپ  نودب  هک  میداد  رادشه  اهنآ  هب  نینچمه  ام  .دـنربب 

نیا هرابرد  ًالبق  هک  نیا  زا  اهنآ  .دوب  یفنم  ًالماک  هدربمان  ياهروشک  ناریفـس  ییادتبا  شنکاو  .داد  میهاوخ  ماجنا  هدنیآ  رد  يرت  يدـج  تایلمع  راچان  هب 
(2)-(1) .دندومن دیدرت  ینارگن و  زاربا  هلئسم ، نیا  لح  رد  روز  هب  لسوت  بقاوع  هرابرد  دندرک و  هلگ  دنا ، هتفرگن  رارق  تروشم  دروم  تامیمصت ،

 - دنک یم  داقتنا  ناریا  هرابرد  رتراک  تسایس  زا  ینوزفا  زور  روط  هب  هک  هاوخ -  يروهمج  بزح  زا  يروهمج  تسایر  دزمان  شوب  جرج  لاح ، نیمه  رد 
تاباختنا يابقر  ریاس  زا  زورما 

171 ص :

مک و اکیرما ، يروهمج  سیئر  همان  هب  هدش  رکذ  ياهروشک  ناربهر  خساپ  هک  دـهد  یم  ناشن  یکـسنیژرب  يدـعب  ياه  تشاددای  دوش  یم  يروآدای  - 1
کیتاملپید قیرط  زا  شالت  همادا  يراد و  نتـشیوخ  هب  ار  اکیرما  ناربهر ، نیا  .دـنا  هدرک  زاربا  اهنآ  ناریفـس  هک  تسا  هدوب  ییاه  رظن  ناـمه  هباـشم  شیب 

.دوب هتشاد  مالعا  ییاکیرما  تاماقم  رگید  رتراک و  زا  ار  دوخ  لماک  ینابیتشپ  هک  اداناک  ریزو  تسخن  ودورت "  " يانثتسا هب  هتبلا  دندرک ؛ قیوشت 
ص87 و 88. ( 1362 هتفه ، تاراشتنا  اج -  یب   ) یقرشم دومحم  همجرت  ناریا ، رد  هئطوت  یکسنیژرب ، سنو و  سوریاس  - 2
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: داد شرازگ  هراب  نیا  رد  سرپدتیشوسآ  يرازگربخ  .دنیوگب  نخس  عوضوم  نیا  هرابرد  تساوخ  اکیرما  يروهمج  تسایر 

يروهمج تسایر  ماقم  يارب  یـسایس  هنحـص  رد  هک  ام  همه  منک  یم  رکف  نم  تفگ : دـش و  ناریا  دـض  رب  لماک  يداـصتقا  میرحت  راتـساوخ  شوب  جرج 
دض رب  ییایرد  هرـصاحم  ندرک  لامعا  راتـساوخ  يو  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  شوب  جرج  .درک  میهاوخ  راک  هچ  هک  مییوگب  دیاب  مینک ، یم  هزرابم 

شوب .درک  دهاوخ  تیامح  نآ  زا  ًایوق  يو  دشاب ، نآ  راتـساوخ  رتراک  رگا  هک  دوزفا  اما  درادن ؛ یترورـض  مادقا  نیا  وا  رظن  هب  هک  تفگ  دشاب ، یم  ناریا 
نانخـس رد  وا  .دوش  یم  مامت  دراد  ناییاکیرما  ربص  هک  تسا  نآ  هناشن  تاکیتکناک ، كرویوین و  یتامدـقم  تاباختنا  رد  رتراک  فیعـض  تیعقوم  تفگ 

ناریا اب  یطباور  هنوگ  چـیه  دـشاب ، راکرـس  يو  تلود  هک  یتروص  رد  يدروم ، نینچ  رد  تفگ  دـش ، یم  ناونع  جـلاک  کـی  رد  یعاـمتجا  رد  هک  دوخ 
.دشاب هتشاد  دوجو  یمارتحا  یللملا  نیب  قوقح  يارب  دنشاب و  تمالس  هب  اه  ناگورگ  هک  نآ  رگم  تشاد ؛ دهاوخن 

نویلیم ام 5/7  هتشذگ  زور  یـس  رد  .مینکن  دراو  تفن  ًالـصا  ناریا  زا  ینعی  مینک ؛ لامعا  ناریا  دض  رب  یلماک  يداصتقا  میرحت  دیاب  ام  تفگ : شوب  جرج 
اه شـشوک  نیا  هب  دـیاب  اـکیرما  نادـحتم  تفگ  وا  .میا  هدرک  دراو  تسین -  لـئاق  یمارتـحا  یللملا  نیب  قوـقح  يارب  هـک  روـشک -  نـیا  زا  تـفن  هکـشب 

(1) .دندنویپب

دازآ اه  ناـگورگ  هک  یتقو  اـت  دوب  هتفگ  شا  یتاـباختنا  تازراـبم  زاـغآ  رد  شوب  هک  درک  يروآداـی  قوف  شرازگ  همادا  رد  سرپدتیـشوسآ  يرازگربخ 
.درک دهاوخن  داقتنا  رتراک  تلود  تسایس  زا  يو  دنشاب ، هدشن 
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نیا طابترا  دننک  یم  یعـس  اهنآ  .دـنهد  شهاک  ار  رـصم  هب  اماناپ  زا  هاش  تمیزع  یفنم  ياهدـمایپ  بسانتم ، تاهیجوت  اب  دنـشوک  یم  ییاکیرما  تاماقم 
یمن رکف  هک  درک  دیکأت  اکیرما  هجراخروما  ریزو  سنو  سوریاس  هلمج  زا  دنهد ؛ ناشن  رت  گنرمک  دـنناوت  یم  هچره  اه ، ناگورگ  هلئـسم  اب  ار  عوضوم 

میمصت کی  طقف  رـصم  هب  عولخم  هاش  رفـس  تفگ : يو  .دشاب  هتـشاد  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  عضو  رب  يریثأت  رـصم  هب  عولخم  هاش  رفـس  دنک 
ناریا قباس  هاـش  هب  رـصم  هک  کـنیا  تفگ  زین  رتراـک  تینما  رواـشم  یکـسنیژرب   (2) .سب تسا و  هدوب  يولهپ  اضردـمحم  صخـش  بناـج  زا  یـصخش 

.درادن يو  لابق  رد  يدهعت  رگید  اکیرما  تسا ، هداد  مئاد  یگدنهانپ 

ایآ دندرک  لاؤس  يو  زا  ناراگنربخ  دسیون : یم  یشرازگ  رد  نتگنشاو  رد  .یس.یب.یب  راگنربخ 

172 ص :

(. 7/1/1359  ) سرام 1980  27 سرپدتیشوسآ ، ص2 و 3 ، ، 8/1/1359 هرامش 7 ، هژیو ،" ياه  شرازگ  " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.هسنارف يرازگربخ  هرهاق -  ص4 ، ، 6/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2
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خـساپ رد  یکـسنیژرب  هن ؟ ای  دنک  کمک  تسا  هدوب  اکیرما  دحتم  نیرت  مهم  ینامز  هک  یهاشداپ  هب  هک  دنیب  یم  روبجم  ار  دوخ  مه  زونه  هدـحتم  تالایا 
، هاش دادرتسا  هک  تفگ  عولخم  هاش  نتفرگ  سپزاب  رد  نارهت  ياضاقت  هرابرد  يو  .درادـن  عولخم  هاش  ربارب  رد  يدـهعت  هنوگ  چـیه  اـکیرما  تلود  تفگ 
اج نیا  رد  .تسا  وردنت  یهورگ  هلیسو  هب  ناریا  رد  ییاکیرما  ياه  تاملپید  يریگتسد  فیقوت و  یساسا  هلئسم  تسا ؛ هدوبن  ثحب  یلـصا  عوضوم  زگره 

.دراد لماک  يّداضت  داد  یم  عولخم  هاش  هب  هتشذگ  رد  اکیرما  تلود  هک  ییاه  نیمضت  اب  یکسنیژرب  نانخس  هک  دنک  یم  يروآدای  .یس.یب.یب 

ینعی دننک ؛ یم  يدردمه  اهنآ ، اب  هورگ  کی  ياه  یبات  یب  تاساسحا و  هنیمز  رد  لقادح  هدحتم  تالایا  تاماقم  لاحره  هب  اّما  دیازفا : یم  .یـس.یب.یب 
اکیرما تلود  موادم  ياه  شالت  هرابرد  ار  دوخ  صاخ  ینارگن  دیفـس ، خاک  هب  يا  همان  یط  ناگتـسب  نیا  .نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ناگتـسب  اب 

هک تسا  نآ  زا  یکاح  اکیرما  تلود  یمسر  هیمالعا  : » دنک یم  حیرـصت  رخآ  رد  .یـس.یب.یب  .دنا  هدرک  زاربا  عولخم ، هاش  هب  ینامرد  ياه  کمک  يارب 
(1)« .تسا هتفریذپ  نایاپ  عولخم  هاش  هب  تبسن  هدحتم  تالایا  تادهعت 

ياـه هداوناـخ  ینارگن ، اـب  مأوت  شمارآ  عون  کـی  رـصم ، هب  عولخم  هاـش  تمیزع  زا  سپ  دـهد  یم  ناـشن  هک  دراد  دوجو  ییاـه  شرازگ  لاـح ، نیا  رد 
، تسا اه  ناگورگ  ءزج  زپول ، زمیج  ناـبهورگ  شرـسپ  هک  زپول  يراـم  مناـخ  اـه ، شرازگ  نیا  ساـسا  رب  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ 

هتـشادن رب  رد  اه  ناگورگ  يارب  يا  هثداح  هرهاق ، هب  يو  دورو  هک  منک  یم  وزرآ  .تسا  هدـماین  هدـحتم  تالایا  هب  عولخم  هاش  هک  ملاحـشوخ  نم  تفگ :
نیا دنریگب ، لیوحت  رـصم  زا  ار  عولخم  هاش  دنناوتن  نایناریا  هک  مینک  روصت  هچنانچ  درک  مالعا  زین  اه  ناگورگ  زا  یکی  ردپ  سوگ " هلاگ  کید   " .دشاب

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  اه  ناگورگ  ندوب  ینادنز  همادا  رما 

هتشون رتراک  یمیج  هب  يا  همان  اماناپ ، زا  عولخم  هاش  تمیزع  زا  لبق  اهنآ  .دنوش  عمج  مهدرگ  هدنیآ  هتفه  رخاوا  دنا  هتفرگ  میمـصت  اه  ناگورگ  هداوناخ 
اه ناگورگ  ياه  هداوناخ  زا  نت  ياضما 43  هب  هک  همان  نیا  رد  .دـهدن  هار  اکیرما  هب  یحارج  لمع  يارب  ار  عولخم  هاش  هک  دـندوب  هدرک  اضاقت  يو  زا  و 

يریگ ناگورگ  هلئـسم  ساسا  كرویوین ، رد  يو  ندش  يرتسب  هتـشذگ و  ربتکا  رد  اکیرما  هب  عولخم  هاش  دورو  هزاجا  هک  تسا  هدش  دیکأت  دوب ، هدیـسر 
(2) .تسا هدوب 
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یهورگ ياه  هناسر  ثحابم  هلمج  زا  تسا و  ناریا  ضارتعا  دروم  ییاکیرما ، تاماقم  اب  اماناپ  نارـس  یگنهامه  يراـکمه و  عون  اـماناپ و  زا  هاـش  جورخ 
ياضاقت رگا  : » تفگ سروزوا  سولراک  .داد  یتاحیـضوت  یهاسآ ، ینپاژ  همانزور  اب  هبحاـصم  رد  اـماناپ  هجراـخ  ریزو  هلئـسم ، نیا  هیجوت  رد  .دـشاب  یم 

هعلاطم زا  سپ  اماناپ  تلود  : » داد حیـضوت  يو  .دـش » یم  فیقوت  اماناپ  رد  يو  درک ، یم  باجیا  ار  هلئـسم  نیا  ناریا ، عولخم  هاـش  دادرتسا  رب  ینبم  نارهت 
موزل تروص  رد  دادرتسا ، دانسا 

173 ص :

.6/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص14 و 15 ، ، 7/1/1359 هرامش 6 ، هژیو ،" ياه  شرازگ  " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
ص12. ، 6/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 198 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_173_2
http://www.ghaemiyeh.com


یمن اما  دوش ؛ دازآ  تنامـض  دیق  هب  تعاس  دنچ  فرظ  تسناوت  یم  دـش  یم  ریگتـسد  هاش  رگا  دوزفا  لاح  نیع  رد  يو  .درک » یم  فیقوت  ار  عولخم  هاش 
هـس هب  تسا  نکمم  تسا ، یحارج  کی  راظتنا  رد  يرـصم  ناتـسرامیب  کـی  رد  نونکا  مه  هک  هاـش  تفگ  سروزوا  رتکد  .دـنک  كرت  ار  اـماناپ  تسناوت 

اب ییاماناپ  ناکـشزپ  مود : .دنک  تقفاوم  يو  دادرتسا  رب  ینبم  ناریا  تساوخرد  اب  اماناپ  تسا  نکمم  هک  نآ  زا  میب  لّوا : دشاب ؛ هدرک  كرت  ار  اماناپ  لیلد 
(1) تسا ندش  میخو  لاح  رد  وا  یجازم  عضو  موس : .دندرک  تفلاخم  ییاکیرما  کشزپ  کی  هلیسو  هب  عولخم  هاش  یحارج  لمع  همانرب 

قباس هاش  هرظتنمریغ  تمیزع  تفگ  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو  تروک  دـحتم ، للم  نامزاس  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  رگید ، يوس  زا 
دوجو اب  تفگ  میاهدلاو  تروک  يوگنخس  .تخاس  رتراوشد  دریگ ، یم  تروص  اه  ناگورگ  نارحب  لح  يارب  هک  ار  يراج  ياه  شالت  رـصم ، هب  ناریا 
راهظا وگنخس  نیا  .دهد  همادا  زیمآ  تملاسم  یسایس  لح  هار  کی  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  ياه  ششوک  دراد  میمـصت  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  نیا ،

(2) .دجنسب هرظتنمریغ  دیدج و  ياهدادیور  هب  هجوت  اب  ار  عاضوا  هک  درک  دهاوخ  یعس  تسخن  میاهدلاو  تشاد :

يزیمآ تملاسم  لح  هار  نتفای  رـصم ، هب  عولخم  هاش  تمیزع  تشاد  راهظا  زین  دحتم ، للم  نامزاس  رد  برع  هیداحتا  نامزاس  رظان  دوصقم ،" سیدولک  "

نامهم تروص  هب  ناوت  یمن  ار  قباس  هاش  هک  درک  دـیکأت  ناراگنربخ  خـساپ  رد  دوصقم  سیدولک  .تخاـس  رتراوشد  میتسه  نآ  يوجو  تسج  رد  هک  ار 
(3) .تسا هتخاس  ّقلعم  ار  وا  برع  هیداحتا  هک  تسا  يروشک  يروهمج  سیئر  نامهم  تقیقح  رد  وا  .تسیرگن  یبرع  روشک  کی 
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نالوئـسم تاراهظا  تسا ، هدش  اپرب  اکیرما ، يزیر  همانرب  اب  اماناپ  زا  هاش  جورخ  هب  شنکاو  رد  هک  ناریا  رد  ریخا  يرـسارس  ییاکیرما  دـض  جوم  رانک  رد 
تردق هنزاوم  یـسایس و  ياضف  نتفرگ  رظن  رد  فلتخم و  بناوج  تیاعر  اب  دوخ و  صاخ  یـشم  اب  زین  ردص  ینب  نایم  نیا  رد  دشاب ؛ یم  هجوت  دروم  زین 

يرازگربخ نیا  هک  داد  ماجنا  ییوگو  تفگ  هسنارف  يرازگربخ  اب  هراب  نیا  رد  يو  .دـنک  یم  لابند  ار  دوخ  فادـها  یتموکح ، يدـنب  حاـنج  رد  دوجوم 
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .داد  راشتنا  ار  نآ  شرازگ  زورما 

یمن نم  : » دوزفا يو  .درک  يراددوخ  میقتـسم  روط  هب  رتراک  یمیج  نتخاـس  موکحم  زا  هسنارف ، يرازگربخ  اـب  ییوگو  تفگ  رد  ناریا  يروهمج  سیئر 
ناگورگ تشونرس  هک  درک  دیکأت  يو  .تسا » لوئسم  رصقم و  اماناپ ، زا  هاش  دادرتسا  حرط  ندیـسر  رمث  هب  زا  يریگولج  رد  يرگید  سک  ای  رتراک  مناد 

ام يارب  : » تخاس ناشنرطاخ  سپـس  يو  .داد  طبر  عولخم  هاش  دادرتسا  هب  ار  اهنآ  تشونرـس  دیابن  دراد و  یگتـسب  ناریا  هدنیآ  سلجم  هب  ییاکیرما  ياه 
قوقح هدارا و  دوشگ و  دـهاوخ  تیرـشب  خـیرات  رد  يا  هزات  هرود  ارجام  نیا  هک  مینک  یم  رکف  ام  .تسا  يرـشب  عفانم  يارب  یـشالت  عولخم  هاش  دادرتسا 

« .دریگ رارق  رظندم  دیاب  يزوریپ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  یتلم 

174 ص :

.رتیور ویکوت -  ص2 ، ، 7/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
ص12. ذخأم 5 ، - 2
ص12. ذخأم 5 ، - 3
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هتفرگ ار  نآ  يولج  هک  هدـمآ  دوجو  هب  يا  هثداـح  مینک ، شاـف  ار  ناریا  رب  اـکیرما  طلـست  میا  هدوب  ددـصرد  هک  راـب  ره  : » دوزفا ناریا  يروـهمج  سیئر 
« .تسا

يارب تردـق  زکرم  اهنت  نیا  اریز  تسا ، قفاوم  بالقنا  ياروش  رایتخا  رد  اهنآ  نداد  رارق  ییاکیرما و  ياه  ناگورگ  لاقتنا  اب  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  يو 
.تسا عولخم  هاش  دادرتسا  روشک و 

هب اماناپ ، زا  عولخم  هاش  دادرتسا  حرط  هک  دنا  هدـش  ثعاب  هدـحتم ، تالایا  ناریا و  رد  يریگ  میمـصت  ددـعتم  زکارم  هک  درک  دـیکأت  يو  هبحاصم  نیا  رد 
هاگتـسد شترا ، بلق  رد  هژیو  هب  ناریا ، رد  يریگ  میمـصت  زکارم  نیا  دض  رب  يریبادت  يدوز  هب  هک  تخاس  ناشنرطاخ  نایاپ  رد  ردص  ینب  .دـسرن  هجیتن 

(1)« .تسا روشک  هب  يروتاتکید  تشگرب  زا  يریگولج  تلود  شقن  : » تفگ يو  .درک  دهاوخ  ذاختا  اهرهش  تلود و  یتلود ، ياه 
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.درک هئارا  یشرازگ  تاحیضوت و  هاش ، دادرتسا  يارب  شیاه  شالت  هرابرد  ینویزیولت  هبحاصم  کی  رد  هجراخروما ، ریزو  هداز  بطق  قداص 

دیوید لرتنک  ریز  تسا و  ییاپورا  ياه  کناب  رد  هکلب  اکیرما ، لخاد  رد  هن  نآ ، مظعا  تمـسق  ای  عولخم  هاش  لاوما  مامت  هک  میتسناد  یم  اـم  تفگ : يو 
مه نیناوق  ظاحل  زا  دوشب و  جراخ  اکیرما  زا  تساوخ  یمن  مه  عولخم  هاش  .تسا  اکیرما  قباـس  هجراـخریزو  رجنیـسیک  راـکتیانج و  راد  هیامرـس  رلفکار 

همانتوعد ویور  دروآ ، یم  هک  يراشف  رطاخ  هب  دریگ و  یم  سامت  اماناپ  يروهمج  سیئر  ویور "  " اب رجنیـسیک  هجیتن  رد  دـننک ؛ شجارخا  دنتـسناوت  یمن 
هک نامبوخ -  یلیخ  ناتسود  زا  رفن  ود  یکی  زا  اضاقت  اب  لیلد  نیمه  هب  .دور  یم  اماناپ  هب  همانتوعد ، نیا  رابتعا  هب  هاش  دتـسرف و  یم  عولخم  هاش  يارب  يا 

تقیقح رد  دادرتسا و  ياضاقت  نآ  ام  هک  دـش  نیا  هب  رجنم  تامادـقا  نیا  .میدرک  عورـش  ار  هیلوا  تامادـقا  دـندوب -  اکیرما  هسنارف و  رد  يواعد  يالکو 
.میداتسرف اماناپ  هب  ار  عولخم  هاش  فیقوت 

باوج ام  هب  یتسیاب  رگید  فرط  زا  دوب ، هداتسرف  همانتوعد  هاش  يارب  فرط  کی  زا  دش ؛ یساسا  لاکشا  کی  اب  هجاوم  اماناپ  تلود  داد : همادا  هداز  بطق 
رد .دیهد  هئارا  ار  ناتکردم  اماناپ  نیناوق  قباطم  زور ، تدم 60  رد  امش  میراد و  ظفحلا  تحت  ار  هاش  ام  هک  دوب  نیا  داد  اماناپ  تلود  هک  یباوج  .داد  یم 

تدـم 60 نیا  رد  ینعی  تسا ؛ فیقوت  زا  دـعب  اماناپ  نیناوق  قباطم  دوش ، یم  زور  زا 60  تبحـص  یتقو  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو  هک  یبلاج  هتکن  اـج  نیا 
هاش دادرتسا  ام  دنک و  یم  بیقعت  ار  راک  نیا  ام  لیکو  .دـندرک  جراخ  فیقوت  زا  ار  وا  اه  نیا  دوب و  یم  فیقوت  دـیاب  عولخم  هاش  اماناپ  نیناوق  قبط  زور ،

(2) .درک میهاوخ  لابند  ار  عولخم 

ار راکتیانج  نیا  تفگ : رصم  هب  عولخم  هاش  نتفر  لمعلا  سکع  دروم  رد  هجراخروما  ریزو 

175 ص :

.هسنارف يرازگربخ  نارهت -  ص2 و 3 ، ذخأم 4 ، - 1
ص200 هداز ، بطق  هبحاصم  یلیصفت  شرازگ  شرازگ 69 :  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2
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.دـشن قفوم  یلو  درک ؛ يداـیز  شـالت  رجنیـسیک  دنتـسرفب و  یبونج  ياـقیرفا  هب  ار  وا  هک  دوب  نیا  شـالت  .یبونج  ياـقیرفا  یتح  درکن ؛ لوبق  اـجک  چـیه 
نیا زا  دعب  ام  .دوب  رصم  دراد ) نئاخ  تاداسرونا  اب  هک  یطباور  اب   ) دتسرفب ار  وا  تسناوت  رجنیـسیک  هک  ییاج  اهنت  .تفریذپن  ار  وا  مه  راکتیانج  لیئارـسا 

هموثرج نآ  اب  ًاعقاو  هک  مینکب -  يروط  ار  تیانج  داسف و  هموثرج  نیا  عقاو  رد  .درک  میهاوخ  عورـش  هنیمز  نیا  رد  ار  ناـمدوخ  ياـه  تیلاـعف  تدـش ، هب 
اب نامطباور  دروم  رد  ینشور  عطاق و  تسایس  دیاب  هنیمز  نیا  رد  ام  .دروخب  ناکت  هنیمز  نیا  رد  رصم  هک  دنتسه -  هیبش  ًانیع  تاداسرونا  ینعی  رگید  داسف 

تسایس هبنشجنپ  زور  .داد  مهاوخ  ار  نآ  شرازگ  منک و  حرطم  بالقنا  ياروش  رد  بشما  ار  هلئسم  نیا  هک  مراد  رظن  رد  .میشاب  هتـشاد  یبرع  ياهروشک 
تکرح مه  رـصم  یلخاد  ناـیرج  هک  مینک  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  میناوتب  اـت  درک  میهاوخ  مـالعا  یبرع  ياـهروشک  لـباقم  رد  ار  دوخ  عطاـق  لقتـسم و 

(1) .دنک
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هنیدـم و میقم  نایناریا  زا  يریثک  هورگ  زورما  درک : مالعا  هجراخ  روما  ترازو  تاراـشتنا  تاـعالطا و  رتفد  رـصم ، هب  يولهپ  اضردـمحم  دورو  لاـبند  هب 
ییامیپهار تاداسرونا  تموکح  دـض  رب  یبنلادجـسم  لباقم  رد  دـنا -  هدرک  ترفاـسم  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  يزورون  هرمع  يارب  هک  ادـخ -  هناـخ  راوز 

زا يدایز  هدـع  زورما  زین  رـصم  دوخ  رد  هک  دوش  یم  يروآدای  (2) .دندومن موکحم  ار  نئاخ " ياضردمحم   " رـصم و تموکح  نایوگریبکت ، دـندرک و 
رارق هجوت  دروم  اهویدار  زا  يرایسب  رد  ربخ  نیا  .دندش  وا  جارخا  ناهاوخ  دندز و  تارهاظت  هب  تسد  رصم  رد  يو  روضح  دض  رب  يرـصم ، نایوجـشناد 

: هلمج زا  تفرگ ؛

نیـسحت دروم  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  بالقنا  هک  دنا  یمالـسا  شبنج  کی  هب  قلعتم  دندرک ، تارهاظت  هرهاق  رد  هک  ینایوجـشناد  داد : شرازگ  ندـنل  ویدار 
يربهر هب  ارگ  پچ  ینوناق  بزح  یتح  .دـنیامن  یم  راکنا  ناریا  دـیدج  میژر  اب  ار  میقتـسم  طاـبترا  هنوگره  نتـشاد  لاـح ، نیع  رد  یلو  دـنهد ؛ یم  رارق 
ینابرق ياتسار  رد  هک  یتاعالطا  یسایس و  هزرابم  کی  دوجو  هب  روشک  نآ  یتنطلس  تموکح  هیلع  رصم ، بالقنا  ربهر  زا 12  یکی  نیّدلا  یحم   (3) دلاه
فلاخم تسا ، گرم  لاح  رد  هک  يدرم  هب  یکشزپ  کمک  اب  نم  دیوگ : یم  نیدلا  یحم  ياقآ  .دراد  ضارتعا  دریگ ، یم  تروص  قباس  هاش  نداد  هولج 

(4) .مفلاخم یسایس  هلئسم  کی  هب  عوضوم  نیا  لیدبت  اب  یلو  متسین ؛

.دندش رصم  زا  عولخم  هاش  ندرک  نوریب  راتساوخ  ییاه ، ینارنخس  داریا  نمض  هرهاق  هاگـشناد  نایوجـشناد  ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  شرازگ  هب 
(5) .دش يراج  نارهت  رد  دیهش  نارازه  نوخ  نآ  یط  هک  تسا  یتمدخ  ناربج  هب  رصم ، رد  ماشآ  نوخ  نئاخ و  هاش  زا  ییاریذپ  دنداد : یم  راعش  نانآ 

176 ص :

ص2. ، 3 ذخأم - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص12 ، ، 9/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

.تسا هداد  خر  یهابتشا  يرازگربخ  گنیروتینوم  رد  تسا و  نیدلا  یحم  دلاخ  روظنم  ًارهاظ  - 3
.ندنل ویدار  یسراف  شخب  ص8 و 9 ، ، 2 ذخأم - 4

.6/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص21 ، ، 4 ذخأم - 5
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.دندز تارهاظت  هب  تسد  هرهاق  هاگشناد  لخاد  رد  بصعتم  ناملسم  يوجـشناد  دصتفه  زا  شیب  زورما  دادماب  زا  داد  ربخ  زین  لیئارـسا  ویدار  یبرع  شخب 
هیمالعا یط  نایوجشناد  دش و  لیطعت  هرهاق  هاگـشناد  تارهاظت ، نیا  یپ  رد  .دش  موکحم  تدش  هب  رـصم ، رد  ناریا  عولخم  هاش  روضح  تارهاظت  نیا  رد 

(1) دننزب تارهاظت  نصحت و  هب  تسد  ناریا ، قباس  هاش  دوجو  هب  ضارتعا  يارب  هک  دنتساوخ  رصم  رسارس  ياه  هاگشناد  نایوجشناد  مامت  زا  يا ،

دیدـج میژر  ام  تشاد : راهظا  يو  رتیور  شرازگ  هب  هلمج  زا  دـنک ؛ یم  هئارا  یفلتخم  ّهلدا  دـهاوش و  شیوخ  مادـقا  هیجوت  رد  تاداس  رونا  لاح ، نیا  رد 
(2) .دندرک عطق  رصم  اب  ار  دوخ  طباور  هک  دندوب  نانآ  لوا  یلو  میتخانش ؛ تیمسر  هب  ار  ناریا 

71

هناسر .دوش  یم  ریسفت  ریبعت و  یـسایس  ياه  يریگ  تهج  ساسارب  نانچمه  تکرح  نیا  رـصم ، رد  ناریا  عولخم  هاش  شریذپ  تاداس و  مادقا  باتزاب  رد 
، هلئسم نیا  رد  زین  ار  یقالخا  لئاسم  دنشوک  یم  مادقا ، نیا  رد  رـصم  یماظن  يداصتقا و  یـسایس و  عفانم  هب  طوبرم  تاکن  رکذ  رانک  رد  ًابلاغ  یبرغ  ياه 

: تسا ریز  رارق  هب  هیضق  نیا  ساکعنا  عون  زا  ییاه  هنومن  .دش ) هظحالم  هتشذگ  رامشزور  رد  بلطم  نیا  زا  يدراوم  ، ) دنهد ناشن  گنر  رپ 

زور کی  ره  هک  دراد  هدیقع  تاداس  .تسا  نشور  رایسب  تاداسرونا  رظن  زا  رصم ، رد  قباس  هاش  زا  ییاریذپ  لیلد  هسنارف ، يرازگربخ  رـسفم  کی  رظن  هب 
ماجنا تروص  هب  هاش ، زا  لابقتـسا  و  تسا ؛ نارابریت  ياه  نادـیم  هب  هانگ  یب  دارفا  زا  يرگید  هدـع  نداتـسرف  يانعم  هب  ینیمخ ، هللا  تیآ  ندرک  تموکح 

(3) .دشاب هتشاد  مالسا  يارب  نایناهج  راکفا  رب  یتبثم  رثا  دناوت  یم  هناهاوخریخ ، یناسنا و  لمع  کی 

همانزور .دـندرک  موکحم  عولخم ، هاش  هب  یگدـنهانپ  نداد  رد  ار  تاداس  مادـقا  سراف  جـیلخ  یلحاـس  ياـهروشک  ياـه  هماـنزور  یخرب  رگید ، يوس  زا 
تاداس هک  تسا  روظنم  نیمه  هب  دش ؛ دهاوخ  زین  تاداس  ریگ  نابیرگ  هاش  تشونرس  هک  نیا  زا  دنک  بجعت  دناوت  یمن  سک  چیه  تشون : تیوک  نطولا 
.دشخب یم  عیرست  ار  وا  نایاپ  هب  ور  تموکح  رمع  تاداس  مادقا  تشون ؛ یبرع  هدحتم  تاراما  رجفلا  همانزور  .تسا  هتشادن  غیرد  يو  زا  ار  دوخ  تیامح 

ناشنرطاخ دهدب ، ناشن  اه  تفلاخم  لابق  رد  ار  تاداس  میژر  تمواقم  رادقم  دناوت  یم  هاش  شریذپ  هک  نیا  راهظا  نمض  یتیوک ، رگید  همانزور  هسایسلا 
(4) .دنادرگرب عولخم  هاش  يوس  هب  لیئارسا ، رصم و  روشک  ود  نیب  ریفس  هلدابم  هلئسم  زا  ار  بارعا  هجوت  تساوخ  مادقا  نیا  اب  تاداس  هک  تخاس 

هاش لاقتنا  درک  مالعا  یسایس  نارظان  زا  لقن  هب  زین  سات ، يوروش ، یمسر  يرازگربخ 

177 ص :

.6/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  ص20 و 21 ، ذخأم 4 ، - 1

.6/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  ص20 و 21 ، ذخأم 4 ، - 2
.هسنارف يرازگربخ  هرهاق -  ص4 ، ، 3 ذخأم - 3

ص4. ، 3 ذخأم - 4
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کی ار  عولخم  هاش  سپـس  سات  .تسا  هدـش  ارجا  هیهت و  نآ ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  اکیرما و  تلود  تاداس و  میژر  تیامح  تحت  هرهاـق ، هب  عولخم 
ار دوخ  يرارف  ناراکتیانج  هک  تسین  بجعت  ياج  درک : هفاضا  يریسفت  هئارا  نمض  يرازگربخ  نیا  .درک  فیـصوت  ناریا  تلم  مشخ  زا  يرارف  راکتیانج 
هب شیپ  زا  شیب  بارعا ، عفانم  هب  تنایخ  لیئارـسا و  اب  هناگادج  دادرارق  ياضما  زا  سپ  رـصم  میژر  دوزفا : نایاپ  رد  سات  .دنهد  هانپ  تاداسرونا  لاب  ریز 

(1) .تسا هدش  هتخانش  هنایمرواخ  رد  هدحتم  تالایا  يارب  یهاگیاپ  تسا و  هدمآ  رد  مسیلایرپما  يارب  یلماع  تروص 

ویدار یبرع  شخب  زورما  .تسا  هجوت  دروم  يرت  شیب  تیـساسح  اـب  یبرع  لـفاحم  یخرب  رد  زین  رـصم  اـکیرما و  طـباور  رـصم ، هب  هاـش  تمیزع  زا  سپ 
رگید یماظن  لقن  لمح و  لیبموتا  يدوز 550  هب  رـصم ، هب  یلبق  یماظن  ياه  کمک  رب  هوالع  هک  درک  مالعا  اکیرما  هدحتم  تالایا  داد : شرازگ  تیوک 

يوروش یماظن  تازیهجت  یکدـی و  لیاسو  اه و  حالـس  نیزگیاج  هک  داد  دـهاوخ  رارق  روشک  نیا  راـیتخا  رد  رـصم ، شترا  يارب  یماـظن  تازیهجت  زین  و 
(2) دنوش
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يزرم و تاکرحت  رانک  رد  زین  قارع  تلود  دـبای ، یم  شرتسگ  زور  ره  ناریا ، دـض  رب  یبرغ  ياهروشک  زا  رگید  یخرب  اکیرما و  تاغیلبت  هک  یلاـح  رد 
دـض رب  یناهج  تاغیلبت  رد  هچنآ  سکعرب  قارع ، تاغیلبت  رد  .دهد  یم  همادا  تدش  هب  ار  ناریا  دض  رب  یتاغیلبت  یناور و  گنج  دوخ ، ییاذـیا  تامادـقا 

، هار نیا  رد  قارع  تامادقا  هلمج  زا  .دوش  یم  دادـملق  مورحم  تاقبط  هیلع  اکیرما و  تمدـخ  رد  هاش و  میژر  همادا  ناریا  دـیدج  ماظن  تسا ، حرطم  ناریا 
هراب نیا  رد  .دوش  یم  ماجنا  یحطـس  يدیلقت و  يوحن  هب  راک  نیا  هّتبلا  هک  تسا  یلخاد  یطارفا  فلاخم  ياه  هورگ  توافتم  یـسایس  تایبدا  زا  هدافتـسا 

.دوش یم  رکذ  هنومن  يارب  یبرع ) شخب   ) ریهامجلا توص  زا  راتفگ  کی  و  دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  زورما  ياهراتفگ  زا  راتفگ  ود 

یعاضوا يوس  هب  شیپ  زا  شیب  ینیمخ ، تموکح  هیاس  رد  ناریا  هک  تسا  حـضاو  رپ  : » تسا هدـمآ  ناریا ،" عاضوا  هب  یهاگن   " ناونع اـب  لوا  راـتفگ  رد 
ناـنآ تاردـقم  دـندوب و  هدـش  نآ  تافـص  رد  قرغ  ناریا  ياـه  قلخ  هک  ینارود  تشاد ؛ دوجو  یهاـشنهاش  رودزم  میژر  ناـمز  رد  هک  دراد  یمرب  ماـگ 
ناریا ات  دوش  یم  شالت  ینیمخ  میژر  رد  هک  نیا  تفگش  .دندرب  یم  رـس  هب  يرایـسب  ياه  جنر  تنوشخ و  رورت و  تحت  دوب و  هتفرگ  رارق  تسد  هچیزاب 

هدرپ تحت  یلو  تشاد ؛ همادا  یهاشنهاش  روفنم  میژر  نامز  رد  هک  دیآرب  یـشقن  نامه  ماجنا  هدهع  زا  و  دزادرپب ، یتسیلایرپما  ياهورین  زا  يور  هلابند  هب 
 ... .ون ییاه  هرهچ  دیدج و  ییاه 

رد نونکا  دـندوب و  یهاشنهاش  رودزم  میژر  ياه  هاگ  هیکت  مکح  رد  هتـشذگ  رد  هک  دنتـسه ]  ] ییاه هورگ  اهورین و  ناـمه ] یتسیلاـیرپما  ياـهورین  نیا  ]
هتفرگ رارق  يرنوسامارف  ینایرج  اه ، هورگ  اهورین و  نیا  لوا  فص  رد  .دنا  هدـش  لیدـبت  ینیمخ  میژر  ياه  هاگ  هیکت  هب  اهنآ ، اب  طابترا  يراکمه و  هیاس 

یشقن تسا  فورعم  هک  روط  نآ  نایرج ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛

178 ص :

ص12. ، 5 ذخأم - 1
.تیوک ویدار  یبرع  شخب  ص22 ، ، 4 ذخأم - 2
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یمالـسا للم  دض  رب  ار  یگرزب  رطخ  نایرج  نیا  .یناهج  مسینویهـص  اکیرما و  مسیلایرپما  دوس  هب  هتبلا  تسا ؛ هدرک  افیا  ناریا  رد  راد  هنماد  هناراکبارخ و 
تحص يارب  یلیلد  هچ  دننک ، یم  تفلاخم  مسینویهص  يرنوسامارف و  اب  هک  دنک  اعدا  وا  تاماقم  ینیمخ و  هچنانچ  .دهد  یم  لیکشت  مالـسا  نیبم  نید  و 
تهج اه  هاگـشیامن  ندرک  اپرب  ای  و  اهرنوسامارف ، یماسا  هب  ناریا  ياهرهـش  ياه  نادـیم  اه و  نابایخ  یماسا  لیدـبت  ایآ  .درک  دـنهاوخ  رکذ  اهرادـنپ  نیا 

رنوسامارف لیلد  دوخ  نانآ ، یتاغیلبت  ياهانرک  قوب و  ینیمخ و  تاماقم  ياه  همانزور  رد  نانآ  دـیجمت  ای  و  فورعم ، ياهرنوسامارف  زا  یخرب  ماـن  ياـیحا 
(1)« .دشاب یمن  تاماقم  نیا  ندوب 

همادا نانچمه  ناریا  رـساترس  رد  تاباصتعا  تاضارتعا و  تسا : هدمآ  زین  مود  راتفگ  رد  .تسا  اهدادـیور " رب  يوترپ  ، " دادـغب ویدار  رگید  راتفگ  ناونع 
نوگانوگ ياه  شور  هک  دنتسه  اهنآ  .دننابیرگ  هب  تسد  اتـسور  رهـش و  ياهاوژروب  مسیلادوئف و  اب  هک  دنتـسه  ناریا  رد  هعماج  نییاپ  ياهرـشق  .دراد ... 

نارگراک و يرگرامثتسا  ات  دنک  یم  رداص  ار  ییاهاوتف  دتسیا و  یم  رگرامعتسا  ياهرشق  فص  رد  ینیمخ  میژر  هک  یلاح  رد  دنرب ؛ یم  راک  هب  ار  راکیپ 
(2)« .دیامن یم  نییعت  رصانع  نیا  نارس  زا  تیامح  يارب  ار  تسد  هب  حالس  نارادساپ  و  دنک ، هیجوت  ار  راشقا  نیا  تسد  هب  ناناقهد 

شخب اب  توافتم  ینیماضم  تاـیبدا و  اـب  هتبلا  یناریا ، دـض  بلاـطم  زا  رگید  یعون  زین ، ریهاـمجلا ) تروص   ) قارع ویدار  یبرع  شخب  رد  رگید ، يوس  زا 
ناریا هرابرد  قارع  عماطم  نآ  رد  هک  درک  رشتنم  یشرازگ  قارع ، تلود  هتخاس  عّمجت  کی  زا  ریهامجلا  توص  زورما  هلمج  زا  دوش ؛ یم  شخپ  یـسراف ،

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدش  رکذ  حوضو  هب 

یلم تضهن  هدـنیامن  دـیرف ، دـیجملادبع  تسایر  هب  دادـغب ، رد  هروصنملا "  " لـته نلاـس  رد  زورما  دادـماب  برع ، یقلخ  یلم و  سنارفنک  هسلج  نیمود  »
میژر رب  ات  دـنک  یم  لکـشتم  هزرابم  يارب  ار  دوخ  فوفـص  رگید  راب  رـصم  تلم  تفگ : ینانخـس  یط  سنارفنک  سیئر  .درک  لابند  ار  دوخ  راـک  رـصم ،

زا تلم  نیا  تشونرـس  رد  هراومه  هزرابم  هار  هک  نیا  تسخن  دراد : نامیا  تقیقح  ود  هب  رـصم  تلم  هک  درک  ناشن  رطاخ  يو  .دوش  زوریپ  تاداـس  دـساف 
رد .تسا  بارعا  همه  هب  قلعتم  هتفرگ و  همشچرس  یعقاو  تیبرع  حور  زا  برع و  تلم  یمامت  رطاخ  هب  هزرابم ، هک  نیا  مود  .تسا  هدش  نییعت  ادخ  يوس 
رد برع  ياه  هدوت  هب  ناریا  میژر  دوزفا  درک و  موکحم  ناتسبرع ، رد  نامبرع  تلم  دض  رب  ار  ناریا  میژر  عمق  علق و  تایلمع  دمحا " يدیـس   " هسلج نیا 

(3)« .دهد یمن  دوخ ، تسد  هب  دوخ  تشونرس  نییعت  يارب  تیلاعف  هزاجا  ناتسبرع 

دیق زا  ناریا  هک  تسا  دنم  هقالع  هدوب و  ناریا  یمدرم  تازرابم  رادفرط  قارع  تلود  : » تسا هدش  حیرصت  ییامهدرگ  نیا  همانعطق  رد  دوش  یم  يروآدای 
(4)« .دنسرب دوخ  عورشم  قوقح  هب  ناریا  یموق  ياه  تیلقا  دبای و  یصالخ  یجراخ  رامعتسا 
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179 ص :

.6/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص5 و 6 ، ، 4 ذخأم - 1
.6/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ات 8 ، ص6  ، 4 ذخأم - 2

.6/1/1359 ریهامجلا ، توص  ویدار  یبرع  شخب  ص21 ، ، 4 ذخأم - 3
، ناریا یمالـسا  يروهمج  هجراخروما  ترازو  یقوقح  رتفد  تاراـشتنا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  میژر  یلیمحت  گـنج  رب  یلیلحت  باـتک  - 4

ص67. نمهب 1361 ،
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هریزج و هس  هراـبرد  ردـص  ینب  ریخا  تاراـهظا  تسا ، هتخادـنا  هار  هـب  ناریا  دـض  رب  يدـیدش  تاـغیلبت  ییارگ ، برع  عـضوم  زا  قارع  هـک  یتـیعقوم  رد 
، تیعـضو نیا  راثآ  ندرک  یثنخ  تهج  رد  .تسا  هدـش  یبرع  تاعوبطم  رد  یناریا  دـض  تاغیلبت  زا  یجوم  ندرک  اپرب  هناهب   (1)، هقطنم برع  ياهروشک 

تاراهظا  " زا یـشخب  هبحاصم ، نیا  یط  يو  .دـش  جرد  نآ ، زورما  هرامـش  رد  هک  داد  ماجنا  نطولا  یتیوک  همانزور  اب  يا  هبحاصم  تیوک  رد  ناریا  ریفس 
.درک بیذکت  دوب ، هدش  روبزم  تاعوبطم  رد  يدیدش  ياهداقتنا  زورب  ثعاب  هک  ار  ردص " ینب  هب  بوسنم 

ینب نسحلاوبا  تندـیزرپ  هب  هک  یتاراهظا  تفگ : تیوک ، رد  ناریا  ریفـس  یناکدرا  سمـش  یلع  داد : شرازگ  هراـب  نیا  رد  تیوک  زا  سرپدـتیانوی  زورما 
.درادـن تقیقح  تسا ، هدرک  مهتم  اکیرما  اب  کیدزن  طاـبترا  هب  ار  سراـف  جـیلخ  یبرع  روشک  دـنچ  يو  هک  نیا  رب  ینبم  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  ردـص 

، سیراپ رد  راهنلا  ینانبل  همانزور  یللملا  نیب  شخب  رد  هک  ییاه  هتفگ  زا  هدرک و  بیذکت  ار  تاراهظا  نیا  ردـص  ینب  تفگ  نطولا  همانزور  هب  یناکدرا 
روما رد  ناریا  هلخادم  دصق  زا  یکاح  ردص  ینب  نانخس  تسا  هتفگ  نینچمه  یناکدرا  .تسا  هدرک  یتفگـش  راهظا  ًاقیمع  تسا ، هدش  رـشتنم  يو  لوق  زا 

(2) تسا هدوبن  اهنآ  ياه  تلود  لکش  رد  ای  هقطنم  ياهروشک  یلخاد 

، ردـص ینب  ریخا  تاراـهظا  دروم  رد  اـت  دوب  هدـش  توعد  روشک  نیا  هجراـخ  ترازو  خاـک  هب  تیوک  رد  ناریا  ریفـس  لـبق ، زور  ود  دوـش  یم  يروآداـی 
(3) دهدب ار  مزال  تاحیضوت 
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ياهدحاو زا  قارع ، شترا  مود  هاپـس  هدنامرف  عافد و  ریزو  حافلطلا " هللاریخ  ناندع   " دبـشترا زورما  قارع ، لخاد  عبانم  زا  هدش  دـییأت  شرازگ  کی  ربانب 
دراوم دیدزاب ، تاقالم و  نیا  نمض  رد  .داد  ماجنا  يا  هنامرحم  تاقالم  یلاید  رادناتـسا  هللادبع " مجن  لیهـس   " اب درک و  دیدزاب  هبوقعب  رد  یهرز   6 رکشل

هب یتینما  یماظتنا و  ياـهورین  اـب   6 رکشل يراکمه  .ناریا 2 - لخاد  رد  يراـکبارخ  تهج  ودـنامک  ناـهورگ  مازعا  - 1 تفرگ : رارق  یـسررب  دروم  لیذ 
ياه ناگی  تیوقت  يزرم و  ياـه  هاگـساپ  دـیدش  تبقارم  .یلدـنم 3 - نیقناخ ، الولج ، يرفک ، قطاـنم  رد  ینما  اـن  شاـشتغا و  هنوگره  یبوکرـس  روظنم 

(4) .ناریا زرم  رد  قارع  یتراظن 

اب هارمه  لمع ، رد  دراوم  نیا  .تسا  هتـشاد  ار  یلبق  هدـش  ذاختا  ریبادـت  دـیکأت  يریگیپ و  هبنج  رادـید ، نیا  رد  هدـش  حرطم  لئاسم  هک  دوش  یم  يروآدای 
: دهد یم  ناشن  ار  بلطم  نیمه  ریز ، ياه  شرازگ  .دشاب  یم  مادقا  ارجا و  تسد  رد  تسا و  هدش  عورش  لبق  زا  رگید  ياه  شالت 

روشک نآ  یبآ  زرم  رد  قارع ، هعلق  سیلپ  هاگـساپ  طسوت  نآ ، نانیـشنرس  اب  ناریا  یتشگ  قیاق  دـنورف  کی  : » زورما هب  طوبرم  رهـشمرخ  ینابزرم  شرازگ 
(5)« .دنا هدش  هداد  لیوحت  هرصب  تینما  نامزاس  هب  ییوجزاب  تهج  نآ  نانیشنرس  دش و  فیقوت 

180 ص :

.تسا ص105و127،139. هدش  جرد  باتک ، نیمه  رامشزور 2و3و4/1/1359  بلاطم  رد  نآ ، باتزاب  ردص و  ینب  تاراهظا  ربخ  - 1
.6/1/1359 سرپدتیانوی ، تیوک -  ص3 ، ذخأم 4 ، - - 2

.هرهاق ویدار  یبرع  شخب  ص15 ، ، 5/1/1359 ، 4 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 3
.3/2/1359 07 ر2 ، هب ف 19 -  زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287434  دنس  - 4

تاعالطا و  ) رهـشمرخ ییایرد  موس  هقطنم  یهدـنامرف  هب  رهـشمرخ ، هجرد 1  ینابزرم  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 33959  دنـس  - 5
.10/2/1359 تایلمع ،)
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دارفا یتسرپرـس  هب   ) راکبارخ ياه  هورگ  مازعا  اب  قارع  روشک  : » نیریـشرصق ینابزرم  زا  لقن  هب  يریزو ، تسخن  هب  يرمرادـناژ  تاعالطا  زورما  شرازگ 
هاپس نیریشرصق و  گنه  قوف و  ياه  هاگساپ  هب  هناریگلفاغ  یتالمح  دراد  رظن  رد  قوجدنبرد ، و ]  ] دیفس هعلق  تیاده ، ياه  هاگـساپ  زرم  راون  هب  یماظن )

(1)« .دیامنب نارادساپ 

هاپـس شترا ، ینیمز  يورین  یهدـنامرف  هب  داتـس ، نیا  سیئر  رهمداش  رکـشلرس  ياضما  اب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  زورما  مارگنفلت 
تعاس 7 رد  دندوب ، هتفر  ناوه "  " هگنت هب  تشگ  يارب  يراج  زور  هک  هوک " هلیت   " هاگـساپ رادساپ  لنـسرپ  هلـصاو  عالطا  ربارب  : » يرمرادناژ نارادساپ و 
هب تسا -  روهـشم  هسمخ "  " پوت مان  هب  هک  يا -  هلول  جـنپ  ياـه  پوت  7 و  یج.یپ.رآ لسلـسم و  اب  نیمجاهم  و  دنوش ] یم   ] ریگرد نیمجاهم  اب  حـبص 
اب يدنبرگنس ، ناوارف و  شالت  اب  نارادساپ  لنـسرپ  .دندش  یم  رجفنم  اضف  رد  تارفن  رـس  يالاب  رد  يریخأت  قیرط  هب  پوت  ياه  هلولگ  هلمح و  نارادساپ 

تعاس 15 ات  تایلمع  هتشاد و  همادا  راب  راهچ  رییغت  نیا  هدومن ، عضوم  رییغت  هب  راداو  ار  اهنآ  هداد و  خساپ  نیمجاهم  شتآ  هب  دوجوم ، هراپمخ  لسلـسم و 
یسیواب هاگساپ  تعاس 23 ] مارگنفلت ؛ لاسرا  تعاس   ] رضاح لاح  رد  .دندومن  ینیشن  بقع  هدومن و  يریگرد  عطق  تافلت ، نودب  نارادساپ  تفای و  همادا 

اب یقارع ، ياه  هاگـساپ  و  راد " ولج   " ياهدـحاو .دـنراد  کیدزن  يراکمه  نیمجاهم  اب  یلحم  سابل  اب  قارع  یماظن  لنـسرپ  تسا و  نیمجاهم  تسد  رد 
ار هاگساپ  هدش و  لمع  دراو  ًامیقتسم  یشترا  دحاو  کی  تسا  مزال  یـسیواب  هاگـساپ  نتفرگ  لیوحت  يارب  .دنیامن  یم  ینابیتشپ  ار  نیمجاهم  هسمخ  پوت 
، هدش عقاو  ناریا  هاگـساپ  هب  فرـشم  عافترا  کی  يور  یـسیواب ، رد  یقارع  هاگـساپ  نوچ  ًانمـض  .دنیامن  لیوحت  نارادساپ  هاپـس  هب  هیلخت و  نیمجاهم  زا 
هب هتشذگ  رد  یـسیواب  هاگـساپ  ساسح  تیعقوم  .دریگ ...  رارق  هاگـساپ  نیا  رایتخا  رد  پوت 106  هاگتـسد  ود  هاگـساپ ، نتفرگ  لیوحت  تهج  تسا  مزال 

، نارادـساپ هاپـس  تیامح  هب  تبـسن  دـییامرف  روتـسد  .دـندومن  یم  تظفاحم  ار  هاگـساپ  نیا  هزیروتوم )  ) هزیراوس ناهورگ  کی  هراومه  هک  هدوب  یقیرط 
تلاخد تابثا  یـسررب و  يارب  هداتفا ، هوک  هلیت  یکیدزن  رد  هک  زین  هدرکن  لـمع  یقارع  پوت  هلولگ  گـی  تاـظحالم : .دـنیامن  شرازگ  ار  هجیتن  مادـقا و 

(2)« .دش دهاوخ  هدروآ  نارهت  هب  تایلمع ، نیا  رد  قارع  شترا  میقتسم 
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رس هب  هداعلا  قوف  تیعضو  رد  ًالمع  ناریا ، یمالسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  تسا و  سوسحم  ینماان  جنـشت و  قارع  ناریا و  ياهزرم  رد  هک  یلاح  رد 
تکرح هک : نیا  هلمج  زا  دراد ؛ دوـجو  ماـظن  فلاـخم  درک  ياـه  هورگ  یموـق  تاـکرحت  زا  یـشان  يا  هدـیدع  ياـه  يراـتفرگ  زین  لـخاد  رد  دـنرب ، یم 

لیلد هب  تسا ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یبـالقنا و  ياـهورین  تیاـمح  دروم  هک  نآ  دوجو  اـب  روـشک  برغ  زا  ییاـه  شخب  رد  یـشترا  ياـهورین 
، وگقح دیشمج  یبرغ ، ناجیابرذآ  رادناتسا  زورما  .تسا  هارمه  تعنامم  اب  ارگ ، موق  حلسم  ياه  هورگ  تفلاخم 

181 ص :

.6/1/1359 بالقنا ) روما  رد  تنواعم   ) يریزو تسخن  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63188  دنس  - 1
.يرمرادناژ نارادساپ -  هاپس  تشونور  ، 6/1/1359 اجازن ، هب  اجامس 3 ، زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 42484  دنس  - 2
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هار رس  رب  هک  یثداوح  زا  درک و  دیکأت  هیونـشا  هب  هدقن  زا  یـشترا  نوتـس  کی  تکرح  همادا  رب  يو  .تشاد  مالعا  شترا  تکرح  نیا  زا  ار  دوخ  تیامح 
زا حالس ، زاجمریغ  نالماح  همه  حالـس  علخ  يارب  تلود  شالت  زا  درک و  فسأت  زاربا  دراد -  هارمه  هب  زین  یتافلت  یهاگ  هک  دهد -  یم  خر  نوتـس  نیا 

.داد ربخ  نیناوخ  اه و  لادوئف  هلمج 

ره رد  تسا و  یبالقنا  داهن  کـی  بـالقنا  ربهر  ناـمرف  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  درک : مـالعا  ییوگو  تفگ  رد  زین  زورما  رهظ  زا  دـعب  وگقح 
هورگ زا  یکی  تسا  عیاش  دـش : لاؤس  .دـنک  ارجا  ار  دوخ  ياه  همانرب  تلود ، تیمکاح  نداد  ناشن  نمـض  روشک ، زا  يا  هطقن  ره  رد  دـناوت  یم  یتیعقوم 
.دنا هدرب  هحلسا  هب  تسد  نیناوخ  نابابرا و  دض  رب  حلسم ) یـسایس  ياه  هورگ   ) اهنآ نوچ  دنکن ؛ تکرح  شترا  نوتـس  تسا  هتفگ  حلـسم  یـسایس  ياه 

ره زا  شیب  تلود  دوخ  هک  دننادب  دیاب  دنا ، هتـشا  درب  هحلـسا  ملاظ ، نابابرا  نیناوخ و  یخرب  ندرب  نیب  زا  رطاخ  هب  دـننک  یم  اعدا  هک  ییاهنآ  تفگ : يو 
دادملق دوخ  زا  عافد  رد  یتکرح  ار  شترا  تکرح  نیا  دـناوت  یمن  یناخ  ای  بابرا  چـیه  تسا و  ناشکتمحز  نافعـضتسم و  ناعراز ، عفادـم  رگید ، سک 

، دنا هتفرگ  تسد  هب  هحلسا  ینوناقریغ  روط  هب  هک  یناسک  مامت  زین  دنا و  هدش  حلـسم  هتـشذگ  رد  هک  يوحن  ره  هب  اه ، بابرا  نیناوخ و  همه  ًانمـض  .دنک 
(1) .دنوش حالس  علخ  دیاب 

هنافسأتم هیونشا ، هب  هدقن  ریسم  رد  هیمورا   64 رکشل ياه  نوتـس  روبع  ماگنه  هقطنم ، مدرم  زا  ییاه  هورگ  یهاگآ  مدع  تلع  هب  درک : مالعا  نینچمه  يو 
نوتس تشگ  شترا و  روبع  هک  هتکن  نیا  رب  دیکأت  نمض  وگقح  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  شترا  ياه  نوتس  یهاررس و  حلسم  ياه  هورگ  نیب  ییاهدروخرب 

تعاس 17)  ) نونکات دوش  یم  هتفگ  هنافسأتم  تفگ : درک و  فسأت  زاربا  يا  هثداح  نینچ  عوقو  زا  تسا ، هدوب  هدش  ینیب  شیپ  مظنم  رونام  کی  ًافرص  اه ،
ناجیابرذآ رادناتسا  .تسا  هدوب  یهورگ  هچ  زا  زورما  هثداح  تافلت  هک  درکن  صخشم  يو  .دنا  هدش  یمخز  يدادعت  هتـشک و  رفن  هس  اهدروخرب  نیا  رد 

 - ار شترا  رونام  دـنریگن و  رارق  هدـننک  مومـسم  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  درک  يراودـیما  زاربا  هقطنم  درُک  ناردارب  هب  باـطخ  وگو ، تفگ  نیا  رد  یبرغ 
(2) .دندرک لابقتسا  داباهم  هیونشا و  رد  هک  شیپ  تاعفد  دننام  دنهد ؛ رارق  لابقتسا  دروم  تسا -  روشک  طاقن  مامت  هب  قلعتم  هک  یشترا 

هب نیگنس  حالـس  اب  ناگرمـشیپ  تسا و  يداعریغ  روبزم  رهـش  رد  عاضوا  داباهم ، هاپـس  هدنامرف  عالطا  قبط  تسا  یکاح  هاپـس  شرازگ  کی  لاح  نیا  رد 
يرازگربخ .دنک  یم  تیاکح  نافلاخم  رب  دراو  تاراسخ  شترا و  يدج  میمصت  زا  زین  اه  شرازگ  یخرب  اّما   (3) .دنا هدرک  تکرح  هیونشا  فرط 

182 ص :

.سراپ يرازگربخ  هیمورا  ص3 ، ، 7/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص11 ، نامه ، - 2

(. تایلمع  ) نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63187  دنس  - 3
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: تسا هدمآ  رتیور  شرازگ  رد  .داد  شرازگ  ار  زورما  ياه  يریگرد  درُک ، عبانم  لوق  زا  رتیور 

خیش يوگنخس  کی  .دندش  حورجم  يرایـسب  هتـشک و  نت  لقادـح 20  تفرگرد ، رهـشناریپ  یکیدزن  رد  درُک  دارفا  یتلود و  ياـهورین  نیب  هک  يدربن  رد 
رونام هب  هقطنم  نیا  رد  هک  یتلود  نازابرـس  هک  داد  يور  یماگنه  دربن  تفگ : رتیور  اـب  ینفلت  ساـمت  کـی  رد  اـهدرک ، یبهذـم  ربهر  ینیـسح  نیدـلازع 

کیرچ ییاتسور و 3  يریگرد 17  نیا  رد  هک  تفگ  وگنخس  نیا  .دندرک  کیلـش  ناتالق "  " ياتـسور فرط  هب  نیگنـس  ياه  حالـس  اب  دندوب ، لوغـشم 
؛ تسا گرزب  ناراد  نیمز  نازرواشک و  نیب  هنیرید  يدربن  يریگرد ، نیا  تلع  تفگ  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخـس  کی  .دندیـسر  لـتق  هب  درُک 
رد ار  يرگید  گـنج  دراد  یعـس  شترا  تفگ  ینیـسح  نیدـلازع  خیـش  رتـفد  .دنتـسه  رادروخرب  نارادـساپ  هاپـس  شترا و  تیاـمح  زا  هک  یناراد  نیمز 

رتـیور .دـنا  هدرک  مـالعا  یعاـفد  یگداـمآ  یمومع و  جیـسب  تلاـح  ناتـسدرک  یبهذـم  ناربـهر  تفگ  يا  هیناـیب  رد  رتـفد  نیا  .دزادـنا  هار  هب  ناتـسدرک 
دهاوخن هرکاذم  حلسم  ياه  هورگ  زا  کی  چیه  اب  يو  تلود  هک  دوب  هتفگ  هتشذگ  هام  ناریا ، يروهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  دنک : یم  ناشنرطاخ 

(1) .دنبوکب مه  رد  ار  حلسم  ياه  نامزاس  هک  تساوخ  دهاوخ  مدرم  زا  درک و 

ياه هناهب  اب  نیـشندرک ، قطانم  رد  یمالـسا  يروهمج  تلود  تیمکاـح  لـماک  رارقتـسا  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  رگید ، يوس  زا 
نمـض یمایپ ، راشتنا  اب  یـسایس ، یتاغیلبت و  مادقا  کی  رد  بزح  نیا  .تسا  نیناوخ  اه و  لادوئف  اب  هزرابم  اه  هناهب  نیا  هلمج  زا  دنک ؛ یم  هیجوت  فلتخم 
راکفا رت  شیب  جـییهت  زین  یماظن و  رت  شیب  ياهراشف  زا  ات  داد  رارق  هجوت  دروم  ار  رهاـظ " ظـفح   " هلوقم شیوخ ، عضاوم  تیناـقح  رب  راکـشآ  يراـشفاپ 

نیا ناگرمـشیپ  هب  باطخ  هیمورا ، تالیکـشت  ناریا ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  زورما  رـصع  هک  مایپ -  نیا  رد  .دنک  يریگولج  شیوخ ، دض  رب  یمومع 
: تسا هدمآ  درک -  رشتنم  بزح 

دنا و هدنار  نوریب  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  تسا  لاس  کی  تدم  ار  ریقف  نازرواشک  زا  يرامـش  یب  دادـعت  هک  ار -  هقطنم  ياه  لادوئف  هناحلـسم  تایلمع 
لماع ار  نانآ  مینک و  یم  موکحم  دنتسه -  ینیچ  هئطوت  لوغشم  دنا و  هداتفا  تشحو  هب  یضرا  تاحالصا  يارب  تلود  دیدج  همانرب  يارجا  زا  زین  نونکا 

ینمشد هقطنم ، رد  ار  نانآ  هناحلسم  روضح  ام  .میناد  یم  اکیرما  مسیلایرپما  هب  هتسباو  هدش و  نوگنرس  میژر  هدرپسرس  ناریا و  بالقنا  نمشد  شاشتغا و 
بانج اب  نونکا  مه  هک  يدنمدوس  تارکاذم  ییاهن  جیاتن  لوصح  ات  میهاوخ  یم  زیزع  ناگرمشیپ  امش  زا  میرامش و  یم  ناریا  یـسایس  تایح  اب  راکـشآ 

زا میهاوخ  یم  شترا  يرمرادـناژ و  زا  لاـح  ناـمه  رد  دـینک و  يراددوخ  يریگرد  هنوگره  شرتـسگ  زا  تسا ، ناـیرج  رد  یبرغ  ناـجیابرذآ  رادناتـسا 
ياه هئطوت  يارب  هنیمز  هک  میهدن  هزاجا  نازورفا  گنج  هب  دندرگرب و  دوخ  یلصا  ياه  هاگیاپ  هب  دننک و  يراددوخ  نیشندرک  ياه  هدکهد  ناراب  هلولگ 

بالقنا داب  زوریپ  ناتسدرک ؛ ناگرمشیپ  امش  رب  دورد  .دوش  هدامآ  ناریا  بالقنا  ياهدرواتسد  دض  رب  اکیرما ، مسیلایرپما  هژیو  هب  مسیلایرپما ،

183 ص :

.7/1/1359 رتیور ، يرازگربخ  نارهت -  ص2 ، ، 9/1/1359 ، 8 هرامش هژیو "، ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
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(1) .عاجترا مسیلایرپما و  لامع  رب  گرم  ینیمخ ؛ ماما  مظعا  دئاق  يربهر  هب  ناریا  دنمهوکش 

76

ثداوح یپ  رد  بآودنایم  نارادساپ  هاپس  هک  داد  ربخ  همانزور  نیا  .تسا  هدش  سکعنم  ناهیک  زورما  هرامـش  رد  روشک ، برغ  ياه  يریگرد  زا  یـشخب 
هب نارادساپ ، هاپس  هیعالطا  رد  .تسا  هدرک  عونمم  ار  بآودنایم  رهش  رد  هناحلـسم  دمآ  تفر و  راجنهان ، عیاقو  زورب  زا  يریگولج  يارب  رهـش و  نیا  ریخا 

لتق هب  یـشارخلد  روط  هب  درگبـش ، کـی  هداوناـخ و  کـی  ياـضعا  زا  رفن  هس  نآ ، ناـیرج  رد  هک  تسا  هدـش  هراـشا  بآودـنایم  شیپ  هتفه  ود  ثداوـح 
هب هک  تسا  هدش  هتـساوخ  دارفا  زا  تسا و  هعقاو  نیا  نالماع  بیقعت  للع و  فشک  یپ  رد  نارادساپ  هاپـس  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیعالطا  نیا  رد  .دندیـسر 

(2) تفرگ دنهاوخ  رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک  دننکن  دمآ  تفر و  رهش  رد  هناحلسم  روط 

77

یمومع راکفا  اب  طابترا  يارب  نینچمه  .دراد  يرت  شیب  یتاغیلبت  یسایس و  ییاناوت  تارکمد  بزح  درُک ، يارگ  موق  حلـسم  ياه  هورگ  یلخاد  تباقر  رد 
بزح نیا  لکریبد  ولمـساق  نامحرلادـبع  زا  یبلاطم  ناهیک ، تاـعالطا و  ینعی  ناریا  یلخاد  ربتعم  هماـنزور  ود  زورما  .دراد  راـیتخا  رد  يرتداـیز  تردـق 

.دنداد راشتنا 

بزح يزورون ، نارفاسم  ناتـسدرک و  مدرم  زا  نت  نارازه  روضح  اب  تسا : هدمآ  داباهم  رد  همانزور  نیا  راگنربخ  زا  لقن  هب  زورما ، تاعالطا  همانزور  رد 
بوچراچ رد  تسین و  بلط  هیزجت  درُک  قلخ  تفگ : نینچ  بزح  لکریبد  ولمساق  مسارم  نیا  رد  .درک  رازگرب  ادهش  نادیم  رد  یمیظع  عامتجا  تارکمد 

دروم رد  .دش  نآ  يارجا  ناهاوخ  تسناد و  یقرتم  بوخ و  رایسب  ار  یضرا  تاحالصا  حرط  يو  .تسا  يراتخمدوخ  ناهاوخ  ناریا ، تیمامت  لالقتـسا و 
ییادخ رگا  گنج -  نامز  رد  اما  دوش ؛ راک  نیا  محازم  دیابن  سک  چـیه  دوش و  اج  هباج  دـیاب  شترا  حلـص ، نامز  رد  تفگ : زین  شترا  تالاقتنا  لقن و 

(3) .دیگنج میهاوخ  دوش ، هلمح  ام  هب  هک  یماگنه  رد  همه  شیپاشیپ  تارکمد  بزح  دیآ -  شیپ  هتساوخن 

راگنربخ اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  کی  رد  ناریا ، ناتسدرک  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  رتکد  تسا : هدش  جرد  ریز  شرازگ  زین  زورما  ناهیک  رد 
هدربمان .دـننک  یم  تیلاعف  سلجم  رد  مدرم  نیا  قوقح  يارب  دـنا و  هدـش  باختنا  ناتـسدرک  مدرم  عطاق  تیرثکا  فرط  زا  اـم  ناگدـنیامن  تفگ : ناـهیک 

.تسا مدرم  نیا  دوخ  هدهع  هب  سلجم ، رد  اهنآ  یگدنیامن  تیحالـص  ییاسانـش و  دنا ، هدرک  باختنا  ناتـسدرک  مدرم  ار  دارفا  نیا  نوچ  دوزفا : نینچمه 
یم لح  لباق  يراتخمدوخ  هلئـسم  دریگ ، رارق  بالقنا  ياروش  بیوصت  دروم  حرط  نیا  رگا  تفگ : تارکمد  بزح  يا  هدام  شـش  لصا  هراـبرد  ولمـساق 
اب دیاب  مه  حرط  نیا  تایئزج  هرابرد  تسا ، هدش  قتشم  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  يا  هدام  حرط 26  زا  يا ،) هدام  شش  لصا   ) لصا نیا 6  نوچ  دوش و 

184 ص :

.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص2 ، ، 30 ذخأم - 1
سراپ يرازگربخ  ص11 ، ، 3 ذخأم - 2

ص2. ، 6/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 3
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یگدنیامن تئیه  اب  تارکمد  بزح  تفلاخم  بیذکت  نمـض  تارکمد  بزح  لکریبد  دسیون : یم  شرازگ  همادا  رد  ناهیک  همانزور  .درک  هرکاذم  تلود 
.میرادن ار  بیکرت  نیا  ندز  مه  هب  دصق  هجو  چیه  هب  میناد و  یم  يرورض  يرما  ار  تئیه  نیا  ياقب  میتسه و  تئیه  نیا  يوگنخـس  ام  تفگ : درُک ، قلخ 

مه شیپ  اه  تدم  تفرگ و  میهاوخ  ار  ییاهن  میمصت  دنرادن ، يا  هدنزاس  شقن  ناتسدرک  هقطنم  رد  هک  ییاه  هورگ  هب  عجار  ام  تفگ : نایاپ  رد  ولمـساق 
نیا رد  هتبلا  دندز و   (1) لمع نیا  هب  تسد  ییاهنت  هب  هل  هموک  ناتسود  یلو  میدرک ؛ داهنـشیپ  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  هب  ار  اه  هورگ  نیا  حالـس  علخ 

(2) .دندشن قفوم  راک 

اب دوخ ، بیقر  یـسایس  راـتفر  شنزرـس  اـب  دـشوک  یم  هل  هموک  ناـمزاس  دراد ، دوجو  تارکمد  هل و  هموک  نیب  هک  تباـقر  یعون  رد  دوش  یم  يروآداـی 
هب .دـش  اپرب  ولمـساق " نآ  ربهر  تارکمد و  بزح  يراک  شزاس   " دـض رب  یتارهاـظت  ناویرم  رد  زورما  اتـسار ، نیمه  رد  .دـنک  هزراـبم  نآ  ذوفن  شیازفا 

دیشر یباراد ، هللادبع  ینعی : دنتـشاد ؛ هدهع  رب  ناویرم  رد  هل  هموک  بزح  نارـس  ار  تارهاظت  نیا  يربهر  درُک ،" ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس   " شرازگ
هک درُک - " قلخ  يادن   " یفخم ویدار  زا  هل ، هموک  بزح  ياه  هیعالطا  تارهاظت و  نایرج  .یمتسر  اطع  وج و  کین  دمحا  یمالسالا ، خیش  الوم  یحاتف ،

(3) دش یم  هدناوخ  ویدار  نیا  زا  هورگ  نیا  ياه  هیعالطا  دیدرگ و  یم  شخپ  تسا -  هل  هموک  رایتخا  رد  رقتسم و  رهش  نیا  قباس  ینابرهش  رد 

78

ربخ دحاو  یماظتنا  يورین  کی  لیکشت  یماظتنا و  ياهورین  هیلک  ماغدا  زا  زین  ینابرهش و  رد  یساسا  تارییغت  زا  میلـسریم  یفطـصم  سدنهم  زورما  رـصع 
اب درک  مالعا  یمالسا  يروهمج  همانزور  اب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  کی  رد  تسا ، روشک  ترازو  یـسایس  نواعم  ینابرهـش و  تسرپرـس  هک  يو  .داد 

نینچمه میلسریم  .دش  دهاوخ  عورـش  ینابرهـش  رد  هدنیآ  هتفه  زا  يداینب ، هدرتسگ و  تارییغت  اما  تسا ؛ هدش  زاغآ  ینابرهـش  رد  یتارییغت  ون  لاس  عورش 
تـسیل یماسا  ياـشفا  مدـع  نمـض  وا  .دراد  همادا  زونه  تسا و  هدـش  زاـغآ  يزاـسکاپ  ینابرهـش  رد  جـیردت  هب  زوروـن 1359  زا  لـبق  زا  هک  درک  مـالعا 

، دنراد تلاخد  تاماظتنا  رما  رد  هک  یناسک  مامت  زا  نتفرگ  کمک  اب  هک  درک  مالعا  نینچمه  يزاسکاپ ،

185 ص :

هقطنم رد  جیار  بهذـم  رهاوظ  رب  هیکت  اب  دـهاوخ  یم  هک  یهاپـس  تسا ؛ يراگتـسر )  ) يراگزر هاپـس  هب  موسوم  هورگ  اب  هل  هموک  يریگرد  هب  هراشا  - 1
یم ناشن  تیساسح  ییابقر  نینچ  هرابرد  تارکمد ، بزح  زا  رت  شیب  هل  هموک  .دزادنیب  هار  هب  ماظن  دض  رب  ار  يا  هناحلـسم  يارگ  موق  نایرج  تاناماروا ،

.دهد
ص12. ، 3 ذخأم - 2

ص3. ، 10/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 3
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هبحاصم کی  رد  زین  نآ  تایئزج  تفگ  يو  .دش  دـهاوخ  ارجا  يدوز  هب  هک  تسا  یـسررب  تسد  رد  هناگی ، یماظتنا  مجـسنم  دـحاو  کی  لیکـشت  حرط 
(1) .دیدرگ دهاوخ  مالعا  یتاعوبطم 

رد لیذ  ربخ  جرد  تروص  هب  شنکاو  نیا  .داد  ناشن  شنکاو  هدش ، رکذ  تامادقا  زا  یـشخب  ربارب  رد  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  رگید ، يوس  زا 
روشک و ترازو  یـسایس  نواـعم  میلـسریم  یفطـصم  : » تسا هدـمآ  هیرـشن  نیا  رد  .تسا  جدننـس  رد  ناـمزاس  نیا  هخاـش  ناـگرا  هک  دوب  ربـخ "  " هیرـشن

رهش رد  هک  تسا  هدیسر  قفاوت  هب  ناتسدرک  یسایس  ياه  نامزاس  اب  تلود  تسا  هتفگ  هسنارف  يرازگربخ  اب  هبحاصم  رد  روشک ، لک  ینابرهش  تسرپرس 
قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  : » تسا هدش  يریگ  عضوم  مادـقا  نیا  دـض  رب  لیذ ، وحن  هب  همادا  رد  .دوش » رقتـسم  شترا  ینابرهـش ، ياج  هب  جدـننس ،

هرکاذم هنوگره  هدرک و  در  دشاب ، هدرک  يا  هرکاذم  ام  اب  جدننـس ، ینابرهـش  ياج  هب  شترا  ینیزگیاج  هنیمز  رد  تلود  هک  ار  ماهتا  نیا  ًاتحارـص  ناریا ،
میدـقتعم میناد و  یم  درُک  قـلخ  یگدـنیامن  تئیه  فیعـضت  تـهج  رد  ار  نآ  هتـسناد و  دودرم  دریگب ، تروـص  ییورین  ره  بناـج  زا  هـک  يا  هناگادـج 

تسا و یلیمحت  هتساوخان و  ياه  يریگرد  ینیچ  هنیمز  ییوج و  هناهب  جدننـس ، ینابرهـش  یلعف  دارفا  ياج  هب  رگید  یماظن  يورین  ره  ای  شترا  نتـشامگ 
مه رد  ار  اـه  هئطوـت  رت  هنارایــشه  میهاوـخ  یم  دوـخ  ناـمرهق  مدرم  زا  و  هدروآ ، باــسح  هـب  دوـخ  قـلخ  دــض  رب  يرگید  هئطوـت  ار  ورین  ضیوـعت  نـیا 

(2)« .دننکشب

؛ تسا نارگن  نیشندرک  ياهرهش  ياه  ینابرهش  یخرب  رد  ارگ  موق  حلسم  ياه  هورگ  هب  هتسباو  رـصانع  هیفـصت  زا  روبزم ، نامزاس  هک  دوش  یم  يروآدای 
هدروخ بالقنا  نایرج  رد  ینابرهـش  عومجم  هک  یتابرـض  هب  هجوت  اب  نینچمه ، .دـننک  یم  هدافتـسا  هزرابم  ناکما  کی  تروص  هب  اـهنآ  زا  هک  يرـصانع 

.تسین روبزم  ياه  هورگ  دنسپ  دروم  ًاعبط  نآ ، ياج  هب  شترا  ياهورین  رارقتسا  تسا ،

79

هوالع .دوش  یم  هدـهاشم  ماظن  قفاوم  فلاخم و  ياه  نایرج  اه و  هورگ  نیب  ییاهدروخرب  زین  روشک  رگید  قطانم  یخرب  رد  نیـشندرک ، قطانم  رب  هوالع 
، دوش یم  رکذ  لیذ  رد  هک  يدروم  ود  .تسا  یسایسریغ  رارشا  راتفر  درکلمع و  هب  طوبرم  هک  تسه  زین  ییاهدروخرب  دراد ، یسایس  هبنج  هک  يدراوم  رب 

.داتفا قافتا  زورما  هک  تسا  يدراوم  زا 

دـض هزرابم   " ییامهدرگ نیا  .دـندرک  رازگرب  يرگراـک " نوتیز   " رد یثحب  هسلج  زاوها ، رد   (3)" اه تسینومک  هیداحتا  ناراداوه  زورما " رهظ  زادـعب 
لاح نیمه  رد  ناهیک ، همانزور  شرازگ  هب  .دـیماجنا  لوط  هب  مین  تعاس و  هس  دوب و  خـساپ  شـسرپ و  لماش  هک  تشاد  ناونع  تاباختنا " یتسیلاـیرپما و 

شتآ هب  دوب  يرگراک  نوتیز  يوک  یمالسا  ناناوج  هب  قلعتم  هک  يرداچ 

186 ص :

ص11. ، 6 ذخأم - 1
هرامـش 33، جدننـس ، ناریا -  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناـگرا  ربخ "  " هیرـشن گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 217291  دنـس  - 2

.6/1/1359
تدش هب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  لمآ  هناحلسم  مادقا  يارجام  نارادبرس ، ناونع  تحت  یماظن ، زاف  رد  براحم  ياه  نایرج  بوکرس  زا  دعب  هورگ ، نیا  - 3

.دروخ تسکش 
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هیلک دندش و  حورجم  نت  ود  دروخرب  نیا  رد  .دندش  رو  هلمح  ناگدننک  عامتجا  هب  قامچ  لیب و  هلیـسو  هب  هقطنم  نیا  ناناوج  زا  یهورگ  دـش و  هدیـشک 
(1) .دش بیرخت  اه ، شیفآ  اهدراکالپ و  نفورکیم و  هلمج  زا  زاوها ، ياه  تسینومک  هیداحتا  لیاسو 

هجیتن رد  درک ؛ يزادناریت  اهنآ  هب  تسب و  ناریمشک  هقطنم  رد  نارفاسم  رب  ار  هار  شدارفا  هارمه  هب  ییوران  ربنق  مان  هب  يرورش  زورما  زین  نامرک  هقطنم  رد 
فده هک  تسا  نیا  یلحم  هاپـس  رظن  .درک  رارف  اه  ناگورگ  زا  رفن  کی  هک  دندش  هتفرگ  ناگورگ  رفن  راهچ  دیـسر و  لتق  هب  هلاس  هدزاود  هچبرـسپ  کی 

(2) .تسا هدربمان  اب  يراکمه  تهج  یلاها  نیب  رد  تشحو  بعر و  داجیا  لمع ، نیا  زا 

80

زا یکی  .تسا  ور  هبور  يداـیز  تالکـشم  اـه و  ضقاـنت  اـب  تسا ، روشک  ياـه  ناـیرج  نیرت  لاـعف  زا  هک  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ینوـنک ، عاـضوا  رد 
نآ .دـهد  هئارا  دـناوت  یمن  نآ  يارب  مه  یهیجوت  چـیه  عاضوا  نیا  رد  تسا و  راچد  نآ  هب  تدـش  هب  هک  تسا  یـضقانت  نامزاس ، نیا  گرزب  تالـضعم 

ياهورین ماظن و  تیمکاح  زا  لقتـسم  موزل ، تروص  رد  ات  دـشاب  حلـسم  یکیرچ  نامزاس  کی  دـهاوخ  یم  وس  کی  زا  نامزاس  نیا  هک  تسا  نیا  ضقانت 
یـسایس تباقر  تکراشم و  هب  نآ ، ياهداهن  ماظن و  لیذ  رد  ًاعبط  هک  دشاب  یـسایس  نامزاس  کی  دـهاوخ  یم  مه  رگید  يوس  زا  دـنک ؛ لمع  نآ  حلـسم 

ياه کیرچ  نامزاس  نوچ  يرگید  ياه  نامزاس  ضقاـنت ، نیا  زا  هتبلا  .دـنک  يریگیپ  ار  یتموکح  تردـق  بسک  قیرط ، نیا  زا  دزادرپب و  زیمآ  تملاـسم 
ياه ناـمزاس  اـب  یبهذـم ، لـفاحم  اـه و  هداوناـخ  رد  رت  هدرتسگ  ذوفن  لـیلد  هب  قلخ ، نیدـهاجم  ناـمزاس  تیعـضو  اـما  دـنرب ؛ یم  جـنر  زین  قلخ  ییادـف 
انعم کی  هب  ندوب ، حلـسم  لاح ، نیا  رد  .دنراد  یـسایس  تردق  نابدرن  زا  دوعـص  اقترا و  هب  يدایز  دـیما  نآ  ناربهر  نیاربانب  تسا ؛ توافتم  یبهذـمریغ 
ریبعت قافن ، یعون  هب  دوخ  نیا  هک  دـنک  یم  مالعا  فلتخم  ياه  لکـش  هب  ار  نآ  نتفریذـپ  نامزاس ، هک  یلاح  رد  تسا ؛ دـیدج  ماظن  تیمکاح  نتفریذـپن 
لیاوا هک  نیقفاـنم  بقل  درادرارق و  دـیدج  ماـظن  راداوه  یبهذـم  عیـسو  ياـه  هدوت  اـهرداک و  شاـخرپ  ضرعم  رد  هراومه  ناـمزاس  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم 

.دوش یم  قالطا  نامزاس  عومجم  رب  نونکا  تفرگ ، یم  رب  رد  ار  نامزاس  نیا  لخاد  ياه  تسیسکرام  طقف  بالقنا ،

زا .دـیآرب  اهنآ  ماجنا  هدـهع  زا  دـنک و  لح  ار  اهنآ  دـیاب  هک  تسا  هجاوم  يروما  لئاسم و  اـب  شیوخ ، عضاوم  یلعف و  تیعقوم  ظـفح  يارب  ناـمزاس  نیا 
هورگ کی  عضوم  زا  یسایس  روضح  موادت  ناکما  بسک  رگید ، هلئسم  .تسا  نامزاس " هناقفانم  هرهچ   " هب طوبرم  ياهراشف  زا  نتساک  لئاسم ، نیا  هلمج 

زاف هب  دورو   " يارب هک  يزور  رد  ات  تسا  نامزاس  ندوب  حلسم  یکیرچ و  نأش  ظفح  موس ، هلئـسم  .تسا  مزال  رادتقا  بسک  تهج  رد  دیدج  ماظن  لخاد 
نامزاس يزکرم  هتسه  لئاسم ، نیا  لح  روما و  نیا  ماجنا  يارب  .دریگب  رارق  هدافتسا  دروم  تسا ، بسانم  یماظن "

187 ص :

ص3. ، 30 ذخأم - 1
.نارهت هب  نامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63235  دنس  - 2
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حلسمریغ نامزاس ، یمسر  زکارم  دنک  مالعا  حالس ، نتشاد  ترورض  ّتلع  هب  نتخادرپ  ياج  هب  هک  نآ  تسخن  .تسا  هدیـشیدنا  يریبادت  قلخ  نیدهاجم 
ياهورین لک  هدنامرف  ماقم  رد  يو  زا  تسا -  هدـش  زاغآ  لبق  یتدـم  زا  هک  ردـص -  ینب  هب  ندـش  کیدزن  دـنور  موادـت  اب  هک  نیا  رگید  ریبدـت  .دنتـسه 

مه دوش و  داجیا  یمومع  راکفا  رد  نامزاس ، بناج  زا  دیدج  ماظن  شریذپ  یقلت  هلئسم  مه  ات  دوش  ذخا  نامزاس ، ندوب  حلسم  موادت  زوجم  یعون  حلـسم ،
.ددرگ ظفح  دوعوم ، زور  يارب  نامزاس  یماظن  تردق 

قح یعون  دوجو  رب  زین  راـختفارپ و  گرم  شریذـپ  رب  هماـن ، نیا  رد  .تسا  بوچراـچ  نیمه  رد  تکرح  زا  يا  هنومن  ردـص ، ینب  هب  ناـمزاس  زورما  هماـن 
تنوشخ زا  زیهرپ  یحیولت ، دیدهت  کی  رد  نینچمه  .تسا  هدـش  دـیکأت  نازورفا ، شتآ  نایوج و  هدـسفم  لباقم  رد  نامزاس  زا  عافد  رد  ینوناق  یعرش و 

اوق لک  هدنامرف  يروهمج و  سیئر  ماقم  رد  ردص  ینب  زا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  همان ، نیا  رد  .تسا  هدش  هتسناد  تحلصم  يوناث  عالطا  ات  طقف  لباقتم ،
هک ددرگ  صخـشم  ات  دنک  مازعا  نیدهاجم  زکارم  رب  تراظن  دیدزاب و  يارب  ار  دوخ  هدنیامن  ینوناق ، لحارم  تافیرـشت و  یط  نودب  هک  دنک  یم  توعد 

یفرعم نآ  یناب  ار  نیدهاجم  غورد ، هب  هک  ییاه  يزیر  نوخ  زا  يریگـشیپ  دـناوخ ؛ یم  يریگـشیپ  یعون  ار  نیا  نامزاس  .دنتـسه  حلـسم  ریغ  زکارم ، نیا 
.درک دنهاوخ 

هب دش ، جرد  دهاجم  همانزور  رد  ردص ،" ینب  يروهمج ، سیئر  هب  ناریا  قلخ  نیدهاجم  همان   " ناونع اب  فلتخم و  ياه  همانزور  رد  نآ  ربخ  هک  همان  نیا 
.ناریا نامرهق  قلخ  مان  هب  ادخ و  مان  هب  : » دوش یم  زاغآ  لکش  نیا 

رد یعیسو ، هتفای  نامزاس  ياه  هئطوت  میا ، هتشاد  تفایرد  هک  یقثوم  تاعالطا  رارق  هب  بالقنا ! ياروش  تسایر  روهمج و  تسایر  ردص ، ینب  رتکد  ياقآ 
نیا رد  روشک  یـسایس  ساسح  هداعلا  قوف  طیارـش  .دسر  یم  روهظ  هصنم  هب  کی  هب  کی  هک  تسا  نایرج  رد  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  هیلع  روشک  رـسارس 

نونکا مه  هک  روشک -  لخاد  رد  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  اب  هطبار  رد  هچ  رـصم و  هب  نئاخ  هاش  ندمآ  یللملا و  نیب  تالوحت  اب  هطبار  رد  هچ  مایا ،
دراوم هب  امش  هجوت  بلج  نمض  هک  دنک  یم  باجیا  مینک -  یم  یط  ار  نآ  مود  لوا و  هلحرم  نایم  هلصاف 

188 ص :
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یهیدـب .مییامنب  بالقنا ، ياروش  تسایر  ناونع  هب  يروهمج و  تسایر  ناونع  هب  ار  نات  ینوناق  تیعطاـق  تیلوئـسم و  رثکادـح  لاـمعا  ياـضاقت  نیریز ،
یخرب راتفر  ریظن  یللملا  نیب  هدافتسا  ءوس  هنوگ  چیه  هب  و  دومن ، نیمأت  ار  روشک  نورد  مهافت  یـسایس و  شمارآ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  اهنت  هک  تسا 

« .دریگب یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  دناوتب  یسک  ات  تشاذگن  دادن و  نادیم  زین  ناریا  دروم  رد  یثعب  ناربهر 

: دریگ یم  تروص  قلخ  نیدهاجم  دض  رب  هک  تسا  هدش  هتسناد  یتامادقا  لیذ  دراوم  همادا ، رد 

« .روشک فلتخم  طاقن  رد  تاوزج  باتک و  ندینازوس  لیبق  زا  یتامادقا  نامناراداوه و  ام و  هیلع  موجه  هلمح و  - »

شزاس ياج  هب  كاواس ، ياه  تسرهف  اه و  هدـنورپ  همه  راشتنا  مدـع  طیارـش  رد  ات  تسا  قنوررپ  نانچمه  زین  ییاذـک  لوعجم  ياه  يرگاشفا  رازاـب  - »
« .دنهد رارق  فده  ار  نهیم  نیا  یبالقنا  نادنزرف  نیرت  لیصا  هاش ، نایوگ  ساپس  ناراک و 

نیدـهاجم نامزاس  تیاکـش  دراوم  زا  عالطا  زا  سپ  هتبلا  یلوعجم -  ياه  تیاکـش  اهنآ ، ندرک  ثول  روظنم  هب  ام و  یتاباختنا  ياه  تیاکـش  لابق  رد  - »
مک ای  دنامب و  ناهنپ  اه  هدید  زا  گرزب  یـساسا  تابلقت  نایم  نیا  رد  هدـش و  مگردرـس  جـیگ و  عالطا ، مک  مدرم  هدوت  ات  دـنا  هدومن  ناونع  ناریا -  قلخ 

« .دوش هداد  هولج  تیمها 

تاباختنا هلئـسم  اهنآ  أشنمرـس  لامتحا  بلغا ، هک  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  هیلع  رب  تدـش  هب  یهورگ  یبزح و  رابنایز  ياه  یگناـگود  تاـفالتخا و  ّوج  - »
« .دوش یم  هدز  نماد  تسا ،

بقاوع همه  زا  غراف  هتفرگ و  هدـهع  هب  یکانرطخ  رایـسب  شقن  یـساسح ، طیارـش  نینچ  رد  مه  نآ  هاـگآان ، ياـه  هدوت  کـیرحت  رد  نویزیولت  ویدار  - »
« .دهد یم  همادا  ام  هیلعرب  یشاپمس  هب  نانچمه  یعامتجا ، یسایس و  میخو 

: دزادرپ یم  رظن  دروم  داهنشیپ  یلصا و  دوصقم  حرط  هب  ریز  وحن  هب  نامزاس  نیا  رخآ ، رد 

جرم جره و  بوشآ و  يریگرد و  داجیا  ییوج و  هنتف  اب  هک  دنراد  نآ  رس  یـصخشم  ياه  تسد  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  لاوحا  عاضوا و  هعومجم  زا  »
دصاقم هب  تنوشخ ، ياضف  ندومن  ریگ  همه  اب  هتخاس و  رات  هریت و  ار  روشک  یسایس  زیمآ  تملاسم  قفا  راب ، تنوشخ  لمعلا  سکع  لمع و  نداد  جاور  و 

.دنبای تسد  دوخ 

صخـش عالطا  هب  هلیـسو  نیدب  ناریا  قلخ  نیدهاجم  اهنآ ، یمامت  هب  هناعطاق  یگدیـسر  ترورـض  رب  ددجم  دیکأت  قوف و  دراوم  هیلک  هب  فطع  اب  نونکا 
لادـج و گنج و  ره  زا  تعنامم  و  زیگنا ، قافن  یمدرم و  دـض  هئطوت  ره  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  هک  دـنناسر  یم  اوق  لـک  یهدـنامرف  يروهمج و  سیئر 
رد دوخ  بعـش  هیلک  دنهد ، هولج  نآ  یناب  ای  لوئـسم  ار  نیدـهاجم  ینویزیولت ، ویدار  غورد  رـسارس  ياه  همانرب  رد  دـنهاوخب  ًادـعب  هک  یقحان  يزیرنوخ 

نارود ریظن  ار  روشک  رسارس 
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هنوگ چیه  یط  نودب  مهم ، نیا  رد  تراظن  دیدزاب و  تهج  یتعاس ، ره  رد  ار  امـش  هدنیامن  ات  میا  هدامآ  هدومن و  حلـسمریغ  يروهمج ، تسایر  تاباختنا 
.میریذپب ینوناق  لحارم  تافیرشت و 

زرم ات  ار  دوخ  یبـالقنا  یمالـسا و  یتدـیقع  یتخـسرس  یلوصا و  يرادـیاپ  هک  میهاوخ  یم  روشک  رـسارس  رد  ناـمناراداوه  هیلک  زا  اـج  نیمه  رد  ًاـنمض 
تقادـص و تابثا  يارب  ام  رگید ، ترابع  هب  و  دـتفین ، نازورفا  شتآ  نایوج و  هدـسفم  تسد  هب  يزیواتـسد  چـیه  هک  دـننک  لامعا  يا  هنوگ  هب  تداـهش ،

لامعا يوناث  عالطا  ات  راختفارپ ، گرم  زا  لابقتـسا  مغر  هب  یقلخ ، دـض  هدـش و  يزیر  هماـنرب  شیپ  زا  ياـه  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  دوخ و  تین  نسح 
قح زا  ندرک  رظن  فرـص  هب  دبالا  یلا  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  هک  دنناد  یم  يروهمج  تسایر  دیدرت  یب  نکیل  .میناد  یمن  تحلـصم  ار  لباقتم  تنوشخ 

.دومن شرافس  شا  ینوناق  یعرش و  عافد 

(1)«6/1/1359 ناریا -  قلخ  نیدهاجم 

81

تیباذـج نازومآ  شناد  يارب  نامزاس  نیا  یتالیکـشت  ياه  شور  تسا و  يزومآ  شناد  هخاش  رد  تیلاعف  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  تاـکرحت  هلمج  زا 
ياه حرط  ییارجا  یلـصا  راب  دنتـسه و  رـشق  نیمه  زا  دنا ، هدش  روبزم  نامزاس  بذج  بالقنا  زا  دعب  هک  ییاهورین  هدـمع  نینچمه  .دراد  ار  دوخ  صاخ 

ماظن و راداوه  نامزاس و  فلاخم  ياه  نایرج  لئاسم ، نیا  هب  هجوت  اب  .دراد  هدهعرب  رشق  نیا  فلتخم ، ياه  تبسانم  رد  ار  قلخ  نیدهاجم  عیسو  یتاغیلبت 
بزح ناگرا  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  زورما  هرامـش  رد  هک  یبلطم  .دـنهد  یم  ناـشن  يا  هژیو  تیـساسح  يزومآ  شناد  هلئـسم  رد  ینیمخ ، ماـما  زین 

رد يرظتنم ، هللا  تیآ  ترـضح  دهاجم ، هیقف  مایپ   " ناونع اب  هک  بلطم  نیا  .دنک  یم  ادیپ  انعم  بوچراچ  نیمه  رد  تسا  هدـش  جرد  یمالـسا ، يروهمج 
روبزم مایپ  رد  .تسا  هدش  رکذ  تیساسح  هدنهد  ناشن  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  ناتـسزوخ " ناتـسا  نازومآ  شناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  ییامهدرگ  نیلوا 

: تسا هدمآ 

سرادم دننک  یم  یعس  هناروزم ، هنارهام و  یحرط  اب  مالسا  هنیرید  نانمشد  بالقنا ، روشک و  هدنیآ  رد  هدرک  لیـصحت  ناناوج  هدنزاس  شقن  هب  هجوت  اب  »
زا ار  یملع  تاقیقحت  ندـناوخ و  سرد  تصرف  هدومن و  ریگرد  یبزح  یهورگ و  لئاسم  هلـسلس  کی  اـب  ار  موصعم  ناـناوج  هدـناشک و  بوشآ  هب  ار  اـم 
هب نالاهنون ، نیا  هک  هدش  يزیر  حرط  يا  هنوگ  هب  دریگ و  ماجنا  یمالـسا  یبالقنا و  کسام  ریز  یهورگ ، ياه  يریگرد  نیا  اسب  هچ  .دنیامن  بلـس  نانآ 
هن تسا و  نآ  رد  ادخ  تیاضر  هن  هک  دنناشک  یم  یهار  هب  ار  نانآ  قلخ ، زا  عافد  مان  ریز  و  دنا ، هدـمآ  رد  ییاه  هورگ  اه و  تیعمج  تسد  تلآ  تروص 

 ... .ددرگ یم  نیمأت  مورحم  ياه  هدوت  قلخ و  عفانم  هن  ددرگ و  یم  نیمضت  یمالسا  بالقنا  حلاصم 

تموکح هیلع  رب  هک  یماظن  يداصتقا و  هرـصاحم  ياه  حرط  اـب  ناـمز  مه  اـهنآ ، یلخاد  لاـمع  یجراـخ و  ياـه  تسایـس  هب  هتـسباو  رودزم  ياـه  هورگ 
تراسا هب  حرط  دنا ، هدرک  هدامآ  یمالسا 
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ياه تسایـس  مناد  یم  مراد و  عالطا  اه  هورگ  نیا  رگناریو  ياه  هشقن  زا  نم  .دـنزاس ...  یم  هداـمآ  ار  بـالقنا  یگنهرف  یناـسنا و  میظع  عباـنم  ندیـشک 
هب دیهاگآ و  دمآ ، شیپ  مالسا  ردص  رد  هک  یتیعـضو  زا  امـش  .تخاس  دنهاوخ  ناربج  هنوگچ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  ار  شیوخ  یماکان  یجراخ ،

 ... .تخاس ور  هبور  تسکش  اب  نورد  زا  ناوت  یم  ییاه ، یتسدرت  هچ  اب  هنوگچ و  ار  هدش  زوریپ  بالقنا  کی  دیناد  یم  یبوخ 

ناهج شخب  يدازآ  ياه  تضهن  خـیرات  خـلت  تایبرجت  زا  .تسا  هتفهن  امـش  كاپ  نورد  رد  اه  يژرنا  نیرت  هدامآ  دـیتسه و  امـش  اـهورین  نیرتهب  زورما 
نیا يدرف  حلاصم  .دیرگنب  قیمع  یـشرگن  عیـسو و  دید  اب  ار  بالقنا  هدنیآ  .دینک  یـسررب  تقد  اب  ار  بالقنا  زیزع  ربهر  تامیلعت  .دیریگب  تربع  مالـسا 

نشور اهنآ  هتشذگ  هک  لاحلا  مولعم  ياه  هورگ  دنیاشوخ  ینابرق  هتخود ، نازومآ  شناد  امش  یمالـسا  تیـصخش  هب  دیما  مشچ  هک  ار  هتـساخ  اپ  هب  تما 
(1)« .دینادرگن تسا ،
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يا هیرـشن  نآ ، دـض  رب  يرگاشفا  رد  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  راتفر  اب  دروخرب  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناـگرا  یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور 
اب ار  يوجر  دوعـسم  هب  يرادـهب  ریزو  یناملراپ  نواعم  لضاف ، رتکد  هداشگرـس  همان  همانزور ، نیا  دـیدج  لاس  هرامـش  نیتسخن  رد  زورما  تسا ، صخاش 

هیرشن نیا  .تسا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دهاجم ، هیرشن  رد  یشرازگ  جرد  هب  لضاف  رتکد  شنکاو  عقاو  رد  همان  نیا  .درک  جرد  ظوفحم ، ياضما 
قلطم يریرح  الهش  مان  هب  ینز  اب  يوجر  دوعسم  يوگو  تفگ  تاقالم و  هب  هک  درک  جرد  یـشرازگ  دوخ ، هرامش 28  رد  هتشذگ ، لاس  زور  نیرخآ  رد 

ناملـسم رهاوخ  اب  يوجر  دوعـسم  ردارب  تاـقالم   " ناونع اـب  و  لّوا ، هحفـص  یلـصا  ربخ  کـی و  رتیت  تروص  هب  شرازگ  نیا  ربخ   (2) .تشاد صاصتخا 
ینیب اب  ینز  اب  وگو  تفگ  لاح  رد  ار  يوجر  هک  دوب  هدش  جرد  لوا  هحفص  رد  زین  وگو  تفگ  تاقالم و  نیا  زا  یـسکع  .دوب  هدیـسر  پاچ  هب  یبالقنا "
لیلد هب  روـشک ) ترازو  رظاـن   ) قـلطم يریرح  رهاوـخ  : » دوـب هدـش  هداد  حیـضوت  تشرد  یّطخ  اـب  سکع  نیا  راـنک  رد  .داد  یم  ناـشن  هدـش  یچیپدـناب 

(3)« .دش بورضم  هجنکش و  هنادرمناوجان  تاباختنا ، رد  يراکفالخ  بلقت و  هب  شضارتعا 

هژیو هب  اه و  همانزور  رد  يربخ  لاس 58 ، رخآ  هتفه  رد  یمالسا ! يروهمج  همانزور  مرتحم  ریبدرس  : » تسا هدمآ  شا  همان  هرابرد  لضاف  رتکد  حیضوت  رد 
نآ لیمکت  يارب  .دوب  هتفرگ  رارق  متـش  برـض و  دروم  نم ، رـسمه  ینعی  ناملـسم  یبالقنا  رهاوخ  کی  نآ ، یط  هک  دوب  هدیـسر  پاچ  هب  دـهاجم  هیرـشن 
رد ناریا ، هاگآ  ناملـسم و  تلم  ات  مهد  رارق  دیارج  رایتخا  رد  ار  نآ  تشونور  هتـشون و  يوجر  دوعـسم  ياقآ  هب  يا  هداشگرـس  همان  ات  مدش  نآ  رب  ربخ ،

ربخ لماک  نایرج 
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ياضما اب  ار  همان  تسا  دنمـشهاوخ  ًانمـض  .دوش  هتـشادرب  يرثؤم  مدق  ام  ناناوج  هب  نداد  یهاگآ  رد  تسویپ ، همان  پاچ  اب  تسا  دیما  .دنریگ  رارق  روبزم 
(1)« .دنیامرف جرد  هب  رما  ظوفحم 

زرم ات  ار  شرـسمه  دوخ و  نیب  تافالتخا  يریگ  جوا  و  نامزاس ، یتالیکـشت  ياه  تیلاعف  رد  ار  شیوخ  رـسمه  روضح  تاـیئزج  هدنـسیون  هماـن ، نیا  رد 
(2) .تسا هداد  حیضوت  ًالصفم  قالط ،
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ياه نایرج  لاح ، نیا  اب  تسا ؛ ماما  طـخ  ناوریپ  ماـظن و  نارداوه  عفن  هب  مدرم ، ّرثؤم  رثکا  يارآ  یلـصا  يریگ  تهج  هک  تسا  حـضاو  یلعف  عاـضوا  رد 
لماع ار  نآ  دننک و  یم  دیکأت  تاباختنا  رد  بلقت  رما  رب  ًابترم  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  هب  هتسباو  رصانع  هژیو  هب  نانآ ، هب  هتسباو  ياهادیدناک  فلاخم و 

شیب و مک و  تسا -  تاباختنا  لوا  هلحرم  هدـنرب  شبیقر  حانج  هک  ردـص -  ینب  هب  هتـسباو  ناـیرج  زین ، تیمکاـح  رد  .دـنناد  یم  اـهدزمان  هدـننک  نییعت 
رد : » تشون دوخ  زورما  هرامش  رد  ناهیک  .دننک  یم  راودیما  رظن  دروم  هجیتن  لوصح  هب  ار  ناضرتعم  دنیامن و  یم  لابقتـسا  یلئاسم  نینچ  حرط  زا  ًاحیولت 

يارب ییاه  مارگلت  لاسرا  اب  اهادیدناک  زا  یهورگ  تسا ، هدیسر  نایاپ  هب  اهرهش  زا  يرایسب  رد  یلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  يارآ  شرامـش  هک  یلاح 
ضارتعا تاباختنا  يرازگرب  هوحن  هب  كرادـم ، لیالد و  رکذ  اب  هدرک و  هراشا  تاباختنا  رد  اـهرظن  لاـمعا  تاـبلقت و  عاونا  هب  روهمج ، سیئر  ردـص  ینب 

(3) .دنا هتسناد  رابتعا  یب  ار  سلجم  هدناوخ و  ینوناقریغ  عورشمان و  ار  تاباختنا  نینچمه  هدع  نیا  .دندش  نآ  دیدجت  لاطبا و  راتساوخ  هدرک و 

تفگ رد  زیربت ، رادـنامرف  ینهذ   » یمالـسا يروهمج  همانزور  هتـشون  هب  هلمج  زا  دـننک ؛ یم  عافد  دوخ  درکلمع  زا  زین  تاباختنا  ناـیرجم  رگید ، يوس  زا 
: تفگ درک و  در  تسا ، هدرک  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  يرازگرب  هوحن  هب  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  هک  ار  یتاداقتنا  سراـپ ، يرازگربخ  اـب  ییوگو 

(4)« .مینک مالعا  لطاب  ار  قودنص  دنچ  دش  ببس  هک  هدوب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ياضعا  دوخ  يوس  زا  دشاب ، هتفرگ  تروص  ییاه  ذوفن  لامِعا  رگا 

هب طوبرم  تایاکش  یسررب  زا  سپ  درک  مالعا  ماگنه  بش  اروش ، هداعلا  قوف  هسلج  نایاپ  رد  بالقنا ، ياروش  يوگنخس  یبیبح  نسح  رتکد  لاح  نیا  رد 
يوگنخـس .دوش  یم  مولعم  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  مود  هلحرم  يرازگرب  خـیرات  دـش ، دـهاوخ  مـالعا  رگید  هاـم  کـی  اـت  هک  تاـباختنا  تاـفلخت 

هب طوبرم  تایاکش  یسررب  راک  هتشذگ 5/1/1359  زور  زا  يرفن ، تفه  نویسیمک  تفگ : تاباختنا  تایاکش  یسررب  نویـسیمک  هرابرد  بالقنا  ياروش 
تاباختنا مود  هلحرم  شرازگ ، نیا  مالعا  زا  دـعب  هک  دـنک  شرازگ  ار  دوخ  راک  هجیتن  دراد  تلهم  هام  کـی  تسا و  هدرک  عورـش  ار  تاـباختنا  تاـفلخت 

(5) .دش دهاوخ  ماجنا 

رایتخا رد  يا  هیعالطا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  دازآ  ثحب  رتفد  نینچمه 

192 ص :

ص2. ، 5 ذخأم - 1
ص202 يوجر ، دوعسم  هب  لضاف  رتکد  هنارگاشفا  همان  لماک  نتم  لماش  شرازگ 82 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

ص2. ، 3 ذخأم - 3
.سراپ يرازگربخ  زیربت -  ص4 ، ، 5 ذخأم - 4

ص3. ، 30 ذخأم - 5
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ققحت تهج  رد  یتبثم  مادقا  هرظانم ، دازآ و  ثحب  ياه  همانرب  هعـسوت  همادا و  هک  اج  نآ  زا  : » تسا حرـش  نیدـب  نآ  نتم  هک  داد  رارق  سراپ  يرازگربخ 
نیدـب دـناد ، یم  شیوخ  فیاظو  هلمج  زا  ار  مهم  نیا  ماـجنا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  تسا ، اـم  نهیم  مدرم  یهاـگآ  شیازفا  يدازآ و 

هدننک تکرـش  بازحا  اه و  نامزاس  يروهمج ، سیئر  اب  مدرم  یگنهامه  رتفد  زا ]: دنترابع  هک   ] هناگ شـش  ياهداهن  اه و  نامزاس  زا  کی  ره  زا  هلیـسو 
و روشک ، ترازو  یتاباختنا  داتس  ** (3)، هاوخ یقرت  یبالقنا و  ياـهدزمان  یفرعم  ياروش  * (2)، مانمه هورگ   (1)، گرزب فالتئا  هب  فورعم  فـالتئا  رد 

تاباختنا يریگ  يأر  هوحن  تالاکـشا  لئاسم و  هرابرد  ثحب  تهج  درگزیم  کی  رد  تکرـش  يارب  ات  دنک  یم  توعد  نارهت  تاباختنا  رب  تراظن  نمجنا 
، مج ماج  نامتخاس  رد  عقاو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  دازآ  ثحب  رتفد  هب  دشابن  ادیدناک  هک  هدنیامن  کی  طقف  یمالـسا ، ياروش  سلجم 

(4)« .دنیامن یفرعم 

84

هب داقتنا  رد  نویزیولت ،" ویدار و  رد  لاذتبا  جوا  زورون ،  " ناونع اب  دوخ  هلاقمرس  ّیط  زورما  یمالسا ، يروهمج  بزح  ناگرا  یمالسا  يروهمج  همانزور 
تفاـب درکلمع و  زا  بزح  یتیاـضران  مـالعا  یعون  هتـشون  نیا  .تشون  یبلاـطم  نآ ، یتسرپرـس  ياروش  دـض  رب  نویزیولت و  ویدار و  رب  مکاـح  تیعـضو 

: تسا هدمآ  هلاقمرس  نیا  رد  .دوش  یم  بوسحم  نویزیولت  ویدار و  یلعف  نالوئسم 

، ییویدار فلتخم  ياه  همانرب  هیهت  توغاط و  نارود  ياه  شور  هتشذگ ، یعاجترا  ياه  هویـش  .دوب  هتفای  هار  نویزیولت  ویدار و  هب  لاذتبا  هک  دوب  یتدم  »
ياه ملیف  .دوب ...  هدمآ  رد  نویزیولت  ویدار  یبالقنا ! ًاعقاو  و  مرتحم ! نیلوئسم  تمدخ  هب  یـسایس ، ياهریـسفت  یتح  هداوناخ و  همانرب  ات  كدوک  همانرب  زا 

یهابتشا ًامتح  هک  میتفگ  .داد  یم  تداع  مک  مک  یتوغاط  ياه  هویش  یبرغ و  رابودنب  یب  یگدنز  هب  ار  يرایسب  دارفا  ییاکیرما ، ًارثکا  یبرغ و  شزرا  یب 
.دنهد هئارا  هدنزومآ  دیفم و  ياه  همانرب  دنناوت  یمن  دایز  هلغشم  راک و  ترثک  ببس  هب  مرتحم ، نیلوئسم  هدمآ و  شیپ 

ویدار و ماـن  هب  يا  هلیـسو  هک  شاـک  يا  دـمآ ! یمن  زورون  هک  شاـک  يا  و  سوسفا ! اـما  ...مینیبب ، نآ  رد  هتـشذگ  اـب  یتواـفت  هک  دوب  زورون  هب  نامدـیما 
رد ادهش  نوخ  زا  يا  هرطق  شاک  يا  .دوش  هدیشک  اشحف  یتح  لاذتبا و  هب  یمالسا  بالقنا  مالسا و  مان  هب  نینچ  نیا  ات  تشاد  یمن  دوجو  ًالصا  نویزیولت 

جوا زورون  .دنتـسناد  یم  اور  دوخ  هب  ییاه ، همانرب  نینچ  نیا  شخپ  زا  ایح  يا  هرذ  ات  تفای ، یم  نایرج  نویزیولت  ویدار و  یتسرپرـس  ياروش  ياـه  گر 
هدش هیهت  ینانچ  نآ  ياه  شور  اب  توغاط و  نارود  کبس  هب  اه ، همانرب  مامت  .دوب  نویزیولت  ویدار و  ياه  همانرب  رد  لاذتبا 

193 ص :

.ماما طخ  وریپ  ياهداهن  اه و  لکشت  رگید  نارادساپ و  هاپس  یمالسا ، بالقنا  نیدهاجم  یمالسا ، يروهمج  بزح  - 1
.هارمه رکفمه و  ياه  هورگ  يدازآ و  تضهن  - * 2

.نآ اب  فلتؤم  هارمه و  ياه  هورگ  یخرب  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  - ** 3
ص1. ، 6 ذخأم - 4
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اشفا كاواس  هب  اهنآ  یگتسباو  هک  یناگدنناوخ  يادص  .دندرک  یم  ارجا  ار  اه  همانرب  دیدج ) نادنچ  هن  هتبلا   ) يدیدج ياه  هرهچ  هک  توافت  نیا  اب  دوب ؛
؟ تشذگ ناشادص  رطاخ  هب  دارفا ، نیا  هریبک  ناهانگ  زا  دوش  یم  ایآ  .دش  هدینش  ویدار  زا  ...و ) يدیهش  باهولادبع  راتس ،  ) دوب هدش 

هک يا  هدید  هاگشناد  رکفنشور  ناگدزبرغ  هتشذگ و  میژر  هب  هتسباو  رصانع  زا  هیفصت  تسا ؛ دنمزاین  دیدش  هیفـصت  کی  هب  نویزیولت  ویدار و  ام ، رظن  هب 
هب و  تسا ، اـهانبور  اـه و  بلاـق  رییغت  هکلب  تسین ، اوـتحم  رییغت  زغم ، یهت  رـصانع  نیا  راـک  .دنتـسه  یمالـسا  بـالقنا  رطخ  نیرت  گرزب  ماـما ، هتفگ  هـب 

یمالـسا و لیـصا  رنه  زا  نویزیولت  ویدار و  نیلوئـسم  رگا  .تسا  ندروخ " زور  خرن  هب  نان  ، " مالک کی  رد  ندروآ و  رد  مدرم  هقیلـس  قباطم  حالطـصا ،
بالقنا و مالـسا و  دشر  رب  دناوت  یم  ییاه  همانرب  عون  هچ  دـنناد  یمن  رگا  هن ، ای  تسا  مارح  یقیـسوم  مالـسا  رد  دـنناد  یمن  رگا  دـنرادن ، يربخ  دـهعتم 

رهق راچد  ات  دـنور  رانک  شیوخ  لیم  اب  هک  تسا  رتهب  هناقداص  دنتـسه ، توغاط  زا  هدـنام  ياه  هزیگنا  میلـست  مه  زونه  رگا  دـنک ، کمک  مدرم  یهاـگآ 
ویدار و نیلوئسم  يارب  رگید  نآ ، گنن  ياه  هکل  ندرک  كاپ  ناکما  هک  تسا  بارخ  يردق  هب  تارـضح  زورون  همانراک  .دنوشن  ناملـسم  مدرم  یبالقنا 

(1)« .دوب دهاوخن  رسیم  نویزیولت 

85

روـما رد  اـهنت  هن  هک  تـسا  ماـظن  ینوـنک  عـطقم  یبهذـم  ياـه  تیـصخش  دودـعم  ءزج  یمالـسا ، يروـهمج  بزح  لـکریبد  یتـشهب " رتـکد  هللا  تـیآ  "

ياروش وضع  هک  يو  .دراد  يدرف  هب  رـصحنم  ًاضعب  ریگمـشچ و  ياه  توق  زین  کیروئت  ياـه  هبنج  رد  هکلب  ارجا ، تیریدـم و  تالیکـشت ، یهدـنامزاس 
هلمج زا  دزادرپ ؛ یم  دـیدج  ماـظن  تکرح  درکلمع و  راـتخاس ، يرظن  نییبت  هب  فلتخم  ياـه  تصرف  رد  تسا ،  (2) روشک یلاع  ناوید  سیئر  بـالقنا و 

زا ام  هک  يروط  نآ  دیـسرپ : ناراـگنربخ  زا  یکی  .تشاد  ناـیب  هنیمز  نیا  رد  یبلاـطم  ناراـگنربخ  لاؤس  خـساپ  رد  یتاـعوبطم ، هبحاـصم  کـی  رد  زورما 
مالسا نیناوق  اب  تیرثکا  تابوصم  رگا  دوب ؛ دهاوخ  ینوناق  میمـصت ، نیا  دریگب و  میمـصت  دناوت  یم  تیرثکا  نآ ، بجوم  هب  میراد ، تشادرب  یـسارکمد 
نوناق رد  دشاب و  یمالـسا  نیزاوم  ساسا  رب  دیاب  تامیمـصت  هیلک  دیوگ  یم  یمالـسا  ماظن  تفگ : یتشهب  رتکد  دـمآ ؟ دـهاوخ  شیپ  هچ  دـشاب ، فلاخم 

.تسا هدش  ینیب  شیپ  هلئسم  نیا  یساسا 

ام مه  نیمه  رطاخ  هب  : » داد خـساپ  يو  .تفر » دـهاوخ  لاکـشا  لامتحا  مالـسا ، رد  فلتخم  ياهرظن  هطقن  اواـتف و  دوجو  اـب  : » تفگ ناراـگنربخ  زا  یکی 
میریگ یم  هجیتن  : » تفگ را  - گنربخ .دنریگ » یم  میمصت  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  اهقف  نانادقوقح و  زا  لکشتم  هک  میراد  ار  نابهگن  ياروش 

194 ص :

ص1 و 2. ، 5 ذخأم - 1
رتکد هللا  تیآ  .تسا  هدوب  هییاضق  هوق  تسایر  ًالمع  روبزم و  ياروش  سیئر  هوق ) نیا  ندوب  ییاروش   ) هییاضق هوق  تقو  راتخاس  رد  تمس  نیا  هاگیاج  - 2

.تسا هدوب  روبزم  هوق  سیئر  ًالمع  کی و  هرامش  صخش  يدرف  ياه  ییاناوت  ظاحل  هب  هچ  یتالیکشت و  ظاحل  هب  هچ  یتشهب 
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: زورما یتاعوبطم  هبحاصم  رد  روشک  یلاع  ناوید  سیئر  بالقنا و  ياروش  وضع  یمالسا ، يروهمج  بزح  لکریبد  یتشهب  رتکد 

.تسا یساسا  نوناق  مالسا و  اب  اهنآ  قابطنا  مدع  ای  قابطنا  هب  طوبرم  ًافرص  تسین ، نیناوق  یسایس  حلاصم  هب  طوبرم  نابهگن  ياروش  تیلوئسم 

نیناوق یـسایس  حـلاصم  هب  طوبرم  نابهگن  ياروش  تیلوئـسم  هن ، : » داد خـساپ  یتشهب  رتکد  .نارادـم » تسایـس  هن  دنتـسه  اهقف  طقف  هدـنریگ  میمـصت  هک 
(1)« .تسا یساسا  نوناق  مالسا و  نیزاوم  اب  اهنآ  قابطنا  مدع  ای  قابطنا  هب  طوبرم  ًافرص  تسین ،

86

ياه هورگ  زا  يرادـفرط  تیمکاح ، زا  میالم  داقتنا  رب  تسا  ینتبم  شور  نیا  .دـنک  یم  لابند  ار  دوخ  صاخ  شور  ینونک  ياه  يریگرد  رد  هدوت  بزح 
، بزح نیا  وردنت ."  " ياه یبهذم  زین  و  ...و ) اه  تسیکـستورت  اه ، تسیئوئام   ) یـسور ریغ  پچ  ياه  هورگ  دـیدش  شنزرـس  لاح  نیع  رد  و  یقرتم ،" "

شومارف ار  بالقنادـض  امـش   " ناونع اـب  هک  لـیلحت  نیا  .درک  جرد  روشک  زورما  یـسایس  عاـضوا  هراـبرد  یلیلحت  مدرم ،" هماـن   " دوـخ هیرـشن  رد  زورما 
نیا رد  .تسا  هدوت  بزح  صاخ  ياه  يدنب  عمج  عون  زا  هدنوش  رارکت  يا  هنومن  دیسر ، پاچ  هب  تسا " هدرکن  شومارف  ار  امش  بالقنادض  یلو  دیدرک 

، دندنسرخان بالقنا  شرتسگ  تیبثت و  میکحت و  يامنرود  زا  هک  یناسک  همه  زا  اهامن ، پچ  ات  ضحم  بالقنادض  زا  یعیـسو  ههبج  : » تسا هدمآ  لیلحت 
یم شیپ  نازخزخ  بالقنادـض  .دـنک  یم  لیهـست  ار  یئرمان  ههبج  نیا  راـک  نویبـالقنا  دوخ  ناـیم  رد  هقرفت  .تسا  هدـش  لیکـشت  يدوخ  هب  دوخ  روط  هب 

« .دیآ

فـسأت لامک  اب  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  ینعی  تسا ؛ دنمزاین  نمـشد  تسود و  يدنبزرم  هب  صخـشم ، لمع  هب  تدحو ، هب  ام  بالقنا  : » تسا هدمآ  نینچمه 
.دبوک یم  ار  ناتسناغفا  بالقنا  ناریا ، رد  یمالسا  تموکح  زا  ییالط  ياه  فیـصوت  شخپ  اب  بالقنادض  ناتـسناغفا  رد  .تسا ...  هدماین  دوجو  هب  زونه 

یلو تسا ، داضتم  لکـش  .دبوک  یم  ار  بالقنا  هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  یهّللا " بزح   " مسیژنالاف هب  هلمح  اب  ایـس ) ناوخب   ) بالقنادض نامه  ناریا  رد 
يوتحم

195 ص :

ص2. ، 6 ذخأم - 1
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قفاوم قحلاءایـض  تاداس و  رونا  یتسینومک  دض  مالـسا "  " و ربجنر "  " و هل " هموک   " و گنفوکاوه "  " يوروش دض  مسینومک  اب  مسیلایرپما  .تسا  یکی 
هک دیناد  یم  مه  امش  ایآ  یلو  دهاوخ ؛ یم  هچ  هک  دناد  یم  فرط  .تسا  فلاخم  مسیلایرپما ، نمـشد  مالـسا  اب  ییاکیرما و  دض  مسینومک  اب  یلو  تسا ،

(1)« .تسین تبثم  هنافسأتم  خساپ  دیهاوخ ؟ یم  هچ 

هرابرد یلیلحت  دوش ، یم  شخپ  یـسراف  نابز  هب  قرـش و  كولب  شـشوپ  تحت  قطانم  زا  هدوت ، بزح  یـشم  اـب  هک  ناریا " یلم  يادـص   " نینچمه زورما 
.تسا هدش  میظنت  يو  نایفارطا  ردـص و  ینب  ياهرظن  در  یفن و  تهج  رد  هدوت و  بزح  عضاوم  اب  بسانتم  لیلحت  نیا  .درک  هئارا  تیمکاح  يدـنب  حانج 

داح لئاسم  اب  دروخرب  رد  توافتم ، ًاتیهام  زیامتم و  نایرج  ود  شیپ  یتدـم  زا  یبالقنا ، ياـهداهن  رد  یتح  ـالاب و  حطـس  رد  : » تسا هدـمآ  لـیلحت  نیا  رد 
ینعی نآ ، ياه  فدـه  هناعطاق  ریگیپ و  يارجا  بالقنا و  موادـت  راتـساوخ  هک  یناـیرج  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  ناریا  تلم  بـالقنا  ياـه  فدـه  یتکلمم و 

اب هنالداع  حالطـصا  هب  طباور  رارقتـسا  هاش و  علخ  دودحم  بوچراچ  رد  ار  بالقنا  هک  ینایرج  و  تسا ، نآ  یمدرم  یقلخ و  یتسیلایرپما و  دض  فادها 
ییوئام ياوسر  ياهزت  حالطصا  هب  نامه  رارکت  تارضح ، نیا  بولطم  ياه  هویـش  هلمج  زا  دنیب ...  یم  يروص  تاحالـصا  یخرب  ماجنا  رگتراغ و  برغ 

هب نیاربانب ، تسا ؛ موس  ناهج  ياهروشک  عفانم  ندومن  راد  هشدخ  باسح ، هب  تردـقربا و  ود  نیا  شزاس  حالطـصا  هب  تردـقربا و  ود  دوجو  رب  ریاد  اه 
اب اه  شزاس  اه و  هلزاغم  هیجوت  يارب  لاربیل ، راک و  شزاس  هورگ  تسد  رد  يا  هلیـسو  لحم و  تردقربا ، ود  ییاذـک  يروئت  حالطـصا  هب  ندیـشک  شیپ 

يارب گرزب ، ناراد  نیمز  ناراد و  هیامرـس  عفانم  بوچراچ  رد  ناریا  بالقنا  ياه  فده  نتخاس  دودحم  يارب  نآ ، یبرغ  نیدـحتم  اکیرما و  مسیلایرپما 
(2)« .تسا تما  ماما  ياهدومنهر  بالقنا و  فادها  ندرک  خسم 
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اب یناریا  تاماقم  ياه  سامت  زا  وا  .درک  ناونع  ار  یبلاطم  ناتـسناغفا  لئاسم  هراـبرد  ینویزیولت ، هبحاـصم  کـی  رد  هجراـخروما  ریزو  هداز  بطق  قداـص 
هلئـسم دروم  رد  : » تفگ يو  ناهیک  شرازگ  هب  .داد  ربخ  هنیمز  نیا  رد  يا  هیلوا  ياه  قفاوت  لوصح  و  یتسیلایـسوس ، يوروش  ریهاـمج  داـحتا  ریبک  ریفس 

ام دوبن ؛ اهنآ  تقفاوم  دروم  یللملا ، نیب  نویـسیمک  لیکـشت  .میدرک  هرکاذـم  هسلج  نیدـنچ  يوروش  ریفـس  اب  میتفرگ و  سامت  يوروش  اب  ام  ناتـسناغفا ،
« .میدرک هئارا  يرگید  داهنشیپ 

روضح همادا  مینک ، لوبق  ناـمز  چـیه  میناوت  یمن  اـم  هک  يا  هلئـسم  دوزفا : يوروش  ریفـس  اـب  دوخ  تارکاذـم  حیـضوت  رد  هداز  بطق  شرازگ ، نیا  قـبط 
لوبق میناوت  یمن  ار  نیا  اهنت  هن  ام  دـتفیب و  رطخ  هب  شیاهزرم  ًالامتحا  هک  تسا  نیا  شدرد  يوروش  یلو  تسا ؛ ناتـسناغفا  رد  يوروش  یماـظن  ياـهورین 

.داتـسرف ناتـسناغفا  هب  ار  شیاـهورین  درک و  هدافتـسا  ناریا  هلئـسم  زا  يوروش  هیـسور  .مینک  لوبق  میناوت  یمن  مه  ار  هقطنم  تـالاعفنا  لـعف و  هکلب  مینک ،
هب دروآ ؛ دنه  سونایقا  زمره و  هگنت  سراف و  جیلخ  هب  ار  شناگوان  درک و  هدافتسا  ناتسناغفا  هلئسم  زا  اکیرما 

196 ص :

ص1. ، 6/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1
.6/1/1359 ناریا ، یلم  يادص  ویدار  ص17 ، ، 4 ذخأم - 2
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ياه ناـمزاس  ناتـسناغفا ، يوروش ، ناریا ، نیب  هبناجدـنچ  هرکاذـم  کـی  اـم  راـکتبا  هب  درک ، قفاوت  يوروش  رگا  هک  میدیـسر  رظن  نیا  هب  اـم  لـیلد  نیمه 
.دوش زاغآ  دنتسه ، ناتسناغفا  ناگیاسمه  هک  نیچ  ناتسکاپ و  ًالامتحا  ناتسناغفا و  یبالقنا 

دوش و جراخ  ناتسناغفا  زا  يوروش  ياوق  - 1 : » داد رارق  دـیکأت  دروم  لیذ  رارق  هب  ار  تارکاذـم  نیا  رد  ناریا  رظن  دروم  یلک  لوصا  همادا ، رد  هداز  بطق 
دراد نآ  مدرم  هب  طابترا  طقف  ناتسناغفا  تموکح  عون  .دوش 2 - نیمضت  شناگیاسمه  طسوت  ناتسناغفا ، یفرط  یب  نینچمه  یضرا و  تیمامت  لالقتسا و 

لـصا يوروش  تفگ : يوروش  فرط  رظن  شنکاو و  هرابرد  نایاپ ، رد  ناریا  هجراـخریزو  .دـننک » باـختنا  ار  ناـشتموکح  عون  هنادازآ  ناـشدوخ  دـیاب  و 
(1) .تسا ناریا  يارب  یساملپید  تیقفوم  کی  نیا  تفریذپ و  ار  هنیمز  نیا  رد  تارکاذم 

رد زورما  دهـشم ، رد  یمالـسا ،" تعامج  ، " ناتـسناغفا تمواقم  شبنج  هدـنیامن  کی  : » داد شرازگ  یمالـسا  يروهمج  همانزور  تاراهظا ، نیا  لابند  هب 
هک هداز  بطق  قداص  تاراهظا  اب  هطبار  رد  ار  بلطم  نیا  روکذـم  هدـنیامن  .تسین  هرکاذـم  قفاوم  شبنج  نیا  تفگ  هسنارف  يرازگربخ  اب  ینفلت  یـسامت 

فلاخم یمالـسا  تعامج  دوزفا  يو  .درک  نایب  تسا ، هدرک  ار  ناتـسناغفا  رد  ریگرد  ياه  فرط  هیلک  تکراشم  اب  سنارفنک  لیکـشت  داهنـشیپ  دوب  هتفگ 
زا لباقم ، رد  يو  .داد  لیکـشت  یمالـسا  تلود  کی  نوگنرـس و  ار  لباک  میژر  ناوت  یم  هناحلـسم  هزرابم  اب  اهنت  درک  ناشنرطاخ  تسا و  یتشآ  هنوگره 

(2)« .درک لابقتسا  ناتسناغفا  نازرابم  هب  هحلسا  لیوحت  دروم  رد  ناریا  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  داهنشیپ 

تـسد میژر  یتاـغیلبت  هئطوت  کـی  زا  هدرپ  يا  هیعـالطا  یط  مق ، رد   (3) ناتـسناغفا یمالـسا  تیعمج  رتفد  : » داد ربخ  زورما  هماـنزور  نیمه  لاـح ، نیا  رد 
راهظا نمض  هیعالطا  نیا  رد  .دیبلط  دادمتسا  يروهمج  تسایر  رتفد  زا  نینچمه  مالسا و  تما  نکش  تب  ماما  رتفد  زا  هتشادرب و  لمراک " كربب   " هدناشن
كربب هب  باطخ  ناریا  يروهمج  سیئر  بناج  زا  یکیربت  مایپ  لباک  ویدار  رد  هک  درک  مالعا  يوروش ، اکیرما و  هیلع  ردص  ینب  رتکد  عضوم  هب  نانیمطا 

يارب ردص ، ینب  بناج  زا  نینچمه  تسا و  هدش  هدـناوخ  کیتارکمد  تلود  نایچاتدوک ، هدـناشن  تسد  میژر  نآ ، نمـض  هک  تسا  هدـش  شخپ  لمراک 
هب هراشا  نمض  ناتسناغفا ، یمالـسا  تیعمج  رتفد  .تسا  هدش  ناتـسناغفا  روشک  هب  تینما  ندنادرگزاب  رد  يو  يزوریپ  یتسردنت و  يوزرآ  لمراک  كربب 

(4)« .دوش بیذکت  ًامسر  لباک  ياه  يزادرپ  غورد  هک  تسا  هدش  هتساوخ  دنک ، یمن  یقرف  راکتیانج  برغ  رگزواجت و  قرش  ام  يارب  هک  ماما  مایپ 

رد يریـسفت   " ناونع تحت  زورما  هک  يراتفگ  رد  .درک  داقتنا  ناتـسناغفا  هرابرد  ناریا  ینونک  عضاوم  زا  لیذ  وحن  هب  وکـسم  ویدار  زورما  رگید ، يوس  زا 
تاغیلبت اه و  ییوگ  هوای  دروم 

197 ص :

ص2. ، 3 ذخأم - 1
.هسنارف يرازگربخ  نارهت -  ص12 ، ، 6 ذخأم - 2

.ینابر نیدلا  ناهرب  يربهر  تحت  هورگ  - 3
ص11. ، 5 ذخأم - 4
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هنافسأتم دنک ، یم  فیرحت  ار  ناتسناغفا  ياهدادیور  یعقاو  نومـضم  هک  برغ  یتاغیلبت  رُک  هتـسد  هب  : » تسا هدمآ  دش ، شخپ  وکـسم  ویدار  زا  اکیرما ،"
نیرت لذتبم  حطـس  ات  ناتـسناغفا ، هب  يوروش  داحتا  کمک  یبایزرا  رد  راک ، نیا  رد  اهنآ  دوش و  یم  هفاضا  مه  ناریا  لاجر  زا  یخرب  يادـص  هاگ  هب  هاگ 

هب ًابیرقت ، هداد ، ماجنا  ناتـسناغفا  ینوناـق  تلود  شهاوخ  هب  اـنب  يوروش  داـحتا  هک  ار  یتامادـقا  دـننک و  یم  طوقـس  اـکیرما  تاـغیلبت  ياـه  ییوگ  هواـی 
نکمم ًادعب  ًالثم  هک  دننز  یم  ار  تسایس  سدح  نیرت  هنایشحو  نیرت و  بیجع  غورد ، ًاملسم  هیاپ  نیا  يور  رب  ًادعب  .دننک و  یم  دادملق  زواجت  حالطصا ،

، دیهدب فاصنا  .دناشکب  اهاجک  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  اهنآ ، تسرد  حیحص و  یبایزرا  ینیع و  تایعقاو  زا  فارحنا  يرآ  .دسرب  مه  ناریا  تبون  تسا 
« .دهد یمن  تسد  هب  ییانبم  چیه  يزیمآ  هناسفا  يواعد  نینچ  يارب  ًاقلطم  تسا و  اهراتفر  نیرت  هناهاوخ  کین  ناریا ، اب  يوروش  داحتا  راتفر 

تفگ هک  ار -  اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  ریخا  تاراهظا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  نانخـس  هب  ویدار  نیا 
 - تسا هتـسب  راک  هب  ناتـسناغفا  رد  يوروش  داحتا  هک  تسا  يریبادت  هدرکن ، لامعا  ناریا  دـض  رب  ار  یتازاجم  حالطـصا  هب  نونکات ، اکیرما  هک  نیا  تلع 

هاوخریخ و ههبج  تشپ  اب  بالقنا ، عورـش  تاـظحل  نیتسخن  ناـمه  زا  لامـش  رد  ناریا ، بـالقنا  هک  تسا  نیا  تقیقح  .درک  یباـیزرا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد 
ناریا يارب  نئمطم  حانج  مه  قرشم  رد  ناتـسناغفا ، ریخا  ياهدادیور  .تسا  رادروخرب  نئمطم  ههبج  تشپ  نیمه  زا  مه  الاح  دوب و  هدش  نیمـضت  نئمطم 

اب دشوک  یم  دنک و  یم  یگتـسبمه  هناعطاق  ناریا  بالقنا  اب  يوروش  داحتا  دـننام  مه ، ناتـسناغفا  کیتارکمد  يروهمج  نیون  تموکح  اریز  درک ؛ نیمأت 
(1)« .دزاس رارقرب  ار  يراوجمه  نسح  تابسانم  طباور و  نیرتهب  نیون ، ناریا 

88

رد یبود  ویدار  هلمج  زا  تسا ؛ هجوت  دروم  یهورگ  ياه  هناسر  رد  هک  تسا  یبلاـطم  هلمج  زا  اـکیرما ، یناریا  دـض  تادـیدهت  لاـبق  رد  يوروش  عضاوم 
دـض رب  یماظن  يورین  نتفرگ  راک  هب  يارب  ار  دوخ  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ساـت ، يوروش ، یمـسر  يرازگربخ  شرازگ  هب  هک  داد  ربخ  دوخ  یبرع  شخب 

زواجت ار  ناریا  دـض  رب  اـکیرما  یماـظن  تلاـخد  عون  ره  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  هک  درک  ناـشنرطاخ  ساـت  دوزفا : یبود  ویدار  .دزاـس  یم  هداـمآ  ناریا 
رب اکیرما  یماظن  دـیدهت  رطخ  درک  هفاضا  سات  يرازگربخ  .دوب  دـهاوخن  توافت  یب  نآ  ربارب  رد  دـنک و  یم  یقلت  يوروش  شیاسآ  تینما و  هب  میقتـسم 

دنک و یم  تیوقت  ناریا  یکیدزن  رد  ار  دوخ  یگنج  ناگوان  هرمزور ، بترم و  روط  هب  هدحتم  تالایا  اریز  دبای ؛ یم  يرت  شیب  تدش  زور  ره  ناریا  دـض 
(2) .تسا هدش  ییاکیرما  یگنج  ربامیپاوه  ياهوان  نیرت  گرزب  هب  زهجم  ناگوان  نیا 

يریـسفت یط  دوخ ، یـسراف  شخب  رد  تسا ، یناـبلآ  یـسور  دـض  یتسینومک  تموکح  عضاوم  هدـنهد  باـتزاب  هک  یناـبلآ  ویدار  زورما  رگید ، يوس  زا 
نیا .داد  رارق  اکیرما  رانک  رد  ار  يوروش 

198 ص :

.6/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص19 ، ، 4 ذخأم - 1
.یبرع شخب  یبود  ویدار  ص4 ، ، 30 ذخأم - 2
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رب يوروش  اکیرما و  مسیلایرپما  تردقربا  ود  راکشآ  ناهنپ و  ياه  هئطوت  راشف و  تسایـس  درک : مالعا  یناریا ، نالوئـسم  زا  ییاهرظن  يروآدرگ  اب  ویدار 
لزلزت یتسیلایرپما  دـض  عضوم  فلتخم ، ياه  هیعالطا  رد  روشک  نیا  تاماقم  .دوش  یم  ور  هبور  روشک  نیا  هناتخـسرس  تفلاـخم  اـب  هراومه  ناریا ، دـض 

لایـسوس زواـجت  ياـشفا  نمـض  ناریا ، ون  لاـس  تبـسانم  هب  ناریا  قـلخ  هب  باـطخ  یماـیپ  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  .دـنهد  یم  باـتزاب  ار  ناریا  قـلخ  ریذـپان 
تالایا يوروش ، داحتا  تفگ  نینچمه  يو  .تسا  هنارگلواپچ  هناشنمدد و  زواجت  کی  نیا  تخاس  ناشن  رطاخ  ناتـسناغفا ، هب  يوروش  ياـه  تسیلاـیرپما 

رد ار  يوروش  یماظن  روضح  میناوت  یمن  ام  تفگ : ردص  ینب  نسحلاوبا  رگید ، يوس  زا  .دنتـسه  كانرطخ  ناریا  يارب  هزادنا  کی  هب  لیئارـسا ، هدحتم و 
اکیرما و روضح  زا  سراف  جـیلخ  میهاوخ  یم  ام  درک : مالعا  ناریا  روهمج  سیئر  يرگید ، یتاعوبطم  هیعالطا  رد  نینچمه  .مینک  لمحت  هیاـسمه  روشک 

هزادنا کی  هب  يوروش  داحتا  هدحتم و  تالایا  هک  رما  نیا  ندرک  ناونع  زا  دـعب  ردـص  ینب  .دوش  كاپ  دـنا ، هتـسباو  هدـحتم  تالایا  هب  هک  ییاهنآ  یمامت 
بوشآ ناریا  رد  ناتسناغفا ، زا  ینابیتشپ  تسایس  زا  ناریا  نتشادزاب  يارب  اه  سور  هک  تسین  راظتنا  زا  رود  هک  تخاس  ناشنرطاخ  دنکانرطخ ، ناریا  يارب 

(1)« .دننک داجیا  یلخاد 
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نیا ناتـسبرع  .تسا  اوه  هب  نیمز  کشوم  باترپ  هاـگیاپ  داجیا 14  ددصرد  يدوعـس  ناتـسبرع  داد : شرازگ  توریب ، پاچ  ریفـسلا  يارگ  پچ  همانزور 
یبرغ کیتاملپید  عبانم  زا  لقن  هب  همانزور  نیا  .درک  دهاوخ  داجیا  خرس ، يایرد  رد  یلامش ، یبونج و  نمی  ياهروشک  اب  دوخ  زرم  لوط  رد  ار  اه  هاگیاپ 

خرـس و يایرد  لحاس  نایم  ییاوه  میرح  لیام   600 دنک ، یم  ریاد  ار  نآ  اکیرما  هک  روکذم  یکـشوم  هکبـش  دـیازفا : یم  تسا ، هدـشن  شاف  ناشمان  هک 
نامد و یتفن  زکارم  رد  زین  رگید  یکشوم  هاگیاپ  ود  هک  تسا  یکاح  نینچمه  ریفسلا  شرازگ  .دریگ  یم  رب  رد  ار  نامع  نیشن  ناطلـس  یبرغ  بونج  زرم 
رد ار  زابرس  رسفا و  هک 4000  دوش  یم  هتخاس  زین  یماظن  رهش  کی  اه  هاگیاپ  نیا  زا  کی  ره  اب  ریفسلا ، هتشون  هب  .دوش  یم  داجیا  سراف  جیلخ  رد  نارهد 

.دنا هدیچیپ  هتفرشیپ و  اه  کشوم  نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  اهنت  هدشن و  رکذ  اه  کشوم  عون  شرازگ  نیا  رد  .داد  دهاوخ  ياج  دوخ 

روشک اـهنت  یبونج  نمی  .دـنک  یم  ینارگن  ساـسحا  یبوـنج  نمی  رد  يوروـش  ذوـفن  دـشر  زا  هک  تسا  اـه  تدـم  ناتـسبرع  تلود  دوـش  یم  يروآداـی 
نمی نایم  هتشذگ  لاس  رد  هک  یتاحیلست  دادرارق  کی  لابند  هب  ینارگن و  ساسحا  نیا  لیلد  هب  يدوعس  ناتـسبرع  .تسا  برع  ناهج  رد  عقاو  یتسینومک 

(2) .دروآرد قیلعت  لاح  هب  ار  روشک  نیا  هب  دوخ  یلام  کمک  دیسر ، اضما  هب  وکسم  یلامش و 

رصم هب  اماناپ  زا  هاش  لاقتنا  ییاکیرما و  ياه  ناگورگ  هرابرد  هداز  بطق  هبحاصم  زا  یشخب  شرازگ 69 : همیمض 
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ناشن يدح  ات  زین  ار  هرود  نآ  صاخ  یسایس  تایبدا  تادیکأت و  تاظحالم ، تسا ، یعونتم  تاعالطا  يواح  هداز  بطق  زورما  هبحاصم  هک  نیا  رب  هوالع 
ییاکیرما تاماقم  هک  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هدش  هدروآ  همیمـض  نیا  رد  یلیـصفت ، ًاتبـسن  يوحن  هب  نآ ، زا  يرگید  ياه  شخب  ور ، نیا  زا  دهد ؛ یم 

اماناپ رد  يو  تقوم  فیقوت  هب  هکلب  ناریا ، هب  هاش  دادرتسا  هب  اهنت  هن  یتمیق  چیه  هب  هک  دندرک  يروآدای  دوخ  تارطاخ  رد  اهدـعب  عوضوم ، نیا  اب  طبترم 
ات تسا  هدوب  یمـسر  تاماقم  تلود و  هب  نایوجـشناد  زا  اه  ناگورگ  لیوحت  يارب  یلمحم  ًافرـص  عوضوم  نیا  حرط  هجیتن  رد  دـنداد ؛ یمن  تیاـضر  زین 

هدـنورپ كرادـم  لاـسرا  يارب  ناریا  تلود  هب  اـماناپ  تلود  هزور  تلهم 60  هب  هداز  بطق  لاـح ، ره  رد  .دـشاب  اـکیرما  تلود  يوگخـساپ  ًامـسر  ناریا ،
: درک هفاضا  دندرک ، یم  فیقوت  ار  هاش  دیاب  اماناپ  نیناوق  قبط  هک  نیا  رکذ  اب  سپس  يو  .درک  هراشا  هاش  دادرتسا 

رد مینک ؛ لمع  زور  نیا 60  رد  میدرک  یعـس  میوشب ، یقوقح  ياوعد  نیا  دراو  هک  نیا  نودـب  ام  .تسا  ظفحلا  تحت  دـنتفگ  فیقوت ] ياج  هب   ] اـه نیا  »
زور زا  .دوب  رـضاح  اماناپ  رد  ام  كرادـم  ررقم ، دـعوم  زا  لبق  زور  کی  هتـشذگ ، هبنـش  زور  مینک و  هدامآ  ار  كرادـم  دانـسا و  مامت  میتسناوت  اـم  هجیتن 
عفانم مه  رجنیـسیک و  عفانم  مه  هک  ییالکو  عمجم  نآ  اـب  دور ؛ یم  اـماناپ  هب  اـکیرما  زا  رجنیـسیک  تسا ، هداـمآ  كرادـم  هک  دوب  هدـیمهف  فرط  هعمج ،
هدرک مادختسا  عولخم  هاش  زا  عافد  يارب  ار  ایند  يالکو  نیرت  تسدربز  ینعی  لیکو  هک 21  دوش ، یم  هرکاذم  دراو  دـننک ، یم  ظفح  اماناپ  رد  ار  رلفکار 

« .میتشاد ینیتناژرآ  مه  یکی  يوسنارف و  لیکو  کی  ییاماناپ و  لیکو  کی  ام  هک  یلاح  رد  دوب ؛

رونا اب  ًانمـض  .دوشب و  جراخ  اماناپ  زا  هاش  هک  دروآ  راشف  رجنیـسیک  هک  دـندید  اهنآ  میدرک ، هداـمآ  ار  كرادـم  اـم  هک  یتقو  : » تفگ سپـس  هداز  بطق 
هدش هتفرگ  زاورپ  هزاجا  مه  اماناپ  زا  تسا و  اماناپ  يوس  هب  زاورپ  هدامآ  كرویوین  هاگدورف  رد  مه  يرصم  يامیپاوه  .دندوب  سامت  رد  مه  نئاخ  تاداس 

مه رظن  فالتخا  کی  هجیتنلاب  .میدوب  سامت  رد  بترم  ام  تشاد ، زور  بش و  تعاس  هد  هک  یفـالتخا  اـب  .مدوب  ناـیرج  رد  مدوخ  نم  هعمج  زور  و  دوب ،
دودـحم ام  تردـق  راشف و  هتبلا  یلو  میدروآ ؛ دراو  میتسناوت  هک  يراشف  مامت  ام  .یحارج  لـمع  يارب  دوب  هدـش  ادـیپ  عولخم  هاـش  جـلاعم  ياـهرتکد  نیب 

رگید هتسد  اه و  تارکمد  رادفرط  هتسد  کی  دراد : دوجو  هتـسد  ود  مه  اماناپ  رد  .دوب  مولعم  تقیقح  رد  اکیرما  تلود  دوخ  لمع  رگید  فرط  زا  .تسا 
هدش غولش  مه  اماناپ  لخاد  رد  دندرک و  یم  لاجنج  دندوب و  هتفرگ  رلفکار  رجنیـسیک و  ار  ناهاوخ  يروهمج  رود ]  ] .دنتـسه ناهاوخ  يروهمج  رادفرط 

« .دوب

دناوت یمن  ناریا  ناونع  چـیه  هب  دـندوب  هتفگ  و  دوب ، هدـش  یعیـسو  تاغیلبت  ام  هیلع  دـندوب و  هدرک  جرخ  لوپ  اماناپ  رد  يدایز  رادـقم  : » دوزفا هداز  بطق 
اب هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  .تسا  ام  عفن  هب  دریگب ، ماجنا  هیـضق  فرط  ره  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  نامتـسایس  اـم  .دـنک  میلـست  دـعوم  سأر  رد  ار  كرادـم 

كرادم دانسا و  نیا  هک  نیا  ضحم  هب  دنرادن ؛ يا  هراچ  چیه  هک  ییاج  نآ  هب  دندیسر  عولخم ، هاش  رـس  تشپ  رد  یللملا  نیب  تردق  لیکو و  نتشاد 21 
رد .دنهدب  تکرح  اماناپ  زا  ار  هاش  دیاب  هک  دندیمهف  همه  دیـسر ، هک  اجنیا  هب  راک  .دننک  فیقوت  ار  عولخم  هاش  هک  دـنروبجم  دوشب ، اماناپ  تلود  میلـست 

کی نامتـسد  رد  هک  دـیریگب  اه  ناگورگ  دروم  رد  تقیقح  رد  یتسژ  کی  امـش  هک  تفگ  اـم  هب  اـماناپ  .دـندش  تامادـقا  لوغـشم  زور  بش و  لاـحره 
ام هب  [ 2/1/59  ] هبنـش زور  رـصع  بلطم  نیا  .مینک  يریگولج  عولخم  هاش  تکرح  زا  میناوتب  هک  یلخاد ، یمومع  راکفا  لباقم  رد  دـشاب  یتاـغیلبت  تردـق 

مینکب و دیاب  يراک  ام  متفگ  .مدرک  ضرع  ار  بلطم  مدش و  بایفرش  ماما  تمدخ  حبـص  هبنـشکی  زور  نم  دیـسر و  نم  عالطا  هب  بش  دش و  هداد  عالطا 
تبحص ماما  رـسپ  اقآدمحا  جاح  اب  نم  ًادعب  .مهد  یم  باوج  ًادعب  هک  دنتفگ  .دندادن  دروم  نیا  رد  یمیقتـسم  رظن  ناشیا  .تفر  دهاوخ  فرط  هک  نیا  الا 

رتدوز هچره  دـیاب  میرادـهاگن ، اماناپ  رد  ار  عولخم  هاش  میهاوخب  رگا  نم  رظن  هب  متفگ  .مینکب  يراـک  تسا ، مزـال  دـصرددص  رگا  تفگ  ناـشیا  .مدرک 
هنیمز نیا  رد  میناوتب  هکلب  تفگ  ناشیا  .مینکب  يراک 
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ام تعاس  ات 24  رگا  دوب  هتفرگ  میمـصت  اج  نآ  یلم  دراگ  هک  نیا  يارب  .دوش  هداد  باوج  تسا  روطره  بشما  اـت  متفگ  نم  یلو  میهدـب ؛ ماـجنا  يراـک 
« .دننک اهر  ار  هیضق  یمومع ، راکفا  راشف  ریز  مه  اهنآ  الا  و  دننکب ؛ لمع  دنناوتب ، دشاب و  رپ  ناشتسد  اهنآ  مینکب و  اه  ناگورگ  دروم  رد  يراک  کی 

ام هک  میدوب ؛ هلئـسم  نیا  نایرج  رد  اـم  بش  تعاس 12  اـت  .متفر  ردـص  ینب  ياـقآ  دزن  يریزو  تسخن  هب  بش  تعاـس 8  رد  نم  : » داد همادا  هداز  بـطق 
ماجنا يزاب  کی  دنهاوخب  اه  نیا  ادابم  هک  متـشاد  مه  دـیدرت  کی  نم  هتبلا  .مینکب  اه  ناگورگ  دروم  رد  يراک  میهدـب و  اهنآ  هب  تبثم  باوج  میتسناوتن 

؛ میهدـب میتسناوتن  ام  هک  میهدـب  ماجنا  اه  ناگورگ  دروم  رد  یلمع  کی  ام  هک  دوب  مزال  لاحره  هب  یلو  میروخن ؛ کـلک  هک  میدوب  مه  بظاوم  دـنهد و 
هدیـسرن هجیتن  هب  زونه  درک و  تبحـص  مه  ردـص  ینب  اب  اـقآ  دـمحا  جاـح  هک  دوب  بش  تعاـس 9:30  .دادـن  يا  هجیتن  بش  نآ  تارکاذـم  هک  نیا  يارب 

رد يا  هناهب  هنوگ  چیه  هک  نیا  يارب  .میدـش  علطم  ام  هک  دوب  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 1  دودـح  رد  هک  درک  زاورپ  اماناپ  زا  عولخم  هاش  هجیتنلاـب  میدوب ؛
ام اماناپ ، هب  دـننادرگرب  ار  عولخم  هاش  رگا  مدرک  مالعا  ناراـگنربخ  زا  نت  دـنچ  اـب  ینفلت  هبحاـصم  رد  نم  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 2  دـشابن ، دروم  نیا 

.دننادرگرب روزآ "  " هریزج زا  ار  وا  هک  تشاد  دوجو  ناکما  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ هدش  رید  هک  میتسناد  یم  ام  هتبلا  .میهد  یم  لیوحت  ار  اه  ناگورگ 
رـصم فرط  هب  هجیتنلاب  دنریگب و  میمـصت  دنتـسناوتن  مه  رـس  رخآ  دنریگب و  میمـصت  دنناوتب  هک  دنتـشادهگن  ار  وا  هریزج  نآ  رد  مه  تعاس  عقاولا 2  یف 

« .درک زاورپ 

یمن ام  هک  يرکف  هنوگره  لباقم  رد  ینعی  دش ؛ داجیا  نامیارب  گرزب  ًاتبـسن  يزوریپ  کی  ارجام  نیا  رد  ام  هک  تسا  تیعقاو  نیا  یلو  : » تفگ هداز  بطق 
ام هک  دیسر  ییاج  هب  ایند  تسا و  نشور  هلئسم  تسا و  لماک  هدنورپ  .تفر  نیب  زا  رگید  هلئـسم  نیا  هاش ، تایانج  لباقم  رد  میتشادن  تیناقح  میتسناوت و 
یم همکاحم  دـش و  یم  فیقوت  دوب ، هدـنام  رگید  تعاـس  وا 24  رگا  و  درادـن ، دوجو  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  دـش و  لماک  راکتیانج  نیا  هیلع  نام  هدـنورپ 
دوخ دـینک  هظحالم  میوگب  هک  متـسرفب  دـحتم  للم  نامزاس  يارب  هک  مدرک  هدامآ  یفارگلت  کی  مه  زورما  نم  .دـش  تباث  ناـهج  رد  رما  نیا  و  دـیدرگ ،

هاش نتفر  دروم  رد  اماناپ  رد  یعیـسو  لاجنج  تسا و  هدـیمهف  نآلا  اماناپ  یمومع  راکفا  میتشاد و  تیناقح  هزادـنا  هچ  ات  ام  هک  داد  ناشن  لـمع  نیا  سفن 
ناشدوخ نیناوق  فالخرب  دنک  زاورپ  عولخم  هاش  هک  دنداد  هزاجا  هک  نیا  اماناپ ، تلود  روهمج و  سیئر  هک  منک  یم  رکف  نم  .تسا  هدش  عورـش  عولخم 

(1)« .دوب

شرازگ 82 لوا  همیمض 

: تسا هدمآ  روبزم ، تاقالم  زا  دهاجم  همانزور  شرازگ  رد 

رارق نیعجترم  هنادرمناوجان  حرجو  برض  دروم  هک  قلطم  يریرح  الهـش  یبالقنا ، ناملـسم  رهاوخ  رادید  هب  يوجر  دوعـسم  دهاجم ، ردارب  حبـص  زورما  »
هدایپ راون  زا  هک  ار  ناشیا  ياه  تبحص  زا  ییاه  تمـسق  ریز ، رد  .تخادرپ  نایرج  عقوام  حیرـشت  هب  يریرح  رهاوخ  رادید  نیا  رد  .تفاتـش  تسا ، هتفرگ 

(2): میروآ یم  تسا  هدش 

راوس متفر  مه  نم  دنریگب و  ار  وا  يولج  ات  نابایخ  يوت  داتـسرف  ار  رگید  ياهرادساپ  .دنزب  ارم  دهاوخ  یم  رادساپ  نیا  هک  دوب  هدـیمهف  هتیمک  سیئر  »... 
پچ و زا  تشم  ناهگان  هک  ردارب ، ییوگ  یم  یچ  متفگ  نییاپ و  مدـمآ  .وش  هداـیپ  تفگ  .تفرگ ...  ار  ناـکیپ  يولج  دـمآ  وا  یلو  مدـش ؛ ناـکیپ  کـی 
رد .دـندش ...  یم  رثأـتم  یلیخ  دـندوب  هداتـسیا  هک  اهرادـساپ  ناتـسرامیب ...  رد  .دیـشاپ ...  متروص  رـس و  نوخ  هک  يروط  هب  متروص ؛ يوت  دـمآ  تسار 

هچ اه  نیا  هک  منک  یم  اضما  ار  تا  هقرو  ریز  نم  تفگ  هک  دوب  یناورس  کی  يرتنالک 
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رسفا نآ  يارب  هصالخ  .هدوب  دراگ  رسفا  نیا  دننادب  هک  مزادنیب  نایرج  هب  ات  دیروایب  ار  يرتنالک  رسفا  هدنورپ  هک  تفگ   (1) يا هتیمک  کی ]  ] .دندرک راک 
.تسا هدوب  رارق  هچ  زا  هیضق  هک  دهدب  تداهش  دوب  رضاح  هدوب و  کیشک  حبص  ات  بش  نوچ  هک  نیا  مرج  هب  طقف  ارچ ؟ درک ؛ يزاس  هدنورپ  يرس  کی 
میناوت یمن  ًاقلطم  ام  تسا و  هتیمک  تسد  تارایتخا  مامت  میرادـن ؛ يرایتخا  ًالـصا  اـم  تفگ  يرتنـالک  نواـعم  .يرتنـالک  سیئر  شیپ  متفر  حبـص  نم  ... 

 . ... مینزب یفرح 

يولج بترم  هک  ارچ  دندرک ؛ تسرد  داهـشتسا  ات  هس  ود  میارب  هیداوج  هزوح 12  .متفرگ  یم  ار  اه  بلقت  يولج  ًادـیدش  نم  .دـش  یم  بلقت  هزوح  يوت 
مداتـسیا و یم  ناشولج  نم  یلیخ  مه  اه  ندرک  بلقت  رـس  هزوح ...  یکی  نآ  دندرب  دندرک و  ضوع  ارم  هزوح  دارفا  مه  هرخالاب  .متفرگ  یم  ار  اه  بلقت 

(2)« .دندز یم  ردبرض  هناد  کی  شحف  ات  جنپ  راهچ  اب  دمآ ، یم  رد  امش  مسا  یتقو  دنناوخب ، دنتساوخ  یم  ار  ارآ  هک  یتقو 

لمع هنوگچ  هک  دـهد  یم  حرـش  دزادرپ و  یم  بلقت  هنومن  کی  نتفرگ  حرـش  هب  یبـالقنا ، ناملـسم  رهاوخ  اـج  نیا  رد  : » تسا هدوزفا  دـهاجم  هماـنزور 
نیا نایاپ  رد  .دـنک ...  یم  رتداح  ار  هلئـسم  دوخ ، ياجبان  تلاخد  اب  یناحور  دریگ و  یم  رارق  لحم  یناـحور  تیاـمح  دروم  هزوح ، ياـضعا  ینوناـقریغ 

نابهگنرسفا .يرتنالک  هب  مداد  ار  تیاکش  .مدرک  میظنت  ار  تیاکـش  اج  نآ  متفر  نم  تفه  تعاس  شحبـص  ادرف  هک  داد  حیـضوت  يریرح  رهاوخ  رادید ،
(3)« ...و دننک  یم  تسرد  رسدرد  نامیارب  اه  یچ  هتیمک  الاح  تفگ  .نواعم  شیپ  متفر  .نواعم  شیپ  ورب  مینک ، یگدیسر  نیا  هب  میناوت  یمن  ام  تفگ 

شرازگ 82 مود  همیمض 

یم ناشن  عطقم  نآ  رد  ار  عیسو  يا  هعزانم  فرط  ود  ياه  یگژیو  دش ، جرد  ظوفحم  ياضما  اب  هک  يوجر  دوعـسم  هب  لضاف  جریا  رتکد  هداشگرـس  همان 
دناوت یم  نیاربانب  یسایس ؛ برشم  توافت  زا  یشان  تافالتخا  یگداوناخ و  لئاسم  حطس  رد  هچ  و  یعامتجا ، یسایس و  ياه  تیلاعف  حطـس  رد  هچ  دهد ؛

نیدهاجم نامزاس  یتالیکشت  ياه  شزومآ  یسایس و  یتدیقع و  میلاعت  زا  یشان  یگداوناخ  ّداح  ياه  يریگرد  هک  مایا -  نیا  صاخ  ّتیعضو  میسرت  رد 
.تسا هدش  هدروآ  اج  نیا  رد  نآ  لماک  نتم  ور  نیا  زا  دشاب ؛ دیفم  تسا -  نآ  ياه  یگژیو  زا  قلخ ،

یلاعت همساب 

يوجر دوعسم  ردارب  هب  هداشگرس  همان 

یبالقنا رهاوخ  نآ  مرسمه ، هک  مدناوخ  ( 27/12/1358  ) تاعالطا همانزور  رد  قلخ  نیدهاجم  يوگنخس  نایب  زا  يربخ ، یب  زور  ود  زا  سپ  زیزع ! ردارب 
هب قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يوس  زا  تاباختنا ، رظان  ناونع  هب  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا و  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  مودصم  بورـضم و  امـش ، ناملـسم 

.منک عورش  رتدوز  زور  دنچ  زا  ار  ناتساد  تسا  رتهب  .دوب  هدش  یفرعم  روشک  ترازو 

ار و شدـصقم  شرـسمه  هب  ای  دـنک و  یظفاحادـخ  شیاه  هچب  اب  هک  نآ  نودـب  ناملـسم  یبالقنا  رهاوخ  نآ  هعمج 24/12/1358 ، زور  حبـص  تعاس 5 
تمدـخ و رومأـم  نیدـهاجم  امـش  يوس  زا  رهـش ، تمـسق  نیرت  یبونج  رد  هک  مدـیمهف  دـعب  و  تفر ، نوریب  هناـخ  زا  دـیوگب ، ار  شتراـظن  لـحم  هزوح 

رظن زا  .نامـشوگ  لغب  دوب ، یتاباختنا  هزوح  هک  مه  اضرلادجـسم  تسا و  اناداپآ  نابایخ  یتوغاط  هلحم  رد  ام  لزنم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدـش  تدـهاجم 
ياضعا ات  داد  یم  یبیترت  یمالسا ، یبالقنا  نامزاس  نآ  دوب  رتهب  عجترم  نم 

202 ص :
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دنیامن و تراظن  دوخ  ینوکسم  لزنم  هب  کیدزن  ياه  هزوح  رد  دنلوئسم -  اهنآ  لباقم  رد  ًاعرش  دنتسه و  دنزرف  رـسمه و  ياراد  هک  شنیـشن -  یتوغاط 
.دوخ هب  طوبرم  ياه  هزوح  رد  مه  اه  نیشن  شکتمحز 

هلصافالب دوش ، ایوج  شا  هداوناخ  لاح  زا  هک  نیا  نودب  هدیسرن  هار  زا  دمآ ، لزنم  هب  هک  دعب  زور  ود  .بش  همین  زا  دعب  تعاس 4  ات  میتشادن  يربخ  وا  زا 
هک دـش  رکذـتم  نفلت  رد  هک  نیا  بلاج  و  داد ، نامزاس  رتفد  رد  يدـهاجم  ردارب  هب  تراظن ، هزوح  رد  ار  شیاه  يراکفالخ  شرازگ  تشادرب و  ار  نفلت 
وا تیاکـش  يور  هدرک و  دـییأت  ار  وا  تسا -  دامتعا  لباقریغ  یهاشنهاش و  یتوغاط و  ناشتفاب  نیدـهاجم ، امـش  معز  هب  هک  يرتنالک -  نارومأـم  ناـمه 

نیعجترم زا  يردپ  درک و  دهاوخ  لابند  ار  دوخ  تیاکش  تفر و  دهاوخ  دوخ  تیرومأم  لحم  هب  هرابود  حبـص  ادرف  تفگ  هرخالاب  .دنا و  هتـشاذگ  هّحص 
یکی ناماه  هچب  نفلت ، لالخ  رد  .داد  دهاوخ  ماجنا  بوخ  ار  شتیرومأم  هک  داد  نانیمطا  زین  و  دنتفین ، رد  نیتسار  نویبالقنا  اب  رگید  ات  دروآ  دـهاوخ  رد 

ناشردام هب  نامـسکلبود ، نامتخاس  ياه  هلپ  يالاب  زا  دندرک و  زاب  ار  دوخ  ياه  قاطا  رد  هدمآ ، نییاپ  دوخ  ياه  تخت  زا  دندش و  رادیب  باوخ  زا  یکی 
اوعد گنج و  يرتنالک و  زا  فرح  هدـمآ و  لزنم  هب  بش  تقو  نیا  وا  هک  تسا  هداد  خر  یقاـفتا  هچ  هک  نیا  زا  نادرگرـس  ناریح و  دـندرک و  یم  هاـگن 

هناحتاف هک  یلاح  رد  وا  میتفر و  نام  اه  قاطا  لخاد  هب  هتخادـنا ، ریز  هب  ار  ناشرـس  ناملـسم  یبالقنا  رهاوخ  نیا  سرت  زا  همه  .دـش  ماـمت  نفلت  .دـنز  یم 
.تفر مرگ  بآ  ناو  فرط  هب  هدمآ ، الاب  نامتخاس  ياه  هلپ  زا  دناوخ ، یم  دنلب  دنلب  ار  تسا " دوبان  عاجترا  تسا ، زوریپ  مالسا   " راعش

هب دش و  دـنلب  دـسرپب ، شرـسمه  زا  یلاوحا  ای  دـنزب  شیاه  هچب  قاطا  هب  يرـس  هک  نیا  نودـب  باوخ  زا  ندـش  رادـیب  زا  سپ  دـعب ، زور  حبـص  تعاس 6 
هب کیکر  شحف  دـنچ  تروص  هب  ار  دوخ  هناناملـسم  یبالقنا و  ياـه  تیلاـعف  شرازگ  داـتفا ، نم  هب  شهاـگن  هک  دـعب  داد و  هناحبـص  روتـسد  ناـمزپشآ 
هک لاؤس  نیا  لباقم  رد  دز ، یم  زاگ  ار  یکرامناد  ینیریش  هناحبص و  ياه  همقل  هک  یلاح  رد  داد و  يرـشق  یعاجترا  نم  لیوحت  اهدنوخآ ، تیناحور و 

هورگ یمالـسا و  بالقنا  نیدهاجم  یمالـسا ، يروهمج  بزح  زرابم ، تیناحور  عاجترا ، هب  دیبوک و  یم  نیمز  هب  ار  شیاپ  تسا ، هداتفا  یقافتا  هچ  رگم 
، دنا هداد  يأر  دوخ  ياهادیدناک  هب  روعش  یب  تلم  هک  نیا  زا  داد و  یم  ازـسان  شحف و  قلخ ، ناییادف  نیدهاجم و  زج  هب  همه  همه و  نیفلتؤم و  مانمه و 

.دوب روخلد  ًادیدش 

دوب هتفرن  نییاپ  شیولگ  زا  همقل  نیرخآ  دـنرادرب ، یبلطراصحنا  زا  تسد  هشیمه  يارب  ات  دروآ  مهاوخ  نیعجترم  نیا  رـس  رب  ییالب  زورما  تفگ  هرخـالاب 
تقو دوب و  هدـش  رچنپ  وا  لایور  تلروش  هک  تهج  نآ  زا  ینفلت  یـسکات  .تفر  نوریب  لزنم  زا  درک و  ربخ  ینفلت  یـسکات  ناـشکتمحز ، رادـفرط  نآ  هک 

قلخ رانک  رد  ات  تفر  دـش و  ینفلت  یـسکات  راوس  هلب  .مینک  ضوع  ناملـسم  یبالقنا  رهاوخ  نآ  يارب  ار  ساپاز  کیتسال  مدوخ  ای  نامنابغاب  هک  دوبن  نآ 
.دشن يربخ  وا  زا  رگید  و  دگنجب ، عاجترا  اب  ناریا ، شکتمحز 

رد نونکا  مه  هتفرگ و  رارق  متـش  برـض و  دروم  مرـسمه  هک  داد  عالطا  نفلت  فرط  نآ  زا  یتسود  دمآ و  رد  ادـص  هب  مبطم  نفلت  گنز  زور  نآ  يادرف 
نامرف هب  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یجراخ  یلخاد و  ییاپورا  ییاکیرما و  ناراگنربخ  شیامن  ضرعم  هب  ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هاگـشیامن  نیرتیو 

ناتسرامیب رد  هک  یلاح  رد  دوب ؛ هدش  يرتسب  ًارهاظ  راهب ، نابایخ  رد  عقاو  قلخ  نیدهاجم  دادما  زکرم  هب  ناملسم  یبالقنا  نیتسار  نیدهاجم  ناربهر  امش 
یلته ناتـسرامیب و  ره  زا  مه  ام  لزنم  تشادن و  نامرد  دادما و  هب  یجایتحا  رگید  ًالمع  دوب و  هدـش  ماجنا  وا  نامـسناپ  يدـنب و  مخز  لبق  زور  نهآ ، هار 

.دوب رت  زهجم  مه 

هناش يور  ار  دوخ  رس  شردام  قارف  زا  ما  هلاس  جنپ  رتخد  میدز و  یم  پگ  میدوب و  هتـسشن  نویزیولت  ياپ  منادنزرف  اب  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا 9  تعاس 
اب یلو  هدش ، یچیپدناب  يور  رـس و  اب  ربکا ، ای  ریبک  قلخ  دهاجم  نآ  ناملـسم و  یبالقنا  رهاوخ  نآ  دـش و  زاب  رد  هک  تفرگ  یم  هناهب  دوب و  هتـشاذگ  ما 

یلک یلعدمحم  تسژ 
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هدز لز  نامـشچ  يولج  داد و  ار  دوخ  یـصاصتخا  ياذـغ  روتـسد  نامزپشآ  هب  هدیـسرن  هار  زا  .دـش  دراو  دـشاب ، هداد  تسکـش  گـنیر  رد  ار  شبیقر  هک 
قلخ ادخ و  تنعل  رپ ، ناهد  اب  دـسرپب ، شنادـنزرف  رـسمه و  زا  یلاوحا  هک  نآ  ياج  هب  دـش و  لوغـشم  تافلخم  ریاس  نایرب و  غرم  ندز  زاگ  هب  هداوناخ ،

رگراک و قوقح  نآ ، بیج  زا  دروآ و  ارم  راولـش  هطوبرم ، رـسد  ماش و  فرـص  زا  سپ  .درک  یم  هلاوح  نیعجترم  نارادـساپ و  يوس  هب  ار  ناریا  ناـمرهق 
قوقح و هداد و  ماجنا  ار  دوخ  یمالـسا  یبالقنا  فیلاکت  فیاظو و  هک  نیا  زا  نادـنخ  لاحـشوخ و  و  تخادرپ ، ناـنآ  شاداـپ  يدـیع و  اـب  ار  ناـمنابغاب 

.مدنام رادیب  نم  تفر و  باوخ  قاطا  هب  تسا ، هتخادرپ  رگرامثتسا  نم  هسیک  زا  مه  ار  ناشکتمحز  شاداپ 

! نیتسار ناملسم  نویبالقنا  هنوگ  نیا  ربهر  يا  زیزع و  يوجر  يا  نم ؛ دوعسم  ردارب  هلب 

هناخ نیا  لوپ  هیقب  رکف  دادبتسا ، رامثتـسا ، رامعتـسا ، میاه ، يراکهدب  رکف  مبطم ، طاسقا  رکف  عاجترا ، بالقنا ، رکف  متفر ؛ ورف  رکف  هب  مدنام و  رادیب  نم 
مدوب قلخ  تمدخ  رد  ناگیار  هب  ار  دوخ  زور  زا  یمین  زا  شیب  هک  یلاح  رد  نم -  ياه  يراتفرگ  زا  دـهاجم ، ناملـسم و  یبالقنا  رهاوخ  نآ  هک  یتوغاط 

زا و  مرخب ، درک  مروبجم  شناملبم  نابغاب و  رگراک و  اب  دیدنسپ و  متـشادن ، ار  نآ  دیرخ  لوپ  هک  نم  رظن  فالخ  رب  لبق ، هام  ود  درک و  هدافتـسا  ءوس  - 
دناوتب تحار  لایخ  اب  ات  دشاب  دهاجم  رهاوخ  نآ  مسا  هب  ًامامت  دـیاب  شدنـس  هک  تشاد  مه  یبیجع  رارـصا  و  مدرک ، ضرق  هار  نیا  رد  مه  منایفارطا  همه 

.دزادرپب نیعجترم  اب  داهج  هب  ناریا ، شکتمحز  قلخ  يولج  ای  رانک  رد 

ار اه  هدرپ  گـنر  اـت  دروآ  یم  لزنم  هب  زود  هدرپ  تفر و  یم  دـیرخ  هب ] ، ] هناـخ نآ  نویـساروکد  رییغت  يارب  هک  ییاـهزور  رد  تسرد  يوجر ! ردارب  هلب 
ار لزنم  نویـساروکد  هک  یلاح  رد  و  درک ، یم  يرادـیرخ  مه  ار  یبالقنا  ياهادـیدناک  سکع  دراـکالپ و  رتسوپ و  هیهت  هب  طوبرم  لـیاسو  دـنک ، ضوع 

يراکمه وا  اب  امـش ، یتاباختنا  ياه  سکع  عیزوت  رد  ات  درب  یم  دوخ  اب  مه  ار  ما  هلاس  جنپ  رتخد  وا  دـندرک ، یم  ضوع  شکتمحز  فیرـش و  نارگراک 
هسیاقم ناملـسم  یبالقنا  رهاوخ  نیا  هناخ  اب  ار  نآ  مداتفا و  همطاف " تیب   " رکف هب  .مدرک  رکف  مه  زاب  ردارب ! هلب  .دیامنب  ار  ناریا  قلخ  محرت  بلج  هدومن ،

رهاوخ نآ  اریز  وا ؛ رتـخد  اـی  دوب  همطاـف  رهاوخ  بنیز  دـنادب  هک  وگب  ناملـسم  یبـالقنا  رهاوـخ  نآ  هب  دوعـسم ! ردارب  یتـسار   ) .بنیز رکف  و  مدرک ، یم 
( .دزادرپب یعاجترا  تاعلاطم  هنوگ  نیا  هب  هک  تسا  هدرکن  ادیپ  ار  نآ  تصرف  زونه  دهاجم 

هدروخ تسکـش  مسیلایرپما  يراد و  دایز  راک  هک  منک  یمن  فلت  ار  وت  تقو  نیا  زا  شیب  یمالـسا ! نیتسار  نیدهاجم  نیزرابم و  ربهر  يا  يوجر ؛ ردارب 
نم هک  مناسرب  مزیزع  ردارب  نآ  عالطا  هب  دیاب  یلو  تسا ؛ ناملـسم  ناردارب  نارهاوخ و  امـش  یبالقنا  ریگمـشچ و  ياه  تیلاعف  جیاتن  رظتنم  برغ  قرش و 

ات دنا  هدرک  زیت  نادـند  گنچ و  ...ووو  سیلگنا و  نیچ و  يوروش و  اکیرما و  ام  یلـصا  نمـشد  هک  یلاح  رد  هک  متـسه  نآ  زا  رت  یعاجترا  رت و  يرـشق 
مرج مالعا  عاجترا ، دض  نیتسار و  نویبالقنا  امـش  هیلع  رب  دننک ، لامیاپ  نانکفا  هقرفت  تسد  هب  ار  ام  لولعم  رازه  دـص  زا  شیب  دیهـش و  رازهداتفه  نوخ 

رد ناریا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ییامن  مولظم  يارب  وا  زا  هدرک ، دوخ  یهورگ  ینامزاس و  عماـطم  تسد  تلآ  ار  يراددـنزرف  رهوش و  نز  ارچ  هک  منک 
هب وا  ندیـشک  تیناحور و  هیلع  رب  هزرابم  و  تسا ) دوجوم  مرـسمه  طخ  هب  لمعلاروتـسد  دنـس   ) ینامزاس لمعلاروتـسد  قبط  دـهاجم  همانزور  ندز  شتآ 

ویدار یجراخ و  یلخاد و  ناراگن  همانزور  راـیتخا  رد  ربخ  ملیف و  هیهت  يارب  ار  وا  و  هدرک ، هدافتـسا  هاگـشیامن  نداد  بیترت  اـه و  هتیمک  اـه و  يرتنـالک 
ریاس یمـشچ  مه  مشچ و  کیرحت  يارب  يا و  هداد  وا  هب  ناملـسم  یبالقنا  رهاوخ  بقل  هزیاج ، ناونع  هب  مه  دعب  و  يا ، هداد  رارق  شا  هژوس  اه  نویزیولت 

.یتسشن ینکارپ  نخس  هبحاصم و  هب  شرانک  رد  وا ، هباشم  ناملسم  یبالقنا  نارهاوخ 
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نآ ات  .مدـناوخ  ار  هبحاصم  نآ  بلاطم  مامت  .مداتفا  ناتناملـسم  یبالقنا  رهاوخ  نآ  سکع  هرامـش 18(1) و  دهاجم  همانزور  دای  هب  يوجر ، ردارب  یتسار 
رد تسرد  .مدید  یبلاج  بلطم  مود ، نوتـس  هحفـص 14 ، رد  یلو  مرادن ؛ شمقـس  تحـص و  زا  يربخ  ار  تسا  هدرک  هچ  تاباختنا  تراظن  رد  وا  هک  اج 

رهاوخ نآ  دیشخبب  هچب ، نآ  دشاب ، قشمرس  ناشیارب  تمواقم  یگتسیاش و  نیا  اه  هچب  هک  دنک  ادخ  دیا : هدومرف  هک  امش  هناشعـشم  هناردپ و  تانایب  لیذ 
يدوبک .هتفگ  شمـشچ  ياپ  يدوبک  دروم  رد  هک  تسا  یگرزب  غورد  نآ  .تسا و  هداد  اـه  هچب  هب  یگرزب  قشمرـس  امـش ، هلاـس  ناملسم 35  یبالقنا و 
یبالقنا رهاوخ  نآ  مشچ  ياپ  هب  تفر و  رد  شتـسد  زا  درک ، یم  تسرد  ار  يدراـکالپ  بوچ  هک  يزور  .تشادـن  نیعجترم  اـب  دروخ  دز و  هب  یطاـبترا 

ریاس مراودـیما  .دـنک  یم  فیرعت  ار  هنحـص  نآ  گنـشق  ردـقچ  مرتخد  ًاقافتا  دـنا و  هدوب  رما  نیا  رظان  دـهاش و  وا  دـنزرف  ردام و  .دومن  تباصا  ناملـسم 
ياه هچب  لاح  هب  ياو  دـشاب ، عوضوم  نیمه  تحـص  هب  بلاطم  نآ  همه  رگا  هک  دـشابن ؛ هنوگ  نیدـب  ناملـسم ، یبالقنا  رهاوخ  نآ  ياعدا  دروم  بلاطم 

.دنشاب ناشقشمرس  دیاب  ینایوگ  غورد  هنوگ  نیا  هک  ناریا  ناملسم 

هیآ کی  یتح  زونه  دوخ ، یعامتجا  یسایس -  کیسالک و  تالیصحت  همه  اب  مرسمه  نوچ  نایاپ  رد  یمالسا ! نیتسار  نویبالقنا  ربهر  يا  يوجر ؛ ردارب 
نیب هک  دنتسه  یناسک  هچ  نیطایش  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  هک  وگب  وا  يارب  ناوخب و  شیارب  ار  ریز  هیآ  یناوت  یم  وت  رگا  دناوخب ، دناوت  یمن  مه  ار  نآرق  زا 
یم عجترم  ار  نامز  نامیلـس  دنـشک و  یم  نیطایـش  هار  هب  ار  ناناوج  دوخ ، یبالقنا  تانایب  رد  ینانارنخـس  هچ  دـنزادنا و  یم  ییادـج  ناشنارهوش  نانز و 

دهاجم ردارب  وت  زا  هرخالاب  .دنتـسه و  نکفا  هقرفت  یناسک  هچ  هدش و  هدیـشک  یهار  هچ  هب  دنک و  یم  يوریپ  یناسک  هچ  زا  هک  دمهفب  دیاش  ات  دـنناوخ ؛
هب مرـسمه  نم و  قالط  مسارم  رد  ینیبب ، هداوناخ  کی  مرگ  نوناک  رد  لقاال  ار  تناـمزاس  دوخ و  یبـالقنا  تامادـقا  هجیتن  هک  نیا  يارب  منک  یم  توعد 

ویدار و هک  نک  توعد  ربـخ  ملیف و  هیهت  يارب  يراد ، نیتـسآ  رد  هک  مه  یناراـگنربخ  نارادربـملیف و  زا  موزل  تروص  رد  ینک و  تکرـش  دـهاش  ناوـنع 
.دننامن هرهب  یب  ربخ  نیا  زا  مه  لیئارسا  هرهاق و  يوروش و  اکیرما و  ياه  نویزیولت 

َتوراه و َِلباِبب  ِْنیَکَلَْملا  یلع  َلََّزن  ام  َرحِّسلا و  َساـّنلا  َنوِمِّلعی  اُورفک  َنیطاـیَّشلا  َّنکل  ُنامیلـس و  َرَفَک  اـم  َنامیلُـس و  ِکـُلم  یلع  َنیطایّـشلا  ُوْلتَت  اـم  اُوعبّتاَو 
ِنذِِاب ّالا  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیّراضب  ْمُه  ام  ِهِجْوَز و  ِءرملا و  َنیب  ِِهب  َنُوقِرُّفی  ام  امْهنِم  َنومَّلعتَیَف  رُفکَت  الف  ٌهنتف  ُنحن  امَّنا  الوقَی  یّتح  ٍدـحأ  نِم  ِنامّلُعی  ام  َتوراـم و 
هروس هیآ 102 ، .َنومَلعَی  اوناک  َْول  مهَـسفنَا  ِِهب  اْوَرَـش  ام  َسئبل  قالَخ و    ْ نِم ِهرخالا  یف  َُهلام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اُوِملَع  ْدَقلو  مُهُعَْفنَی  مهُّرُـضَی و ال  ام  َنومَّلعَتَی  ِهللا َو 

.هرقب

(2) ظوفحم اضما 
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سرام 1980 یلوالا 1400 27  يدامج  نیدرورف 135910  هبنشجنپ 7  گنج  رامشزور 

90

، اتسار نیمه  رد  .دننک  یم  شالت  نارهت ، رد  اکیرما  ترافس  ياه  ناگورگ  هلئـسم  هب  نداد  نایاپ  تهج  یهار  نتفای  يارب  نانچمه  اکیرما  يانـس  ناربهر 
.دـننک رـشتنم  عولخم  هاش  تنطلـس  نامز  رد  اکیرما  ناریا و  طباور  هراـبرد  یـشرازگ  هک  دـندرک  داهنـشیپ  زورما  اـهنآ  نتگنـشاو ، زا  رتیور  شرازگ  قبط 
بناج زا  تاهابتشا  لوبق  رب  ینبم  ناریا  ياه  تساوخرد  يوگخساپ  شرازگ  نیا  هک  داد  حیضوت  انـس  یجراخ  طباور  هتیمک  سیئر  چرچ  کنارف  روتانس 

ستیواج بوکاج  روتانـس  اب  ار  داهنـشیپ  نیا  يو  هک  تفگ  هجراخروما  ریزو  سنو  سوریاس  هب  چرچ  کـنارف  رتیور ، شرازگ  هب  .دوب  دـهاوخن  اـکیرما ،
.دوـب دـهاوخ  روـشک  ود  نیب  طـباور  زا  یخیراـت  دنـس  کـی  شرازگ  نیا  تفگ : يو  .تسا  هتـشاذگ  ناـیمرد  هتیمک ، رد  هاوـخ  يروـهمج  بزح  وـضع 
هرابرد هرگنک   (1) فیفخت هنوگره  اب  ًالبق  رتراک  تلود  هک  درک  هفاضا  رتیور  .درادـن  شرازگ  نیا  راشتنا  هب  یـضارتعا  يو  هک  تفگ  مه  سنو  سوریاس 

(2) .تسا هدرک  تفلاخم  عولخم ، هاش  نامز  رد  ناریا  روما  رد  اکیرما  تلاخد  رب  ینبم  ناریا  ياعدا 

راشتنا داهنـشیپ  دروم  رد  ار  دوخ  تقفاوم  اکیرما  هجراـخ  روما  ریزو  سنو  سوریاـس  تشون : هراـب  نیا  رد  یـشرازگ  یط  زین  هسنارف  پاـچ  نوبیرتدـلاره 
یتسب نب  لح  تهج  رد  تسا  یشالت  نیا  .دناسر  انس  یجراخ  طباور  هتیمک  عالطا  هب  يولهپ ، اضردمحم  میژر  اب  اکیرما  طباور  هرابرد  "ي  دیپس باتک  "

رد اکیرما  شقن  زا  تسا  یحرـش  شرازگ  نیا  هک  تشاد  راهظا  روبزم  هتیمک  سیئر  چرچ  کنارف  روتانـس  .دراد  دوجو  اه  ناـگورگ  هلئـسم  رد  زونه  هک 
راـک يور  هب  هک  ناریا  رد  لاس 1953  یماظن  ياتدوک  رد  تکرـش  ات  ناریا  تلم  هب  روشک  نیا  هظحالم  لباق  ياه  کمک  زا  اـه ؛ هاگدـید  ماـمت  زا  ناریا 

.دیماجنا هاش  ندمآ 

تسا هدرک  حرطم  ار  داهنشیپ  نیا  ًابلاغ  تسا ، هتـشاد  راهظا  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  ار  دوخ  لیامت  هک  ردص  ینب  نسحلاوبا  تشون : همادا  رد  نوبیرتدلاره 
هاش هابتشا  لامعا  رد  اکیرما  ياه  تلاخد  نآ  رد  هک  دنهد  بیترت  یسررب  ثحب و  تاسلج  هلسلس  کی  اکیرما  هرگنک  رگا  هک 
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اه ناگورگ  يدازآ  زا  شیپ  ار  یسررب  ثحب و  هسلج  هنوگره  دوجو  چرچ  روتانـس  .درک  دهاوخ  کمک  اه  ناگورگ  نارحب  لح  هب  رما  نیا  دوش ، ناونع 
چرچ اما  .دوش  رجنم  ناریا  ياه  تساوخرد  شیازفا  هب  تاسلج ، هنوگ  نیا  لیکـشت  هک  دنراد  نآ  میب  زین  اکیرما  هرگنک  ياه  هتیمک  رگید  .تسناد  یفتنم 
دیاش دناشوپب و  لمع  هماج  ناریا  ياهاضاقت  هب  يدودـح  ات  تسا  نکمم  تسا ، هتـشذگ  لاس  یـسررب 27  قیقحت و  هک  دیپس " باتک   " نیا تشاد  راهظا 

یم ینابیتشپ  درک ، دـهاوخ  هیهت  اـکیرما  هرگنک  هتیمک  رداـک  هک  یخیراـت  دنـس  نیا  زا  يو  تفگ  سنو  سوریاـس  .دزاـس  راومه  ار  نارحب  نیا  لـح  هار 
(1) .دنک

نویـسیمک قیقحت  راک  ناـیاپ  اـت  هک  ربخ  نیا  مـالعا  نمـض  ویدار  نیا  .درک  شخپ  اـه  ناـگورگ  هراـبرد  ناریا  زا  ییاـهربخ  ندـنل  ویدار  رگید ، يوس  زا 
فیلکت تسا  رارق  هک  اروـش  سلجم  حاـتتفا  هک  تفرگ  هجیتـن  دـش ، دـهاوخن  ماـجنا  تاـباختنا  مود  هـلحرم  ناریا ، سلجم  تاـباختنا  لوا  هرود  تاـفلخت 

تفگ یمالسا  يروهمج  بزح  ربهر  یتشهب  هللا  تیآ  زورما  حبص  دوزفا : همادا  رد  ندنل : ویدار  .داتفا  دهاوخ  ریخأت  هب  مه  زاب  دنک ، نییعت  ار  اه  ناگورگ 
ماـجنا زا  سپ  هک  داد  همادا  يو  .دوـب  دـهاوخ  قـفاوم  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  همکاـحم  اـب  يو  دوـشن ، هدـنادرگزاب  ناریا  هـب  شتورث  هاـش و  رگا  هـک 
ًالامتحا هک  یبزح  دراد ؛ هدهع  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح  يربهر  یتشهب  هللا  تیآ  .دنریگ  رارق  وفع  دروم  اه  ناگورگ  هک  دراد  لامتحا  تامکاحم ،
لامتحا .درک  یقلت  يدج  دیاب  ار  اه  ناگورگ  یـشیامن  همکاحم  لیکـشت  لامتحا  نیاربانب  تشاد ؛ دنهاوخ  ناریا  هدنیآ  ناملراپ  رد  ار  یـسرک  نیرت  شیب 

ياه ناگورگ  يدازآ  هب  هدحتم ، تالایا  دض  رب  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  اب  دشاب و  اکیرما  ناریا و  نیب  نارحب  رد  ینایاپ  هطقن  روبزم ، یـشیامن  همکاحم  دراد 
(2) .دماجنیب ییاکیرما 
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نأش زا  یکاح  هک  دراد  هارمه  هب  یفلتخم  یـشاوح  اکیرما ، ناریا و  نارـس  راـتفر  تامیمـصت و  راـنک  رد  نارهت ، رد  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  يارجاـم 
تالایا ترافس  ياه  هنحص  زا  سکع  هعطق  اب 35  ًاریخا  یناریا  کی  داد : شرازگ  نتگنشاو  زا  سرپدتیانوی  زورما  هلمج  زا  تسا ؛ عوضوم  نیا  يزاسربخ 

ناشن ریواصت  نیا  هب  يا  هقالع  .يآ.یب.فا  هک  نآ  زا  سپ  .دـش  اـکیرما  دراو  تسا -  ییاـکیرما  ناـگورگ  يرادهگن 50  لحم  هک  نارهت -  رد  هدـحتم 
، یتارباخم تازیهجت  فلتخم  تاعطق  اه ، ناگورگ  یخرب  زا  ییاه  هنحـص  رب : تسا  لمتـشم  اـه  سکع  نیا  .دروآ  تسد  هب  ار  اـهنآ  سرپدـتیانوی  دادـن ،
هب دورو  هزاجا  دننک و  رظن  فرص  ازیو  زا  هک  دش  هیصوت  هجراخ ، ترازو  هلیسو  هب  رما  یسررب  زا  سپ  .یتینما  ياه  لحم  هب  نایوجشناد  دورو  و  هحلـسا ،

(3) .دنهدب يو 
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مامت  » هک درک  يروآداـی  ادـتبا  ویدار  نیا  .تخادرپ  اـماناپ  زا  هاـش  تمیزع  عوضوم  هب  دوخ  تاـعوبطم " یـسررب   " رد زورما  اـکیرما ، ویدار  یبرع  شخب 
ار نآ  ناوارف  تیمها  اب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  رصم  هب  اماناپ  زا  ار  ناریا  قباس  هاش  رفس  هلئسم  اکیرما ، هدحتم  تالایا  زورما  تاعوبطم 

208 ص :

 - 30 هسنارف ، پاچ  نوبیرتدلاره  ص3 ، ، 19/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 1
(. 9/1/1359  ) سرام 1980  29

تعاس 20:45. ، 7/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص7 ، ، 8/1/1359 هرامش 7 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
.سرپدتیانوی يرازگربخ  نتگنشاو -  ص2 ، نامه ، - 3
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: تخادرپ روبزم  تاعوبطم  یسررب  هب  ریز  وحن  هب  ویدار  نیا  سپس  .دنا » هدرک  یسررب 

هقطنم مامت  تینما  ییاکیرما و  ياـه  ناـگورگ  یگدـنز  تشونرـس و  هک  تسا  زیاـج  هنوگچ  دـنک : یم  لاؤس  يا  هلاـقم  یط  نویبیرت  وگاکیـش  هماـنزور 
نیرت كانرطخ  دایز ، لامتحا  هب  هرهاق ، هب  قباس  هاش  یناهگان  رفس  دنک : یم  هفاضا  همانزور  نیا  دتفیب ؟ هرطاخم  هب  هاش  یناطرـس  لاحط  يارب  هنایمرواخ ،

هب هاش  رفـس  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  یبوخ  نایاپ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  نآ ، يامنرود  هک  یتالوحت  دیآ ؛ یم  رامـش  هب  ساسح  هلحرم  نیا  رد  تالوحت 
ناـهج هقطنم و  حطـس  هب  تشاد -  ناـیرج  اـکیرما  ناریا و  ناـیم  اـهنت  هک  کـچوک -  ًاـبیرقت  نیعم و  یبوچراـچ  زا  هلئـسم  هک  تسا  هدـش  بجوم  رـصم 

.دنک ادیپ  شرتسگ 

نیا .تشاذـگ  دـهاوخ  ياج  هب  هقطنم  تینما  هنیمز  رد  هک  يراثآ  هژیو  هب  تسا ؛ هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  تالوحت  نیا  راثآ  زین  زمیات  كرویوین  همانزور 
نیا يارب  ار  یطلغ  نامز  نینچمه  .دندش  هدایپ  یتسردان  ياج  رد  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  نیگب  میخانم  ناریا و  قباس  هاش  زا  کی  ره  دسیون : یم  همانزور 
رارق دابدـنت  نایرج  رد  هرهاق ، رد  هاش  دوجو  رثا  رب  دـیوید  پمک  ياهدادرارق  اریز  دراد ؛ طابترا  رـصم  اکیرما و  اب  طـلغ  ود  نیا  .دـندیزگرب  ندـش  هداـیپ 

یمالـسا ساسحا  ناشمادقا  نیا  اب  نیگب ، هاش و  ود ، ره  اریز  تسا ؛ هدوزفا  دابدنت  نیا  نایرج  رب  زین  لیلخلا  رد  اه  یلیئارـسا  روضح  نینچمه  .تسا  هتفرگ 
نداد ناشن  هب  یجایتحا  تشادن و  فعـض  طاقن  هنوگ  چیه  هب  يزاین  زین  رتراک  یمیج  هک  تسین  يدیدرت  .دندرک  راد  هحیرج  ار  مالـسا  ناهج  فطاوع  و 

.تشادن اکیرما ، يروهمج  تسایر  یتامدقم  تاباختنا  يرازگرب  ینونک  طیارش  رد  ًاصوصخم  یساملپید ، ییآراک  مدع 

ناریا هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  تسا : هتـشون  هداد و  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  رـصم  هب  رفـس  رد  قباس  هاش  طلغ  مادقا  تسپ  نتگنـشاو  همانزور 
نایوجـشناد لرتنک  تحت  هک  ییاج  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  هلئـسم  هک  تسا  هدـش  بجوم  اـماناپ ، تلود  ینوناـق  هریاد  زا  هاـش  جورخ  هک  دـنک  یم  ناـمگ 

نآ ياه  قرو  هک  درک  یناگیاب  يا  هدنورپ  رد  دـیاب  ار  هداز  بطق  ياعدا  نیا  دـنک : یم  هفاضا  تسپ  نتگنـشاو  .دوش  هجاوم  تسکـش  اب  دنـشابن ، وردـنت 
هدشن یلمع  نآ  رد  دوجوم  یـساملپید  هدعو  اهدـص  زا  یکی  تسا و  هدـش  میظنت  تسرد و  هداز  بطق  تسد  هب  هک  يا  هدـنورپ  تسا ؛ هدـشن  ارجا  زگره 

.تسا

شیوخ یـصخش  ياه  فدـه  هب  تمدـخ  يارب  طقف  شیاه ، هتفگ  نانخـس و  مامت  هداز  بطق  ياقآ  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  زمیاـت  سلجنآ  سل  هماـنزور 
رد رتراک  اریز  دنک ؛ لمع  تسرد  اکیرما  ناریا و  يراج  نارحب  هنیمز  رد  تسناوتن  زگره  زین  رتراک  یمیج  هک  تفرگ  هدیدان  ار  تقیقح  دیابن  یلو  تسا ؛
هب دریذـپب و  ار  هاش  تایانج  دـشن  رـضاح  وا  .درک  مازعا  اماناپ  هب  نسرما  لیبق  زا  ار  يا  هتـسجرب  یـسایس و  ياه  تیـصخش  هلحرم ، عاضوا  نیرت  ساـسح 

تلم تاساسحا  رتراک ، ياه  ندرکن  لمع  بوخ  نیا  همه  هجیتن  رد  دنک ؛ فارتعا  تایانج  نیا  زا  يرادبناج  رد  اکیرما  هابتشا 

209 ص :
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(1) .تخیگنارب رت  شیب  ار  اکیرما  دض  رب  ناریا 
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ریخا نانخـس  هنیمز  رد  ینّحللا  دیدش  هیـضارتعا  تشاددای  راضحا  نیا  رد  .درک  راضحا  ار  دادـغب  رد  ناریا  ترافـس  رادراک  زورما  قارع ، هجراخ  ترازو 
لامعا اه و  تسایـس  نینچ  تیلوئـسم  قارع ، تلود  هیـضارتعا  تشاددای  رد  .دـش  يو  میلـست  سراف ،) " ) برع جـیلخ  یلاغـشا  ریازج   " هرابرد ردـص  ینب 
تدحو بارعا و  یلم  قوقح  ظفح  يارب  قارع  تلود  هک  تسا  هدش  دیکأت  تشاددای  نیا  رد  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  ناریا  تلود  دوخ  هدـهع  هب  یمجاهت 

.درک دهاوخ  یگداتسیا  ییاه  تسایس  نینچ  لباقم  رد  اوق  مامت  اب  بارعا ، كاخ 

ياهروشک لباقم  رد  ناریا  نیـشیپ  هنابلط  هعـسوت  عضاوم  رارکت  اهنت  ردص  ینب  تندـیزرپ  نانخـس  تفگ : زین  قارع  هجراخروما  ترازو  يوگنخـس  کی 
قباس هاش  ياه  یبلط  هاج  اب  عضاوم  نیا  تفگ  وگنخـس  نیا  .تسا  اهروشک  نیا  رب  دوخ  ییوجالیتسا  لـیمحت  يارب  نآ  شـالت  همادا  زین  تسا و  هیاـسمه 
نیا یلخاد  روما  رد  راکـشآ  هلخادم  کی  هدنهد  ناشن  دـنز و  یم  همطل  هقطنم  ياهروشک  لالقتـسا  هب  تاراهظا  نیا  دوزفا : يو  .درادـن  ینادـنچ  توافت 
(2) .دریگ یم  تروص  اهروشک  نایم  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  لوصا  للم و  نامزاس  روشنم  اب  ریاغم  ًالماک  يا  هنوگ  هب  هک  يا  هلخادم  تسا ؛ اهروشک 

ناشن يا  هژیو  هجوت  هیروهمجلا  همانزور  تاجردنم  زا  یتمـسق  هب  دـش ، یم  شخپ  نآ  یبرع  شخب  زا  هک  يا  همانرب  یط  دادـغب  ویدار  مادـقا ، نیا  یپ  رد 
، دـش جرد  ناریا " تلود  هب  قارع  تلود  دـیدش  راطخا   " ناونع اب  هک  هیروهمجلا  بلطم  نیا  رد  .دوب  هدـش  دـیدهت  ناریا  یحیولت  روط  هب  نآ  رد  هک  داد 

سح ّتیلم و  كاخ ، هب  ار  زواجت  هسیـسد و  هئطوت ، عون  ره  بارعا ، یـضارا  تدـحو  یلم و  قوقح  زا  عافد  رطاخ  هب  ناوت ، ورین و  مامت  اـب  : » تسا هدـمآ 
(3)« .درک میهاوخ  عفد  تدش  هب  دشاب ، هک  وس  ره  زا  برع و  نهیم  ياجره  رد  بارعا  یتسیلانویسان 
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هزیناکم  5 رکشل زا   15 پیت هب  قارع  شترا  داتـس  زورما  ناریا ، عبانم  زا  هدیـسر  ياهربخ  قبط  ناریا ، یبونج  ياـهزرم  رد  قارع  شترا  تاـکرحت  همادا  رد 
عباـنم شرازگ  هب  نـینچمه   (4) .دـننک مادـقا  روناـم  ماـجنا  هب  هیرـصان  هقطنم  رد  خـیرات 15/1/1359  زا  یمزر ، یگداـمآ  روـظنم  هـب  داد  روتــسد  قارع 

هب اوه  هب  نیمز  نیمز و  هب  نیمز  ياه  کشوم  هرصب ) عباوت  ) هبیعشلا ییاوه  هاگیاپ  فارطا  رد  رهشمرخ ،) لباقم  ) همونت هقطنم  رد  قارع  شترا  يرمرادناژ ،
عافد ریزو  هللاریخ " ناندع   " روتـسد زورما  هک  دـنداد  ربخ  ناتـسزوخ  هیحان  يرمرادـناژ  عبانم  لاح  نیا  رد   (5) .تسا هدرک  رقتـسم  ناریا  ياهزرم  فرط 
.دنوش مازعا  اه  هاگساپ  نیا  هب  یثعب  یتیرکت  زابرس  رفن  هس  رـسفا و  کی  دیاب  هک  نیا  رب  ینبم  تسا ؛ هدش  غالبا  قارع  يزرم  ياه  هاگـساپ  هیلک  هب  قارع ،

نآ دراو  یتیرکت  لنسرپ  هک  تسا  يا  هقطنم  نیتسخن  هرصب  ناتسا  شرازگ ، نیا  هب  انب 

210 ص :

.7/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یبرع  شخب  ص18 و 19 ، نامه ، - 1
.8/1/1359 قارع ، يرازگربخ  دادغب -  ص1 ، ، 9/1/1359 هرامش 8 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.7/1/1359 دادغب ، ویدار  یبرع  شخب  ص17 ، ، 3 ذخأم - 3
، ناریا یمالـسا  يروهمج  تساـیر  رتفد  هب  ناریا ر2 ، یمالـسا  يروهمج  يرمرادـناژ  زا  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 033928  دنـس  - 4

.3/2/1359
روـما رد  تنواـعم   ) يریزو تسخن  هـب  نکر 2 ، ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يرمرادـناژ  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 33933  دنـس  - 5

.3/2/1359 بالقنا ،)
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(1) .دنیامن یم  یتیاضران  راهظا  عوضوم  نیا  زا  یثعبریغ  لنسرپ  .دننک  یم  لرتنک  ار  نارومأم  تدش  هب  دنا و  هدش 

.دنراد ییاه  تیلاعف  ناتسزوخ ، رد  قارع  هب  هتسباو  رصانع  زین  ناریا  كاخ  رد  زرم  يوس  نیا  رد  قارع ، كاخ  لخاد  رد  تاکرحت  هنوگ  نیا  اب  نامز  مه 
یم یمومع  عماجم  يداصتقا و  زکارم  رد  راجفنا  هب  تسد  دنا ، هتشاد  راکشآ  یماظن  یسایس -  تیلاعف  برع " قلخ   " ناونع اب  هتشذگ  رد  هک  رصانع  نیا 

هب نانآ  رفن  لاح 3  لقادح  هک  دندش  حورجم  رفن  نآ 13  رثا  رب  هک  تسویپ  عوقو  هب  رهشمرخ  فیـس  رازاب  رد  يراجفنا  زورما ، تعاس 20:13  رد  .دننز 
فارطا هاگشورف  دنچ  هب  هزاغم ، نیا  بیرخت  رب  نوزفا  دش و  رجفنم  یـشورف  يزاب  بابـسا  هزاغم  کی  رد  بمب  نیا   (2) .تسا هدش  شرازگ  میخو  تدش 

دودح دوب و  یتعاس  عون  زا  بمب  نیا  تفگ : ناهیک  راگنربخ  هب  راجفنا  نیا  دروم  رد  رهشمرخ ، نارادساپ  هاپس  نالوئـسم  زا  یکی  .دناسر  بیـسآ  زین  نآ 
هس درک : هفاضا  لوئسم  نیا  .تسا  هدش  هتـشاذگ  راک  دیرخ ، عقوم  هاگـشورف و  یغولـش  نامز  رد  بمب  .دوب  هتفر  راک  هب  نآ  رد  هرجفنم  داوم  دنوپ  راهچ 

(3) دندش ریگتسد  فیس  رازاب  راجفنا  اب  طابترا  رد  رفن 

رد سراـپ  يرازگربخ  هب  هدیـسر  شرازگ  هب  اـنب   (4) .درواین راب  هب  یناج  تافلت  اما  دـناسر ؛ بیـسآ  اتـسور  کی  یلاوح  رد  لـپ  کـی  هب  يرگید  راـجفنا 
ناراکبارخ زا  اما  دنتفر ، لحم  هب  نارومأم  راجفنا ، يادص  ندینش  اب  .داد  يور  هیدیعس  هب  رابکا  هداج  نیب  رد  ناتـسب و  يزرم  شخب  رد  هثداح  نیا  زاوها ،

(5) .دندرواین تسد  هب  يرثا 
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هب ًارابجا  یبرغ ، ياهزرم  زا  قارع ، زا  هدش  هدنار  يا  هدـع  زورما  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ناهاشنامرک ، رادناتـسا  هب  هاشنامرک  هیحان  يرمرادـناژ  شرازگ 
هب قارع  ياـه  ناتـسرهش  زا  درم ، كدوک و  نز و  رفن  یلا 252  دودح 200  رد  یقارع  يدادعت  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دنا  هدـش  هدـناچوک  ناریا 

لاوما و هیلک  و  درط ، ناریا  روشک  كاخ  لخاد  هب  یبولطمان  روط  هب  دابآ  فیـس  گنت و  ناـیم  ياـه  هاگـساپ  زرم  رد  قارع ، یثعب  تموکح  میژر  هلیـسو 
(6)« .دنشاب یم  بحاصان  هدش  هدنار  لافطا  و  تسا ] هدش   ] طبض یثعب  لامع  هلیسو  هب  نانآ  ییاراد 
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، دوب  (7)" نیمجاهم  " رایتخا رد  ًالبق  هک  نیریشرصق  لامش  يزرم  راون  رد  عقاو  ناواه  هگنت  نارادساپ ، هاپـس  يزکرم  داتـس  تاطابترا  لوئـسم  مالعا  رب  انب 
هقطنم نارادساپ  هاپس  هلمح  اب  زورما 

211 ص :

.30/1/1359 زاوها ، یهرز   92 رکشل یهدنامرف  هب  ناتسزوخ ، هیحان  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0287428  دنس  - 1
.8/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63198  دنس  - 2

ص12. ، 9/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3
.8/1/1359 تاعالطا ، تایلمع و  تنواعم  اجازن  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63199  دنس  - 4

ص12. ذخأم 12 ، - 5
.18/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  يرادناتسا  هب  موس ، نکر  هاشنامرک ، يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021346  دنس  - 6

یم ماجنا  ناهاشنامرک  ناتسا  يزرم  قطانم  یخرب  یلحم  رصانع  هلیـسو  هب  ای  يراکمه و  اب  روشک ، برغ  يزرم  قطانم  رد  قارع  تاکرحت  زا  یـشخب  - 7
نیا .دوش  یم  دای  نانآ  زا  قارع  نیمجاهم  ناونع  اب  ًاـضعب   ß ß دـنموسوم و نیمجاهم "  " هب یماظتنا  یماظن و  ياهورین  مدرم و  فرع  رد  دارفا  نیا  .دوش 

کمک اـب  اـهنآ  .دـنراد  رارقتـسا  ددرت و  يزرم  طـخ  تمـسق  ود  ره  رد  هک  دـنوش  یم  بوسحم  قارع  ثعب  میژر  یلحم  ياـهورین  لـمع ، رد  ناـمجاهم ،
هک يوحن  هب  تسا ؛ ریگمشچ  نانیا  تیلاعف  .دنزادرپ  یم  ناریا  دیدج  تلود  هیلع  ییاذیا  تاکرحت  هب  لقتسم ، روط  هب  ای  قارع و  تلود  یمـسر  ياهورین 

.تسا نانآ  هب  طوبرم  باهذ ، لپرس  نیریشرصق و  هاشنامرک و  یماظنریغ  یماظن و  نالوئسم  ياه  شرازگ  زا  يا  هدمع  شخب 
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هیحان  ) قارع ناریا و  نیب  یطابترا  هار  اهنت  دوب ، یقارع  نیمجاهم  رایتخا  رد  هک  هگنت  نیا  درک : مالعا  نیریـشرصق  هاپـس  هدنامرف  هراب  نیا  رد  (1) .دش دازآ 
یعالطا یب  راهظا  نانآ  یلامتحا  ناحورجم  تافلت و  زا  يو  .دـنرب  یم  قارع  كاخ  هب  راـبراوخ  هقوذآ و  هار ، نیا  زا  نیمجاـهم  دـشاب و  یم  هـالکراوچ )

(2) .تسا هدشن  دیهش  ای  یمخز  یسک  نارادساپ  زا  هک  دوزفا  درک و 

يزاسکاپ و هاشنامرک  ناتـسا  رد  عقاو  هلـس  خیـش  هلگزا و  يزرم  قطانم  رد  داد  ربخ  شترا  ینیمز  يورین  هب  زین  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داـتس 
رثؤم تکرش  هلگزا ، نارادساپ  هلمج  زا  هاپس ، یلحم  ياهورین  و  اه ) ینازراب   ) ّتقوم هدایق  ياهورین  شرازگ  نیا  قبط  .تسا  هتفرگ  تروص  ورین  رارقتـسا 

رایتخا رد  هلس  خیش  هاگساپ  هک  تسا  هدش  يروآدای  یـسیواب ،"  " رد دوجوم  ياهراشف  همادا  هب  هراشا  اب  شرازگ ، نیا  رد  .دنا  هتـشاد  راک  نیا  رد  لاعف  و 
، تسا هدـش  رکذ  روبزم  شرازگ  رد  هک  يدراوم  هلمج  زا  .دـش  دـهاوخ  هداد  لیوحت  هدـنیآ  ياهزور  یط  تارکاذـم ، قبط  تسا و  تقوم  هدایق  ياهورین 

تـسکش اب  هلگزا ، هاپـس  هراپمخ  شتآ  تیامح  اب  هک  تسا  لهود " هپت   " و ومب " خاش   " رد نیمجاهم "  " اب تقوم  هدایق  ياهورین  لبق  زوردـنچ  يریگرد 
ياهورین تسد  هب  نانآ  ندش  هتشک  زین  تسا و  هلس  خیش  لپ  راجفنا  رد  یقارع  نارومأم  تیقفوم  مدع  رگید ، دراوم  زا  نینچمه  .دیسر  نایاپ  هب  نیمجاهم 

(3) .یت.نا.یت بلاق  بیرخت و 61  لیاسو  ندنام  اجرب  هدایق و 

هدنهانپ کی  : » تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  یـشرازگ  رد  .داد  ربخ  ناریا  يزرم  قطانم  رد  یقارع  نارومأم  تیلاعف  زا  رگید  یعون  زا  زین  نیریـشرصق  ینابرهش 
هارمه زورما ]  ] تعاس 21 یتقو  هدومن ، یم  يراکمه  نیریـشرصق  ناتـسرهش  نارادساپ  هاپـس  اب  یفرعم و  شترا ، رـسفا  ار  دوخ  هک  قفوم "  " مان هب  یقارع 

هدع اب  ار  نارادساپ  ییاوه ، ریت  دنچ  کیلـش  اب  فوصوم  رـسفا  دنور ، یم  قارع  زرم  راون  هب  هیرظنم "  " هقطنم رد  تشگ  ناونع  هب  نارادساپ  زا  رفن  تشه 
يروط هب  .دننک ] یم   ] هعجارم يورسخ "  " هب نارادساپ  زا  رفن  تشه  هک  دیامن  یم  ریگرد  دنا ، هدش  رقتسم  يزرم  تمـسق  رد  ًالبق  هک  قارع  شترا  زا  يا 

هب ار  دوخ  ناهارمه  هیلک  هتشاد  دصق  قفوم "  " و دنا ] ] هتفر قارع  هب   (4)" ص.ع  " مان هب  نارادساپ  زا  رفن  کی  هدنهانپ و  رسفا  قفوم " ، " هدیدرگ راهظا  هک 
(5) "« .دیامن لیوحت  قارع  تلود 

جیار دـقن  هجو  لایر  رازه  رب 450  غلاب  تیعقوم ، زا  هدافتـسا  اب  تسا ، هدوب  نیقناخ  لـها  هک  يو  تسا : یکاـح  زین  نیریـشرصق  ینابرهـش  رگید  شرازگ 
یتسد کجنران  ددع  تفه  دادعت  نآ و  باشخ  تفه  فکنیشالک و  هحلسا  هضبق  کی  نینچمه  .تسا  هدرب  هارمه  ار  ناریا  تکلمم 

212 ص :

ص11. ، 10/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
ص1. ، 10/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

.7/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس  زا  مارگلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063426  دنس  - 3
.تسا هدش  رکذ  لماک  مان  دنس ، رد  - 4

.10/1/1359 یمالسا ، يروهمج  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63217  دنس  - 5
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هک يرادساپ  ًانمض  .تسا  هدرک  ییاسانش  ار  هقطنم  ساسح  ياه  لحم  شتماقا ، تدم  لوط  رد  هدربمان  .تسا  هدرب  دوخ  اب  زین  يرمک  هحلـسا  هضبق  ود  و 
(1) .تسا هتشاد  هارمه  یتسد  کجنران  ددع  ود  و  نآ ، گنشف  باشخ و  ددع  جنپ  هحلسا ژ3 و  هضبق  کی  زین  تسا  هدوب  وا  اب 

دورناوج و هلمج  زا  نآ  بونج  هواپ و  هقطنم  لماش  هدودحم  نیا  .دراد  رارق  راکروتسد  رد  يزاسکاپ  تایلمع و  ناهاشنامرک ، ناتسا  زا  رگید  یتمـسق  رد 
تـشه لاح  هب  ات  دورناوج  هاپـس  : » داد عـالطا  زکرم  هب  هاـشنامرک  هاپـس  زورما  هراـب  نیا  رد  .تسا  نیمجاـهم "  " تیلاـعف مهم  زکارم  زا  هک  تسا  ناـگنیاب 

(2)« .دییامرف مادقا  رت  عیرس  هچره  .دراد  ورین  هب  زاین  هدرک و  يزاسکاپ  ار  يدابآ 

داتـس رد  طبر  يذ  زکارم  يارب  ار  ریز  ماـیپ  هاپـس  زورما  روبزم ، هقطنم  رد  تاـیلمع  يارب  شترا  اـب  یگنهاـمه  داـجیا  ورین و  نیمأـت  هراـبرد  لاـح ، نیا  رد 
: تسا ریز  حرش  هب  دوش ، یم  بوسحم  زین  دوجوم  تالکشم  راک و  هقباس  زا  یشرازگ  دومن  دوخ ، هک  مایپ  نیا  نتم  .درک  لاسرا  شترا  كرتشم 

ًانمـض و  ناگنیاب ، رد  تایلمع  يزاسکاپ و  تهج  اجازن ، هدنامرف  هب  نکر 3 ، برغ -  تایلمع  یهدـنامرف  زا  هرامش 18/12/58  وریپ  هلـصاو ، عالطا  قبط  »
یهرز  81 رکشل هدنامرف  اب  خیرات 4/1/59  رد  .تفریذپن  ماجنا  تایلمع  خیرات 4/1/59  ات  یبارهس ، گنهرس  یهرز ، رکشل  هدنامرف  اب  ررکم  ياه  تبحص 
ناگی هک  دـنداد  عالطا  هاشنامرک  هب  هواـپ  زا  دادماب 6/1/59  تعاس 5  رد  نکیلو  تفریذـپ  ماجنا  مزال  مادـقا  تایلمع  یگنهامه و  تهج  دـش و  تبحص 

دیاب دننک و  یم  درمت  دنتسه و  يدراگ  اهنآ  دنتفگ  ناشیا  هک  دش  هتفرگ  سامت  رکشل  هدنامرف  اب  هلصافالب  .دشاب  یمن  يراکمه  هب  رضاح  هواپ  رد  رقتسم 
صخـشم تلع  هب  هواپ ، ناگی  یگنهامهان  هک  هتـشاد  مالعا  یمایپ  رد  هواپ  تایلمع  هدنامرف  ًانمـض  .دـییامن  فیلکت  بسک  نارهت  زا  دـیدج  يورین  تهج 

سامت كرتشم  داتس  اب  رت  عیرس  هچره  میدنمـشهاوخ  .دشاب  یم  كرتشم  داتـس  دییأت  دروم  ناگنیاب  تایلمع  نمـض ، رد  .دشاب  یم  ناشیا  هب  مکح  ندوبن 
(3)« .دییامن شرازگ  ار  هجیتن  دیوش و  ایوج  ار  رکشل  یگنهامه  يراکمه و  مدع  هتفرگ و 
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نیرخآ زورما  .دراد  همادا  تفرگ ، تروص  شترا  تالاقتنا  لقن و  هیلع  يا  هقطنم  حلـسم  ياه  هورگ  شالت  لیلد  هب  هک  هیمورا  هقطنم  ریخا  ياه  يریگرد 
ریسم رد  عقاو   ) هویز هیمورا -  روحم  هب  زورما  هدایپ ، " 132 ِنادرگ  " هک تسا  هدوب  بیترت  نیا  هب  هیمورا   64 رکشل تالاقتنا  لقن و  یشک و  نوتس  تیعضو 

نیا ناراد  هجرد  زا  رفن  کی  تارکمد ، بزح  رـصانع  يزادناریت  رثا  رب  .دـیدرگ  رقتـسم  هویز ) هناولیـس و  نیب   ) ناژار رد  دـش و  مازعا  هیونـشا ) هب  هناولیس 
بزح دارفا  اـب  هیونـشا ، هب  هیمورا  روـحم  زا  یمازعا  نوتـس  نیب   » زورما هک  يریگرد  کـی  رد  هیمورا ،  64 رکـشل مالعا  ربانب  نینچمه  .دـش  حورجم  نوتس 
بزح رـصانع  زا  رفن  جـنپ  دادـعت  شرازگ ، نیاربانب  .دـنا » هدـیدرگ  حورجم  رفن  تشه  دیهـش و  یمازعا  نوتـس  زا  رفن  هس  دادـعت  دـمآ ، لمع  هب  تارکمد 

ییاسانش ینز و  تشگ  تایلمع  لاح  نیا  رد  .دنداد  لیوحت  هیمورا  هب  دندرک و  ریگتسد  نوتس  نیا  دارفا  ار  ناتسدرک  تارکمد 

213 ص :

.12/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021342  دنس  - 1
.7/1/1359 نارهت ، هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63193  دنس  - 2

.7/1/1359 اجامس ، هب  زکرم ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63190  دنس  - 3
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(1) .دراد همادا  نانچمه  يزرم ) طخ  يوخ و  نیب   ) روطق رد  رقتسم  ناگی  هلیسو  هب 

قآ و  هناولیس ) یلاوح   ) ناژار ياهاتسور  هب  حلسم  ياه  هورگ  ماگنه  بش  درک : مالعا  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  هقطنم ، ياه  يریگرد  هرابرد  نینچمه 
زا يدادـعت  تسا  یکاح  زین  كرتشم  داتـس  موس  نکر  شرازگ  کی   (2) .داد خـساپ  تالمح  نیا  هب  زین  شترا  هک  دـندرک  هلمح  هیونـشا ) یلاوح   ) غالوب

(3) دندش حورجم  نادرمناوج  زا  رفن  ود  هجیتن  رد  ریگرد و  نامجاهم  اب  تالغ  هیرق  فارطا  رهش و  يرتمولیک  رد 10  هدقن  يزاسکاپ  ناهورگ  ناناوج 

تهج هیکرت ، درُک  حلسم  دارفا  زا  رفن  رازه  دودح  ناتسدرک ، هقطنم  رد  ریخا  ياه  يریگرد  لابند  هب  : » دنداد شرازگ  هیمورا  ینابرهـش  عبانم  لاح  نیا  رد 
هدرک یفرعم   (4) يدـمام راّنـس  هب  ار  دوـخ  دـندش و  ناریا  دراو  هیمورا ] یلاوـح  رد  يزرم  ياهاتـسور  زا   ] ورـس زرم  قـیرط  زا  نویبالقنادـض  هب  کـمک 

(5)« .دنا

همانزور شرازگ  لماک  نتم  .دـش  اـپرب  شترا  عفن  هب  حلـسم و  ياـه  هورگ  ییاذـیا  تاـکرحت  دـض  رب  ییاـمیپهار  کـی  هیمورا  رد  زورما  رگید ، يوس  زا 
هیمورا مدرم  : » تسا نینچ  هدش  جرد  لوئسمریغ " حلـسم  ياه  هورگ  هیلع  رب  هیمورا  مدرم  میظع  ییامیپهار   " ناونع اب  هک  هراب  نیا  رد  یمالـسا  يروهمج 

زا رفن  نارازه  ییامیپهار ، نیا  رد  .دندز  گرزب  ییامیپهار  کی  هب  تسد  لوئسمریغ ، حلسم  ياه  هورگ  ناتسدرک و  تارکمد  بزح  هب  ضارتعا  ناونع  هب 
رد رت  شیب  تیعطاق  راتـساوخ  هدومن و  ینابیتشپ  هقطنم  رد  هیمورا   64 رکشل تامادقا  زا  ییاهراعش ، نداد  نمض  دنتشاد و  روضح  هیمورا  ناتـسرهش  مدرم 

ندومیپ زا  دعب  هک  دندومن  ییامیپهار  هب  عورـش  مظعا  دجـسم  لباقم  زا  حبـص  تعاس 9  سأر  نایامیپهار  .دـندش  هقطنم  حلـسم  دارفا  ياه  موجه  لـباقم 
رب گرم  تارکمد ، رب  گرم  نیدـلازع ، رب  گرم  ولمـساق ، رب  گرم  لیبق  زا  ییاهراعـش  نداد  اب  دـندرک و  عامتجا  بالقنا  نادـیم  رد  ماما ، نابایخ  ریـسم 

راجزنا ربهر ، ینیمخ  ربکا  هّللا  و  ردص ، ینب  رب  دورد  یمالـسا ، يروهمج  شترا  رب  دورد  ینیمخرب ، دورد  يا ، هدوت  رب  گرم  ییادـف ، رب  گرم  دـهاجم ،
زین یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح  رتکد  سپس  دندرک و  ینارنخس  رهـش  ياملع  زا  نت  ود  اج  نیا  رد  .دنتـشاد  زاربا  لوئـسمریغ  حلـسم  دارفا  زا  ار  دوخ 

.دش هدناوخ  ریز  حرش  هب  هیمورا   64 رکشل هدنامرف  مایپ  نآ  زا  سپ  دومن و  داریا  ینارنخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هار رد  ار  ام  امـش  .دـنک  یم  رکـشت  نابرهم  تلم  تاـساسحا  همه  نیا  زا  هیمورا   64 رکـشل .یبرغ  ناجیابرذآ  دنمتریغ  یلاها  زیزع و  نایرهـشمه  رب  مالس 
امـش يادـن  هب  مالـسا  يزوریپ  تمظع و  هار  رد  مه  شترا  .دـیهد  یم  یحور  تیوقت  ینابیتشپ ، مالعا  اب  یّلم ، ياه  تیرومأـم  سدـقم و  فیاـظو  ماـجنا 

مه و رانک  رد  ار  ام  همه  دنوادخ  .دهد  یم  تبثم  باوج  دوخ  نوخراثن  اب  نازیزع 

214 ص :

.8/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63201  دنس  - 1
ص9. ذخأم 12 ، - 2

.7/1/1359 اجازن ، هب  اجامس 3 ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63192  دنس  - 3
.تسا لاعف  فورعم و  رایسب  هک  هقطنم  رد  حلسم  بالقنا  دض  نارس  زا  - 4
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.هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  .دیامرف  تیاده  يزوریپ  يوس  هب  مه  شود  هب  شود 

(1)« .دیسر نایاپ  هب  رهظزادعب  تعاس 5/12  مسارم  نیا 

98

بزح نارـس  زا  یخرب  زین  روشک و  لوئـسم  تاـماقم  زورما  .تسا  هدـقن  هیونـشا و  هقطنم  ریخا  ياـه  يریگرد  روشک ، رد  دوجوم  ياـه  یمارآاـن  زا  یکی 
يریگرد نیا  داعبا  زا  ییاه  هبنج  ندـش  نشور  هب  تاحیـضوت  نیا  .دـنداد  یتاحیـضوت  اه  يریگرد  نیا  هرابرد  تسا -  ارجام  نیا  ریگرد  هک  تارکمد - 

.دنک یم  کمک 

يریگرد دوجو  دییأت  نمض  ناهیک  همانزور  اب  یسامت  رد  زورما  حبـص  ناتـسدرک ،" لئاسم  لح  يارب  تلود  هژیو  تئیه   " وضع نایغابـص  مشاه  سدنهم 
هب حلسم  ياه  هورگ  یضعب  هلمح  لابند  هب  اه  يریگرد  نیا  .تسا  هداد  يور  ناتسدرک ) لامش   ) هیونشا تمـسق  رد  ییاه  يریگرد  تفگ : هقطنم ، نیا  رد 

نامجاهم یفرعم  زا  نایغابص  .دنتخادرپ  نامجاهم  اب  هلباقم  هب  شترا  ینابیتشپ  اب  نآ ، زا  سپ  يرمرادناژ  دارفا  .تسا  هدوب  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  فرط 
هیعالطا هب  هجوت  اب  تشاد  راهظا  يو  .دنا  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ییاه  هورگ  هچ  هک  تسا  هدـشن  صخـشم  زونه  تفگ  درک و  زیهرپ  يریگرد  نالماع  و 

رد يو  .دنوش  لمع  دراو  دندوب  روبجم  يرمرادناژ  شترا و  دندوب ، هدـش  هتفرگ  اه  هاگـساپ  هب  هلمح  ماگنه  هک  ییاه  ناگورگ  يدازآ  رب  ینبم  رادناتـسا 
هدـش حلـسم  نیناوخ  زا  يا  هدـع  هقطنم ، رد  تفگ  زین  تسا -  ریگرد  یلحم  ياـه  هورگ  یتاـغیلبت  ياـهروحم  زا  هک  هقطنم -  نیناوخ  حالـس  علخ  دروـم 

(2) .تسا هدش  هداد  نانآ  حالس  علخ  بیترت  یلو  دندوب ؛

رگید راـب  وگو  تفگ  نیا  رد  يو  .داد  ماـجنا  ییوگو  تفگ  هیمورا  رد  سراـپ  يرازگربخ  اـب  زورما  دادـماب  زین  یبرغ  ناـجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  رتکد 
جیاـتن دروـم  رد  دوزفا  یبرغ  ناـجیابرذآ  رادناتـسا  .دـهد  همادا  هقطنم  رد  ار  دوـخ  ياـهرونام  مظنم و  ياـه  هماـنرب  تسا  ممـصم  شترا  هک  درک  دـیکأت 
دادعت ناوت  یمن  تیعطاق  اب  زونه  تسا و  هدیـسر  يو  هب  یـضقانتم  ياه  شرازگ  هیونـشا ، هدقن و  نیب  هقطنم ، رد  ( 6/1/1359  ) زورید رصع  ياهدروخرب 

، ناـت هعلق  رل =(  هعلق  ياتـسور  یکیدزن  رد  هک  يدروخرب  رد  دـننک  یم  اـعدا  هیونـشا  یلاـها  زا  یخرب  تفگ : وـگقح  .درک  ناـیب  ار  اـه  یمخز  تاـفلت و 
: درک دیکأت  يو  .دننک  یم  بیذکت  ار  هتفگ  نیا  زین  هدقن  یلاها  زا  یهورگ  یلو  دندش ؛ یمخز  هتشک و  اتـسور  نیا  یلاها  زا  يدادعت  داد ، يور  ناتالاق )

دیاب زین  اه  هورگ  زا  یخرب  .دشاب  هقطنم  رد  مه  دیاب  دراد و  هدهع  رب  ار  هقطنم  تینما  ظفح  تیلوئسم  شترا 

215 ص :

ص4. ، 10/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
ص2. ، 7/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2
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(1) .تفر دهاوخ  دشاب ، مزال  هک  يا  هقطنم  ره  هب  شترا  هک  دننک  لوبق 

دناسر یم  زیزع  نانطومه  هیلک  عالطا  هب  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  رشتنم  روبزم  ثداوح  هرابرد  يا  هیمالعا  ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح  لاح ، نیا  رد 
هناعطاق تامادـقا  ماما و  حیحـص  تیربهر  هیاس  رد  ناریا ، قطانم  ریاس  رد  دوخ  رگرامعتـسا  ناـبابرا  ياـه  حرط  يارجا  رد  هک  ـالاح  ...ناریا  نانمـشد  هک 

اب دنراد  دصق  هدومن و  فوطعم ]  ] یبرغ ناجیابرذآ  يارجامرپ  ناتـسا  هب  ار  دوخ  هجوت  رگید  راب  ایوگ  دنا ، هدش  ور  هبور  تسکـش  اب  يروهمج ، تسایر 
توافت وس و  کی  زا  ناراد  نیمز  نازرواشک و  تافالتخا  زا  هدافتسا  اب  ...مدرم و  نیب  یعنصت  تافالتخا  هب  ندز  نماد  هنایارگ و  یلم  تاساسحا  کیرحت 

مزال هک  میهد  یم  رادـشه  یبرغ  ناجیابرذآ  نینکاـس  هیلک  هب  هلیـسو  نیدـب  .دنـشک  بوشآ  هب  ار  هقطنم  رگید ، فرط  زا  يداژن  یموق و  یبهذـم و  ياـه 
تـسا مزال  .دـییامن  یثنخ  ار  نانمـشد  موش  ياه  هئطوت  رگیدـکی ، اب  يریگرد  زا  يراددوخ  هملک و  تدـحو  اب  مه  زاب  دوخ ، یبالقنا  يرایـشوه  اب  تسا 

نیکرحم و مظن و  ّلخم  دارفا  هک  میهاوخ  یم  دهعتم  زوسلد و  مدرم  زا  و  دنـشاب ، عاضوا  بظاوم  هقطنم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرمرادناژ  شترا و 
(2)« .دنسرب تازاجم  هب  نوناق  ساسا  رب  عطاق  روط  هب  نایطاخ  ات  دنیامن  یفرعم  لوئسم  تاماقم  هب  هدرک و  ییاسانش  ًاقیقد  ار  نارگ  هئطوت 

هطلـس ظفح  بسک و  يارب  وس  کی  زا  هک  یبزح  دـنهد ؛ یم  هئارا  ار  بزح  نیا  صاـخ  تاـهیجوت  هراـب  نیا  رد  زین  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  نالوئـسم 
رد کیرش  یسایس  هورگ  کی  تروص  هب  دوخ  يرسارس  یـسایس  هاگیاج  ظفح  يارب  رگید ، يوس  زا  دنک و  یم  شالت  هقطنم  رد  دوخ  یماظن  یـسایس و 

قطانم عاضوا  تفگ : ناهیک  راگنربخ  هب  هیونشا  عیاقو  هرابرد  داباهم ، رد  ناتسدرک  تارکمد  بزح  نالوئسم  زا  یکی  .دشوک  یم  ماظن ، تردق  تالداعم 
اه لادوئف  ناناقهد و  نیب  ار  هیونشا  ياه  يریگرد  يو  .تسا  هقطنم  ياه  لادوئف  هدهع  هب  ًامیقتسم  یمارآان  نیا  تیلوئسم  تسا و  مارآان  هیونشا  هیمورا و 

يدایز ياه  نیمز  تردـق و  ياراد  زونه  اه  لادوئف  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و  هدـشن  لح  لاـح  هب  اـت  هقطنم  نیا  رد  نیمز  هلئـسم  تفگ : تسناد و 
.دنا هدش  هراوآ  هیمورا  رد  هک  دنا  هدرک  نوریب  دوخ  لحم  زا  ار  نازرواشک  زا  یهورگ  اهنآ  و  دنتسه ،

تسا هداتسرف  هیمورا  هب  ار  دوخ  ياهورین  زا  نوتس  کی  شترا  هنافسأتم  دوزفا : درک و  هراشا  شترا  ياهورین  مازعا  هب  داباهم ، رد  تارکمد  بزح  لوئـسم 
اب شترا  تفگ : نینچمه  يو  .تسا  هدشن  مارآ  هقطنم  زونه  یلو  دـنوش ؛ یم  کیرحت  ثعاب  یـسوم ، دیـس  یماس و  یجاح  لیبق  زا  هقطنم  ياه  لادوئف  و 
زا تارکمد  بزح  کش  نودب  دوزفا : لوئـسم  نیا  .دـنا  هدـش  حورجم  هتـشک و  هلمح  نیا  رد  یهورگ  تسا و  هدرک  هلمح  نات " هعلق   " ياتـسور هب  پوت 

زورفا گنج  ياه  حانج  ناراد و  نیمز  یلو  درادن ؛ یماظن  لح  هار  ناتسدرک  لکـشم  هک  میا  هدرک  مالعا  اهراب  ام  درک و  دهاوخ  ینابیتشپ  ناناقهد  عفانم 
رد دـشاب ، گـنج  ناـهاوخ  دـناوت  یم  هنوگچ  تارکمد  بزح  تفگ : نینچمه  يو  .دـنوش  ناتـسدرک  هلئـسم  زیمآ  تملاـسم  لـح  هار  عناـم  دـنهاوخ  یم 

دهاوخ یم  هک  یتروص 

216 ص :

ص1. نامه ، - 1

ص2. نامه ، - 2
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(1) .دهد یم  ماجنا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ششوک  رثکادح  دتسرفب و  سلجم  هب  ار  دوخ  ناگدنیامن 

زا يا  هدع  هک  دش  هداد  عالطا  ام  هب  ینفلت  هتشذگ  بش  تفگ : هیونشا  عیاقو  هرابرد  تارکمد ، بزح  سانشرس  نالوئسم  زا  یکی  یماسح  میرک  نینچمه 
نیا رثا  رد  تفگ : يو  .دـندش  ریگرد  ناـت " هعلق   " هیرق رد  هار  طـساوا  رد  دـندوب و  تکرح  لاـح  رد  هقطنم  نیا  فرط  هب  شترا  کـنات  هس  نارادـساپ و 

تارکمد بزح  فرط  زا  ار  یسک  میتسناوتن  ًامسر  ام  تفگ : ربخ  نیا  مقس  تحص و  دروم  رد  یماسح  .دندش  حورجم  هتشک و  مدرم  زا  رفن  يریگرد 17 
(2) .تسا هدش  هداد  ام  هب  نفلت  قیرط  زا  ربخ  نیا  میتسرفب و  هقطنم  هب 
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رد نامزاس  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  .درک  رشتنم  يا  هیمالعا  هیونـشا  رد  ریخا  ثداوح  هرابرد  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناتـسدرک  هخاش  زورما 
عقوت رگید ، ییوس  زا  اّما  دـهاوخ ؛ یم  شیوخ  يارب  ار  ماظن  دـعاوق  اهداهن و  زا  جراخ  یماظن  مادـقا  قح  حلـسم و  یکیرچ  تیوه  حالـس و  ظفح  لمع ،

عضاوم و فرعم  نامزاس ، نیا  ناتـسدرک  هخاش  زورما  هیمالعا  .دراد  یـسایس  نایرج  نامزاس و  کـی  تروص  هب  ار  تردـق  تسایـس و  هصرع  رد  روضح 
ماظن و ياهداهن  اب  نآ  هنازوت  هنیک  ًادـیدش  دروخرب  هدـنهد  ناشن  نینچمه  .تسا  دـیدج  ماظن  تیمکاح و  هب  هورگ  نیا  صاخ  شرگن  هوحن  راـتفر و  عون 
، دنتسه ارجام  ریگرد  دوخ  نآ ، ياهورین  هک  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  یتح  هک  یلاح  رد  ًالثم  تسا ؛ نآ  يالتبا  دروم  لئاسم  اب  هنانمـشد  يریگ  عضوم 

زین و  دـنز ، یم  فرح  ماع  لتق  کـی  زا  روبزم  ناـمزاس  دـنک ، یم  تبحـص  هیونـشا  ياـه  يریگرد  رد  نت  دودح 17  ندـش  حورجم  هتـشک و  لامتحا  زا 
یم یطیارـش  رد   " ناونع اب  روبزم  هیمالعا  دـناوخ و ...  یم  اکیرما  مسیلایرپما  هاگیاپ  ار  نآ  ياهداهن  و  مسیلایرپما ، ناـسوساج  ار  دـیدج  ماـظن  نالوئـسم 

.تفای راشتنا  ناریا ، قلخ  ییادـف  ياه  کـیرچ  ناـمزاس  مرآ  اـب  و  دوش " یم  رارکت  اـنراق  هعجاـف  ناـت ، هعلق  رد  هک  دـنیامن  حالـس  علخ  ار  مدرم  دـنهاوخ 
: تسا حرش  نیا  هب  هیمالعا 

! درُک نامرهق  قلخ  زرابم ! نانهیم  مه  »

نازورفا گنج  تدم  نیا  یط  رد   (3) .درذگ یم  درک  قلخ  شبنج  يزوریپ  زا  هام  راهچ  زا  شیب 
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ص2. نامه ، - 1

ص2. نامه ، - 2
هعلاطم عطقم  نآ  هب  طوبرم  رامـشزور  تسا  مزـال  تسا ، هدـناوخ  درک  قلخ  شبنج  يزوریپ  قلخ ، ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  هچنآ  كرد  يارب  - 3

حلسم ياهورین  هرطیـس  و  شترا ، تیدودحم  اهرهـش ، زا  هاپـس  ياهورین  جورخ  اوزنا و  نامزاس ، دوصقم  هک  درک  يا  هراشا  راصتخا  هب  ناوت  یم  اّما  دوش ؛
مغر یلع  ماظن ، رادفرط  ياهورین  روضح  یگنرمک  تیمکاح و  فعض  .تسا  نیشندرک  قطانم  ياه  هداج  زین  اهرهـش و  یماظتنا  هصرع  رد  ماظن  فلاخم 

زا یشان  تیعضو  نیا  هدمع  شخب  .دیسر  جوا  هب  هام 58  نمهب  رد  دش و  عورش  لاس 58  مود  همین  زا  اه ، هورگ  اب  دروخرب  رد  بالقنا  ياـهورین  يزوریپ 
یمومع راکفا  يارب  تجح  ماـمتا  رظن  زا  تفگ  ناوت  یم  لاـح  نیا  رد  .تسا  هدوب  ماـظن  ناـفلاخم  ضارغا  هب  تین ) نسح  تئیه   ) هژیو تئیه  ینیب  شوخ 

یعیبط شیامزآ  رد  ناتـسدرک ، رد  ماظن  فلاـخم  ياـه  هورگ  عقاو  رد  .تسا  هدوب  یتبثم  هبرجت  روبزم  تئیه  هبرجت  ناریا ، مدرم  رگید  ناتـسدرک و  مدرم 
هتبلا .دندرک  مالعا  تسکـش  هب  موکحم   ß ß ًالمع ار  هحلاصم  تین و  نسح  رب  ینتبم  ياه  شور  بیترت ، نیا  هب  دـندادن ؛ یبوخ  ناحتما  دـش ، ماـجنا  هک 

ياهورین ات  تسا  هدوب  درک  قلخ  یعدم  حلسم  ياه  هورگ  ررض  هب  رت  شیب  زیمآ ، تملاسم  ياه  شور  تسکـش  دوش  مولعم  ات  دیـشک  لوط  يدایز  تدم 
ندش دنت  .دش  دیدش  رایـسب  هناحلـسم ، مادقا  ربارب  رد  تملاسم  فقوت  يارب  ماظن  رب  یمومع  راکفا  راشف  تین ، نسح  تئیه  هبرجت  زا  دعب  عقاو  رد  .یتلود 

.تسا هلئسم  نیا  زا  يرگید  تمالع  دیدج ، لاس  رد  ناتسدرک  هلئسم  ردص و  ینب  عضاوم 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_217_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_217_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب تسد  ناتـسدرک  فلتخم  طاقن  رد  اهراب  تدـم  نیا  رد  .دـندرکن  يراددوخ  درک ، قلخ  هیلع  رب  يا  هئطوت  چـیه  زا  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هب  ناگتـسباو  و 
ياهورین مدرم و  يرایـشوه  هراومه  نکیل  دـننک ؛ لیمحت  نامقلخ  هب  ار  يرگید  گنج  دـنناوتب  دـیاش  اـت  دـندز  مدرم  دـیدهت  باـعرا و  يزورفا ، گـنج 

.تسا هدرک  یثنخ  ار  هئطوت  نیا  تمواقم ، شبنج 

اج نارادـساپ  هاپـس  شترا و  بالقنا ،" ياروش   " نورد رد  هک  مسیلایرپما  نارکون  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يدایز  كرادـم  دـهاوش و  کـنیا 
ياهرهـش رد  هژیو  هب  ناتـسدرک و  رـسارس  رد  یـشترا  ياهدـحاو  تیوقت  .درک  دـنهاوخ  لیمحت  نامقلخ  هب  ار  يرگید  نینوخ  گـنج  دـنا ، هدرک  شوخ 

هواپ ژد ، نیهاش  هیونشا ، تشدرس ، نارایماک ، دننام  ساسح  طاقن  رد  یعضوم  ياه  يریگرد  جنشت و  داجیا  زین  و  رهـشناریپ ، تشدرـس و  داباهم ، جدننس ،
.دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  اهنآ  دیلپ  دصق  ناتسدرک ، زا  ییاه  شخب  يداصتقا  هرصاحم  نینچمه  و  دوسون ، و 

فارطا رد  ناتالق "  " هدـکهد هانگ  یب  مدرم  فورعم ) یکاواس   ) يدوبعم نارودزم  اـه و  مرادـناژ  .دـسر  یم  ربخ  يرگید  نیگنن  تیاـنج  زا  زین  نونکا  و 
یلا اتسور 20  نیا  رد  .دندوزفا  ناشدیلپ  همانراک  رب  يرگید  نیگنن  گرب  هتسب و  پوت  هب  ار  هدکهد  نیا  شترا ، کمک  هب  دنا و  هدرک  ماع  لتق  ار  هیونشا 

ياتـسور عیجف  راتـشک  هرطاخ  تیانج  نیا  .دندرب  هانپ  فارطا  ياهاتـسور  هب  هدرک و  اهر  ار  هدش  ناریو  ياه  هناخ  مدرم ، هیقب  دـنا و  هدـش  هتـشک  رفن   30
تحت ًالوصا  هک  اه  شاج  هتشذگ ، زور  دنچ  رد  .تسا  هتخیگنارب  ار  شکتمحز  ناییاتـسور  ترفن  مشخ و  تسا و  هدرک  هدنز  مدرم  ناهذا  رد  ار  انراق " "

شترا و  هدز ، هئطوت  هب  تسد  تمواقم  ناگرمـشیپ  هیلع  رب  هیونـشا ، فارطا  و  رو " هگرم   " و رو " هگرت   " قطانم رد  دنتـسه ، عجترم  ياـه  لادوئف  يربهر 
دروم ار  اهاتسور  نیگنـس  ياه  حالـس  اب  و  هدش ، لمع  دراو  اه  شاج  نیا  زا  ینابیتشپ  هب  هدرک و  تکرح  هیونـشا  فرط  هب  هدقن  نایدلج و  هیمورا ، زا  زین 

.تسا هداد  رارق  هلمح 

رد ردص  ینب  دنراذگب ، نیمز  ار  ناشاه  حالس  هک  دنهاوخ  یم  مدرم  زا  رگید  دننز و  یم  هئطوت  هب  تسد  نارادساپ  شترا و  هک  یطیارش  رد  زرابم ! مدرم 
نامرهق قلخ  هب  ناشکتمحز و  ناناقهد و  ياهاروش  هب  دـنک ، يزاسزاب  مدرم  بوکرـس  يارب  ار  اـکیرما  هدرورپ  تسد  شترا  دراد  یعـس  دوخ  هک  یلاـح 

ناشاه حالس  هک  دنک  یم  فیلکت  دنا -  هتفرگ  تسد  هب  حالس  هتسباو ، ناراد  هیامرس  اکیرما و  مسیلایرپما  ربارب  رد  دوخ  قوقح  زا  عافد  يارب  هک  درُک - 
دیاب مدرم  دـننک ، یم  لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  نردـم ، ياه  حالـس  شترا و  زا  هدافتـسا  اب  هتـسباو ، ناراد  هیامرـس  هک  یطیارـش  رد  ایآ  .دـنراذگب  نیمز  ار 
هب زونه  درُک  قلخ  دننز و  یم  هئطوت  هب  تسد  ناتسدرک  رانک  هشوگ و  رد  زور  ره  نازورفا  گنج  هک  یطیارش  رد  ایآ  دنراذگب ؟ نیمز  ار  ناشاه  حالس 
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راشف زواجت و  تسا ، هتفرگ  تروص  ناتالق  هدکهد  رد  هک  یعیجف  تیانج  دنراذگب ؟ نیمز  ار  ناشاه  حالـس  دیاب  مدرم  تسا ، هدیـسرن  يراتخمدوخ  قح 
هیلع رب  حالـس  ندرب  راک  هب  ظفح و  رد  ار  مدرم  دیآ ، یم  دراو  ناشکتمحز  نارگراک و  هب  مسیلایرپما ، هب  هتـسباو  ناراد  هیامرـس  فرط  زا  هک  ینوزفازور 

.درک دهاوخ  رت  ممصم  زور  ره  شنانمشد 

موادـم و راک  اب  دـیاب  اهورین  نیا  .دـننک  اشفا  ار  ناتالق  تایانج  نالماع  نازورفا و  گنج  تیهام  روشک  رـسارس  رد  هک  تسا  یبالقنا  ياهورین  هفیظو  ... 
ياهورین هفیظو  یطیارـش ، نینچ  تحت  کش  یب  .دـننک  یثنخ  دنتـسه ، ناریا  ياـه  قلخ  تدـحو  نمـشد  هک  ار  نازورفا  گـنج  هئطوت  ریگیپ ، يرگاـشفا 

اب ورین و  مامت  اب  دیاب  .دـنک  لیمحت  ام  هب  ار  يرگید  هتـساوخان  گنج  دـهاوخ  یم  نمـشد  .دوش  یم  رت  نیگنـس  شیپ  زا  شیب  درُک  قلخ  تمواقم  شبنج 
.مینادرگ رت  هدرـشف  ار  تمواـقم  شبنج  فوفـص  دـیاب  .میزاـس  بآ  رب  شقن  ار  نازورفا  گـنج  ياـه  هئطوت  یبـالقنا ، تیلوئـسم  ساـسحا  يرایـشوه و 

ناهدنامرف هتسباو و  ناراد  هیامرس  .دنزیهرپب  دروآ ، دراو  همدص  اهورین  نیا  تدحو  رب  یلعف  طیارـش  رد  هک  یتکرح  ره  زا  دیاب  تمواقم  شبنج  ياهورین 
ار تمواقم  شبنج  يزارفارـس ، اب  هک  ام  قلخ  .دـننک  یم  ار  دوخ  روگ  درک ، قلخ  هب  گـنج  لـیمحت  زواـجت و  تروص  رد  هک  دـننادب  دـیاب  شترا  رودزم 
رد هناریلد  تمواقم  هدامآ  نامنهیم ، مدرم  یمومع  راکفا  یبالقنا و  ياهورین  يونعم  يداـم و  یناـبیتشپ  زا  يریگ  هرهب  اـب  کـنیا  تسا ، هتـشاذگرس  تشپ 

.دیسر (1) دهاوخ  يزوریپ  هب  درُک  قلخ  نارگبوکرس ، زواجت  تروص  رد  زین  راب  نیا  هک  میراد  نانیمطا  .تسا  نازورفا  گنج  زواجت  ربارب 

ناهج ياه  قلخ  یلصا  نمشد  اکیرما  مسیلایرپما  رب  گرم  ناتسدرک  رد  هنالداع  حلص  داب  رارقرب  نازورفا  گنج  نارگ و  هئطوت  رب  ترفن  گنن و 

(2) .« 7/1/1359 ناتسدرک ، هخاش  ناریا -  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

100

؛ تسا یلحم  قطانم  رد  تردـق  طسب  ای  ظفح  لیلد  هب  ًامومع  هک  دراد  دوجو  ییاه  فالتخا  ماـظن  فلاـخم  حلـسم  یلحم  ياـه  هورگ  نیب  ناتـسدرک ، رد 
*(3)( يراگزر  ) يراگتـسر هاپـس  هب  موسوم  هورگ  .تسا  دیدش  تاقوا  یهاگ  هک  دنک  یم  زورب  یتافالتخا  زین  تارکمد  هل و  هموک  ياه  هورگ  نیب  یتح 

هواپ ناویرم ،  ) تاناماروا هقطنم  رد  دنک ، یم  هدافتـسا  زین  بهذـم  ینـشاچ  زا  یتح  درادـن و  یبهذـمریغ  پچ  نأش  درُک ، ياه  هورگ  رگید  فالخ  رب  هک 
یلصا هقطنم  هک  جدننـس -  هقطنم  رد  زورما  .تسا  هجاوم  اه  هورگ  رگید  ییاذیا  یکیزیف و  ًاضعب  یتاغیلبت و  مجاهت  اب  هورگ  نیا  .دراد  يدایز  ذوفن  ...و )

طباور داجیا  تهج  یتاکرحت  دوش -  یم  بوسحم  هل  هموک  ذوفن 
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ص235. تشذگ ؟" هچ  ناتالاق  هدقن و  رد   " ناونع اب  هیمورا  هاپس  هیعالطا  لماک  نتم  شرازگ 99 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
.7/1/1359 ناتسدرک ، هخاش  قلخ -  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هیعالطا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 217292  دنس  - 2

.تسا فورعم  مان  نیمه  هب  هقطنم  رد  تسا و  يراگزر "  " نآ یلحم  حالطصا  - * 3
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کیرچ نامزاس  دنسپ  دروم  راک  نیا  .تسا  هتشذگ  ياه  فالتخا  عفر  يارب  یششوک  عقاو  رد  هک  دش  ماجنا  يراگتسر  هاپـس  اب  هورگ  نیا  زیمآ  تملاسم 
.درک مالعا  ار  عوضوم  نیا  يرگاشفا ، یعون  تهج  عقاو  رد  نامزاس  نیا  جدننس  هخاش  تفرگن و  رارق  قلخ  ییادف  ياه 

هرکاذم يارب  ینیسح ، نیدلاّزع  خیـش  رتفد  هل و  هموک  فرط  زا  یتئیه  زورما  تسا : یکاح  نامزاس ، نیا  زا  لقن  هب  جدننـس  زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ 
يراگتسر - 1 تسا : هتخاس  حرطم  ار  لیذ  ياهداهنشیپ  هل  هموک  تاقالم  نیا  رد  .تسا  هتفر  جدننس  هموح  رد  عقاو  نانهرآ  ياتسور  هب  يراگتسر  هاپس  اب 

( يراگزر  ) يراگتسر هاپـس  مسا  .درادن 3 - ثعب  بزح  هب  یگتـسباو  چیه  هک  دنک  مالعا  دـهدب و  هیمالعا  يراگتـسر  .دریگن 2 - سپ  ار  شیاه  حـالس 
.دنوش دازآ  طرش  دیق و  نودب  ناینادنز  .دوش 4 - ضوع 

هاپـس هل و  هموک  هرکاذم  ربخ  تسا : هتـشاد  مالعا  هدرک و  بجعت  مادقا  نیا  زا  جدننـس  ییادف  ياه  کیرچ  رتفد  سراپ ، يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هب 
حالـس علخ  رـس  رب  هل  هموک  لاجنج  دـهاش  ریخا  ياـه  هاـم  رد  هک  اـم -  روشک  مدرم  درُک و  یبـالقنا  ياـهورین  يارب  ثعب ، بزح  هب  هتـسباو  يراگتـسر ،
.میناد یم  درُک  قلخ  تمواقم  شبنج  ناـیز  هب  ار  یطباور  نینچ  اـم  درک : مـالعا  نینچمه  رتفد  نیا  .تسا  زیگنا  ثحب  روآ و  بجعت  دـندوب -  يراگتـسر 

(1) .دنک یم  لاحشوخ  ار  نازورفا  گنج  درُک و  قلخ  نانمشد  همه ، زا  شیب  يراگتسر ، هاپس  هل و  هموک  هرکاذم 

ياه ربخ  شیوخ ، تایرشن  رد  نامزاس  نیا  .تسا  يراگتسر  هاپس  دض  رب  لمع  تدش  رادفرط  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هک  دوش  یم  يروآدای 
یفرعم یمالـسا  يروهمج  ماظن  شترا و  لماع  مه  قارع و  ثعب  لماع  مه  ار  نانآ  دـنک و  یم  جرد  یـصاخ  تایبدا  اب  ار  هورگ  نیا  تاـکرحت  هب  طوبرم 

: تسا هدمآ  نینچ  هتشذگ ، زور  دنچ  ياهربخ  جرد  نمض  نامزاس ، نیا  هیرشن  هرامش  نیرخآ  رد  .دنک  یم 

دودـح 20 هک  نارودزم  نیا  .دـنا  هتفر  نادـنرآ  هیـسود و  ياهاتـسور  هب  هتخادرپ و  تشگ  هـب  هـقطنم  رد  يراـگزر  نارودزم  هدیـسر ، تاـشرازگ  قـبط  »
يراگزر هاپس  نارودزم  .دنیامن  حلسم  هقطنم  نیا  رد  ار  نامثع  خیش  نادیرم  هک  دش  نیا  رب  رارق  هدرک و  ینارنخس  قوف  ياهاتسور  رد  دنا ، هدوب  رادگنفت 

هتسباو نیا  نامثع ، خیـش  نادیرم  هک  یقطانم  رد  دنتـسه ، تیامح  دروم  مکاح  تئیه  زورفا  گنج  حانج  شترا و  رودزم  ناهدنامرف  ثعب و  فرط  زا  هک 
مسیلایرپما هب  ناگتسباو  ياه  هئطوت  يارجا  بوشآ و  تهج  رد  و  هداد ، بیرف  ار  هاگآان  ياه  هدوت  ات  هدز  تشگ  هب  تسد  دنراد ، رارق  ایس ، كاواس و  هب 

نیا یثنخ و  ار  نارودزم  ياه  هئطوت  ات  دنیامن  هاگآ  ار  ناتسدرک  زرابم  ناییاتسور  دیاب  یـسایس  ياهورین  .دنروآ  رد  تکرح  هب  ار  اهنآ  هقطنم ، رد  اکیرما 
هدوت هب  عیسو  یـشخب  یهاگآ  ناگدرپسرـس ، تیهام  رت  شیب  هچره  ياشفا  یقرتم ، ياهورین  یمامت  یماگمه  یگنهامه و  .دننک  رت  يوزنم  ار  ناگتـسباو 

یمامت ندرک  نک  هشیر  طرش  درک ، قلخ  یبالقنا  یقرتم و  یلم و  ياهورین  لمع  تدحو  و  اهاتسور ، هاگآان  ياه 

220 ص :

ص4. ، 27/1/1359 هرامش 26 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
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(1)« .تسه هدوب و  هتسباو  لماوع 

101

زا رفن  هس  زین ، نآ  لباقم  رد  .دـندش  دازآ  دـندوب ، هتفرگ  ناگورگ  تاناماروا  هقطنم  رد  حلـسم  دارفا  هک  یناییاتـسور  زا  رفن  تفه  هلدابم ، کـی  رد  زورما 
.دندیدرگ دازآ  هقطنم ، رد  يریگرد  نایرج  رد  ناگدش  تشادزاب 

نمض تاناماروا  رادنامرف  دسیون : یم  همادا  رد  تسا ، هدرک  جرد  هاشنامرک ، زا  سراپ  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ار  قوف  ربخ  هک  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
(2) دنداد لیوحت  دنتشاد  رایتخا  رد  هک  ار  ییاه  حالس  تارکمد ، حلسم  دارفا  زا  رفن  هک 15  دوزفا  ربخ  نیا  مالعا 

102

یم لاسرا  ییاه  شرازگ  نآ  هرابرد  دـنراد و  رظن  ریز  ار  ماظن  فلاخم  حلـسم  ياـه  هورگ  تاـکرحت  هفیظو ، ساـسا  رب  فلتخم ، قطاـنم  ياـه  یناـبرهش 
عوضوم فارطا ، ياه  هوک  هب  رهـش  زا  سوب  ینیم  هاگتـسد  ود  اب  نانآ  لاقتنا  لقن و  و  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  زورما  كرحت  هلمج : زا  دـننک ؛

(3) .تسا درجورب  ینابرهش  زورما  شرازگ 

هورگ هدش  هتخانش  رصانع  زا  يا  هدع  نآ  یط  هک  داد  ربخ  جدننس  رد  یهباشم  كرحت  زا  یـشرازگ  رد  شترا ، كرتشم  داتـس  موس  نکر  نینچمه  زورما 
هیضق نیا  هب  طوبرم  ياه  هدیدپ  اب  دروخرب  رد  ینابرهش  یگدامآ  زا  شرازگ  نیا  رد  .دننک  یم  كرت  یمولعمان  دصقم  هب  ار  رهـش  مدرم ، زا  یـضعب  اه و 

(4) تسا هدش  هداد  ربخ 

103

دنا هداد  تروص  يراد " هیامرـس  ماظن   " اب تفلاخم  رد  ناناوج " زا  يا  هدع   " هک داد  شرازگ  یلزنا  ردنب  رد  يا  هتفای  نامزاس  كرحت  زا  دادماب  همانزور 
ییاه هورگ  ییاذـیا  تاکرحت  عون  زا  كرحت ، نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  هناشن  یخرب  .تسا  هدـش  عافد  نآ  زا  ًانلع  ًامـسر و  یتارهاـظت ، یط  زورما  و 

فلتخم قطانم  ياه  يریگرد  تاکرحت و  فرط  کی  ًالومعم  هک  ییاه  هورگ  ینعی  تسین ؛ یبهذمریغ  پچ  ياه  هورگ  ای  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  نوچ 
تاراهظا رد  هتفر  راک  هب  تایبدا  نیماضم و  یّلحم ، ياه  ماقم  مدرم و  دروخرب  عون  هدـش ، ماجنا  راتفر  عون  ناوت  یم  روبزم  ياـه  هناـشن  هلمج  زا  .دنتـسه 

: تسا هدمآ  نینچ  دادماب  همانزور  شرازگ  رد  .درب  مان  ار  ارجام  ساکعنا  یگنوگچ  و  هدش ، داریا 

نیا رد  یتاحیضوت  نداد  يارب  یلحاس و  هدکهد  ناروتسر  ندیـشک  شتآ  هب  اب  هطبار  رد  یلزنا  ردنب  ناناوج  زا  يا  هدع  هبنشجنپ 7/1/1359 ، زور  رصع  »
رد راد ،" هیامرـس  رب  گرم   " و رذوبا " رب  مالـس  ینیمخ ، رب  دورد   " دنداد یم  راعـش  هک  یلاح  رد  دنتخادرپ و  ییامیپهار  هب  تشر  ياه  نابایخ  رد  دروم ،

: تفگ نانارنخس  زا  یکی  عامتجا  نیا  رد  .دنداد  يراد  هیامرس  اب  هزرابم  دروم  رد  یتاحیـضوت  هدرک و  عامتجا  يدابآدسا  نیدلا  لامجدیـس  كراپ  لحم 
ردنب رد  ام  تسا  اه  تدم 

221 ص :

ص2و3. ، 6/1/1359 هرامش 32 ، جدننس ، ناریا -  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  ربخ "  " هیرشن - 1
ص4. ذخأم 27 ، - 2

.ناتسدرک يرادناتسا  هب  ...ینابرهش ] ًالامتحا   ] زا گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 333927  دنس  - 3
ذخأم 25. - 4
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دروم نیا  رد  یلو  میدرک ؛ تبحص  یبالقنا  ياهداهن  روشک و  ناتسا و  لوئسم  تاماقم  اب  اهراب  میا و  هدز  ناراد  هیامرس  هیلع  رب  يرگاشفا  هب  تسد  یلزنا 
نیا رد  اهراب  ام  .دش  هداد  هراجا  مک  ياهب  اب  ناشدوخ  هب  سپـس  هرداصم و  ناراد  هیامرـس  هناخ  رهـش  نیا  رد  هدش  هدـهاشم  اهراب  دـندادن و  ماجنا  يراک 

ناروتـسر و یمالـسا ، نیزاوم  تیاعر  اب  میتفر و  یلحاس  هدکهد  هب  نآرق ، هیآ  قبط  نامدوخ  هک  نیا  ات  میدیدن ؛ یبالقنا  لمع  یلو  میداد ، رادشه  دروم 
نیرخآ نیا  هک  تفگ  دوخ  نانخس  زا  رگید  یتمـسق  رد  يو  .دوشن  دراو  یناج  تراسخ  یـسک  هب  میدرک  تقد  هتبلا  میدیـشک ؛ شتآ  هب  ار  يدرف  يالیو 

.دننک ریگتـسد  ار  ام  هک  درک  مالعا  یتح  دـیمان و  بالقنادـض  ار  ام  نویزیولت  ویدار  هطبار  نیا  رد  .داد  میهاوخ  همادا  ار  راک  نیا  دوب و  دـهاوخن  ام  لمع 
دروم رد  همتاخ  رد  يو  .دننک  ثول  ار  ام  ياهراک  دنتساوخ  فارطا ، ياهرهـش  یلزنا و  ردنب  رد  یـشورف  باتک  هکد  دنچ  ندز  شتآ  بیرخت و  اب  سپس 

« .درک يرگاشفا  اکوچ  لوئسم  تاماقم  زا  یضعب  هب  تبسن  داد و  یتاحیضوت  اکوچ "  " ریخا ياه  يریگرد 

ار یلحاـس  هدـکهد  نیا  هب  هلمح  یلزنا ، ردـنب  رادـنامرف  هداز " ترـضح  هللادـسا  تشون ": نینچمه  قوف ، ییاـمیپهار  شرازگ  راـنک  رد  دادـماب  هماـنزور 
نیا هب  هنابش  هک  دوب  نیا  مه  ناش  هزرابم  شور  دننک و  یم  هزرابم  اهراد  هیامرـس  اب  هک  دنتـشاد  ار  هدیقع  نیا  ناگدننک  هلمح  تفگ : يو  .درک  شهوکن 

تسد هب  عورشمان  هار  زا  هک  ار  ناراد  هیامرس  لاوما  دشاب  رارق  رگا  .تسین  هزرابم  نیا  هک  یتروص  رد  دنـشکب ؛ شتآ  هب  ار  اج  نآ  دننک و  هلمح  كرهش 
هداز ترـضح  .درادن  هارمه  يزیچ  تشحو  بعر و  زج  تسین و  یبالقنا  لمع  راک  نیا  هنرگو  میوش ؛ دراو  نوناق  هار  زا  دیاب  مینک ، هرداصم  دـنا ، هدروآ 

تشحو ثعاب  دوخ ، هنابـش  هلمح  اب  هاگآدوخان  يا  هدع  یلو  دندیمان ؛ تینما  لاس  ار  لاس 59  دوخ ، يزورون  مایپ  رد  يروهمج  سیئر  ماـما و  داد : همادا 
ذاختا یتامیمصت  لیکشت و  لوئـسم  تاماقم  روضح  اب  يا  هسلج   (1)، نآ نالماع  ییاسانـش  هلمح و  نیا  دروم  رد  دوزفا : یلزنا  رادنامرف  .دنوش  یم  مدرم 

(2) تسا هدشن  هداد  وا  هب  دروم  نیا  رد  یشرازگ  زونه  تفگ : قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  تایرشن  کسویک  ندز  شتآ  هرابرد  يو  .تسا  هدش 

104

.تسا هتخادرپ  ماما  يزورون  مایپ  یـسررب  هب  تسا -  بزح  نیا  ناگرا  هک  مدرم - " همان  ، " دوخ هیرـشن  دـیدج  لاس  هرامـش  نیمود  رد  ناریا  هدوت  بزح 
لیصفت هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدش  ناونع  جرد و  فلتخم ، ياه  هبنج  رد  هدوت  بزح  ياه  شور  اه و  هاگدید  عقاو ، رد  یسررب ، نیا  رد 

222 ص :

هلمح تیلوئسم  رهش ، نیا  رد  ناهیک  یگدنیامن  رتفد  هب  هعجارم  نمـض  یلزنا  ناناوج  زا  یهورگ  داد  ربخ  ناهیک  همانزور  ًادعب  هک  دوش  یم  يروآدای  - 1
هتفرگ هدهع  رب  يراد ، هیامرس  داسف و  اب  هزرابم  تهج  ار  یلحاس  هدکهد  لماعریدم  يالیو  ندز  شتآ  و  الیو ، رزخ  یلحاس و  هدکهد  ياه  ناروتسر  هب 

كوکـشم سانـشان و  لماوع  ار  راک  نیا  دندرک  مالعا  دنتفرگن و  هدهعرب  ار  اه  کیرچ  نامزاس  ناراداوه  کسویک  ندز  شتآ  تیلوئـسم  نانآ  اما  دـنا ؛
.( ص 9 ، 9/1/1359 ناهیک ، همانزور   ) .دنراد ار  فلتخم  راشقا  نیب  يریگرد  هئطوت و  دصق  هک  دنا  هداد  ماجنا 

ص 2. ، 9/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2
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.دوش یم  رکذ 

يور شیپ  یمیظع  تالکـشم  ناریا  بـالقنا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ناریا ، مدرم  يدازآ  راـهب  نیمود  هناتـسآ  رد  ماـما  ماـیپ  : » تسا هدـمآ  یـسررب  نـیا  رد 
رما و نیلوئـسم  تسردان  تسایـس  میقتـسم  لوصحم  هکلب  بانتجا ، لباقریغ  یعیبط و  هن  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ناـنچ  تالکـشم  نیا  دراد و  شیوخ 

هدرک هنال  ناگرزاب  سدـنهم  تقوم  تلود  رد  هلمج  زا  اج  همه  هک  اکیرما  مسیلایرپما  لماوع  .تسا ...  شیوخ  فیاظو  هب  اهنآ  هجوت  مدـع  یعیبط  هجیتن 
هب نامروشک ، یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، تالـضعم  یبالقنا  لح  زا  ات  دنتـسب  راک  هب  ار  شیوخ  شـشوک  یمامت  لاربیل  ياهورین  یهارمه  اـب  دـندوب ،

لباقم رد  بالقنا  تیعطاق  زا  دـننک و  تعنامم  اکیرما ، مسیلایرپما  هژیو  هب  مسیلایرپما ، هب  راب  تراسا  ياـه  یگتـسباو  عطق  تهج  رد  ناـشکتمحز و  دوس 
زا ناناقهد و  لـباقم  رد  گرزب  ناراد  نیمز  اـه و  لادوئف  زا  نارگراـک ، لـباقم  رد  رگتراـغ  گرزب  ناراد  هیامرـس  زا  دـنهاکب ؛ بالقنادـض  ياـه  هئطوت 

مایپ رد  هک  تسا  اهورین  نیمه  یبالقنادض  موش و  شالت  رثا  رب  تسرد  .دننک  عافد  نانآ ، یقطنم  اجب و  ياه  تساوخ  نیفعضتسم و  لباقم  رد  نیربکتسم 
زا دور و  یم  نخـس  هدش  فقوتم  ياه  حرط  هدشن و  ماجنا  فیاظو  زا  .دزادـنا  یم  هیاس  ینارگن  بالقنا ، زا  سپ  يدـنا  لاس و  کی  ناریا ، بالقنا  ربهر 

« .دوش یم  دای  نیربکتسم  داینب  هب  نآ  لیدبت  نیفعضتسم و  داینب  خسم 

ادـتبا تسا ؛ هدرمـشرب  ار  هدـشن  ماجنا  ياه  حرط  تالکـشم و  زا  یـشخب  تلود " فیاـظو  ماـما و  ماـیپ   " ناونع تحت  یـسررب ، نیا  همادا  رد  هدوت  بزح 
بالقنا ریـس  زا  یـساسح  تیعقوم  رد  ینیمخ  ماما  مایپ  : » دروآ یم  دـنک و  یم  حیرـشت  تسا  هدـش  رجنم  ماما  مایپ  رودـص  هب  هک  ار  بالقنا  یلعف  عاـضوا 

یگدرکرـس هب  یناهج  مسیلایرپما  راو  هناوید  هبناج و  همه  شالت  زا : تسا  تراـبع  ساـسح  تیعقوم  نیا  .دوش  یم  حرطم  مدرم  هب  باـطخ  ناریا ، گرزب 
ناراد هیامرس  داسوم ، كاواس ، ایـس ، لاّمع  یلخاد ، بالقنادض  برخم  دیدش و  تیلاعف  و  ناریا ، بالقنا  ندرک  هفخ  يارب  اکیرما ، راکتیانج ، مسیلایرپما 

زیمآرادشه مایپ  هک  تسا  يداح  طیارـش  نینچ  رد  تسرد  .ناریا ...  بالقنا  یقلخ  هناهاوخ و  يدازآ  هنابلط ، لالقتـسا  فادها  هیلع  اه  لادوئف  هتـسباو و 
ناـقهد اـه  نوـیلیم  ناـهد  زا  دـنایامن و  یم  ناریا  بـالقنا  هاـگبقع  ههبج و  تـشپ  دـیدش  فعـض  رد  بـالقنا ، فوفـص  قـمع  رد  ار  رطخ  ینیمخ ، ماـما 

اه نویلیم  ضارتعا  يادـن  ماما ، ضارتعا  يادـن  .دروآ ...  یم  رب  دایرف  ...نیـشن  خوک  اه  نویلیم  زغم  زا  هدـیجنر و  رگراـک  اـه  نویلیم  بلق  زا  شکتمحز ،
« .تسا هدنیآ  ریطخ  هزرابم  رد  بالقنا و  ههبج  نورد  رد  رطخ  يروآدای  تسا ؛ ام  روشک  شکتمحز  مدرم 

زا شیپ  یبالقنا ، یقرتم و  ياهورین  یمامت  : » دزادرپ یم  نآ  ياه  لح  هار  تالکـشم و  زا  یـشخب  هب  دوخ ، عضاوم  جـیورت  فیرعت و  اب  سپـس  بزح  نیا 
هلمج زا  هک  دندرک  دیکأت  رارکت و  دنتفگ و  يزوریپ  هعیلط  ندیمد  نامه  زا  ناریا ، هدوت  بزح  اهنآ  همه  زا  شیب  اهنآ و  همه 
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يزرواشک داصتقا  تاجن  يارب  مسیلایرپما ، هدـمع  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  ندرک  دوبان  يارب  بالقنا ، لوئـسم  تاماقم  ناریا و  بالقنا  فیاـظو  نیرت  هدـمع 
یـضرا تاحالـصا  حرط  هک ] تسا  نیا  ، ] بالقنا زا  لاعف  تیاـمح  روشک و  ناـشکتمحز  زا  یمین  زا  شیب  بلج  يارب  و  يدوباـن ، یگتـسباو و  زا  روشک 

اـضر ياقآ  حرط  .درامگ  يزرواشک  ترازو  سأر  رب  ار  لادوئف  کی  ناـگرزاب ، سدـنهم  ماـگ " هب  ماـگ   " تلود .دـنزاس ...  یلمع  نیودـت و  ار  يداـینب 
زونه فصو  نیا  اب  دیسر ، بالقنا  ياروش  بیوصت  هب  لاربیل ، يزاوژروب  ياه  ینکشراک  زا  سپ  دنچره  يداینب ، یضرا  تاحالـصا  دروم  رد  یناهفـصا 

تمدخ رد  نانچمه ...  دـنا ، هدـش  یلم  ًارهاظ  هک  اه  کناب  دریگ ... .  یم  تروص  نآ  نتـسناد  بوصمریغ  نآ و  ندرک  فقوتم  يارب  یموش  ياه  شالت 
ینلع تروص  رد  هک  یجراخ -  یناگرزاب  ندـش  یلم  ینعی  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  مهم  لـصا  دـنراد ... .  رارق  گرزب  ناراد  هیاـمرس 

، تسردان دیهمت  نیا  اب  دشاب ،" یبوخ  رجات  دناوت  یمن  تلود   " هک هنهک  ياعدا  نیا  اب  دنزب ... -  هتسباو  يراد  هیامرس  هب  ینیگنس  هبرـض  دناوت  یم  ندش 
« .دنزاس یم  راد  هشدخ  ناراد ، هیامرس  هب  هیمهس  يراذگاو  اب  ار  یجراخ  یناگرزاب  ندرک ) یتلود   ) ندرک یلم  نوناق 

تراسا ياه  یگتسباو  عطق  لالقتسا و  بسک  يارب  هزرابم  اکیرما و  مسیلایرپما  هیلع  هزرابم  ههبج  رد  يورشیپ  : » دنک یم  هیـصوت  زین  رخآ  رد  هدوت  بزح 
هب عطاق  يریگ  تخـس  قیرط  زا  زج  زین  يرورـض  داحتا  نیا  نیمأت  درادـن و  ناکما  تسیلایرپمادـض  یقلخ و  ياهورین  هیلک  داحتا  نیمأت  قیرط  زا  زج  راب ،

(1)« .دوش یمن  رسیم  هتسباو ، ناراد  هیامرس  گرزب و  ناکلام  هیلع  ناشکتمحز و  دوس 
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قلخ نیدـهاجم  نامزاس  دـقن  رد  ار  یبلطم   " تاجناخراک یمالـسا  ياهاروش  یگنهامه  نوناک   " زا دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
فالخرب روبزم  نامزاس  راتفر  درکلمع و  تسا ، هدش  پاچ  ناریا " قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يربهر  هب  راطخا  ناونع " تحت  هک  بلطم  نیا  رد  .درک  جرد 

ناراذگ ناینب  یـشم  اب  ریاغم  نامزاس ، ینونک  ناربهر  شور  نینچمه  تسا ؛ هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  هدیدرگ و  فیـصوت  نآ ، هدش  مالعا  عضاوم  ینابم و 
: تسا هدمآ  بلطم  نیا  رد  .تسا  هدیدرگ  دیکأت  هیلوا ، نیدهاجم  تنس  لیصا و  مالسا  طخ  زا  نانآ  فارحنا  رب  هدش و  هتسناد  نآ 

نیا ایآ  دنهد ؟ یم  لیکـشت  زورید  بلط  تحار  ياه  تارکوروب  طسوتم و  ياهرـشق  ار  نیدهاجم  یلم  شبنج  نارادفرط  رثکا  هک  درادن  تیعقاو  نیا  ایآ 
دروم هکلب  درادـن ، یهاگیاپ  ناناقهد  نارگراک و  ینویلیم  راشقا  مدرم و  مورحم  ياـه  هدوت  ناـیم  رد  اـهنت  هن  نیدـهاجم ، یلم  شبنج  هک  درادـن  تیعقاو 

ار نیا  دـیراد ؟ یم  رب  مدـق  ماما  مدرم و  تهج  فالخ  امـش  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دراد ؟ هچ  زا  تیاکح  همه  اه  نیا  دـشاب ؟ یم  اه  هدوت  راـجزنا  ترفن و 
.داد دهاوخ  تداهش  خیرات 

فعضتسم ياه  هدوت  نینچمه  نیدهاجم و  قداص  ناراداوه  هب  فسأت ، اب  دیاب  ام  زورما 
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هیامرس رانک  رد  دیا و  هدرک  تشپ  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  لیـصا  هیلوا و  يربهر  هب  ناتدوخ ، هناکدوک  ياه  يور  پچ  اب  امـش  هک  میراد  مالعا  نامنهیم 
فسأت و هیام  یسب  ام  يارب  نیا  .تسا  دوجوم  دنس  اه  هد  اهاعدم  نیا  رب  هک  دیراد  رارق  هتسباو  ياه  تارکونکت  هتسباو و  ياه  تارکوروب  هتسباو ، ناراد 

تقادص اهنت  هن  زورما  اه ، یفقاو  فیرش  و  اه ، ماف  نیکشم  اه ، ناگداز  عیدب  اه ، نسحم  دیعس  اهداژن و  فینح  زا  يوریپ  نایعدم  مینیب  یم  هک  تسا  رثأت 
اه و يرگ  یچوه  دنا ؛ هتشادرب  مدق  مالسا  مدرم و  فالخ  هنابلط ، تصرف  ياه  تکرح  اب  هکلب  دنا ، هدرکن  ظفح  ار  دوخ  ناگتـشذگ  یمالـسا  یبالقنا و 

کیتارکمد ههبج  لاربـیل و  يدازآ  تضهن  نئاـخ و  هدوت  بزح  راـنک  رد  ار  اـهنآ  یتـح  یهاـگ  هک  هناـیامن  پچ  ياـه  يور  تسار  اـه و  يزادرپ  غورد 
.تسا هداد  رارق  ارگ  تسار 

يارب ار  دوخ  یگدامآ  ام  .میناد  یم  هیلوا  نیدـهاجم  تنـس  لالقتـسا و  طخ  لیـصا و  مالـسا  طخ  زا  فرحنم  ار  نیدـهاجم  یلم  شبنج  يربهر  زورما  ام 
 - دهاجم هیرشن  هرامش 8  هداعلا  قوف  تمـسق  هنیمز  رد  ًامـسر  نینچمه  ام  .مینک  یم  مالعا  دیهاوخب ، امـش  هک  اجره  اه ، هدوت  نایم  رد  ثحابم  نیا  تابثا 

.مییامن یم  مرج  مالعا  دوب -  هدش  هتشون  یلامک " نیسح  ، " یبالقنا رگراک  زرابم و  ردارب  دض  رب  عقاو  فالخ  یبلاطم  نآ  رد  هک 

(1) تاجناخراک یمالسا  ياهاروش  یگنهامه  نوناک 
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اه هد  داد : شرازگ  ناـهیک  هماـنزور  زین  زورما  .دراد  همادا  سلجم ، تاـباختنا  لوا  رود  يرازگرب  هوحن  هب  هتفاـی  ناـمزاس  ًاتدـمع  عیـسو و  ياـه  ضارتعا 
بلقت هئطوت و  دوجو  هب  وکام  ناجنز و  ناشاک ، دهشم ، جرک ، كارا ، دورگنل ، رـسدور ، رهـشون ، زیربت ، ياهرهـش  رد  ادیدناک  نمجنا و  هورگ ، نامزاس ،

هارمه 16 هک  دوب  ناسارخ  قباس  رادناتـسا  هدازدـمحا  رهاـط  دارفا  نیا  هلمج  زا   (2) .دندش نآ  دیدجت  لاطبا و  راتـساوخ  دـندرک و  ضارتعا  تاباختنا  رد 
تلاخد يریگ ، يأر  هوحن  هب  ضارتعا  نمـض  اـهنآ  .داتـسرف  يروهمج  سیئر  هب  هراـب  نیا  رد  یمارگلت  دهـشم ، زا  یلم  ياروش  سلجم  رگید  يادـیدناک 

.دندش رهش  نیا  تاباختنا  لاطبا  راتساوخ  يأر ، ذخا  ماگنه  تابلقت  جاور  تاباختنا و  رد  لوئسمریغ  دارفا 

ار تاباختنا  رد  فلخت  بلقت و  دراوم  ردـص ، ینب  هب  يرگید  مارگلت  یط  دهـشم ، يریگ  يأر  ياه  قودنـص  هدـننک  تراظن  ياـضعا  زا  رفن  نینچمه 40 
میژر قاـنتخا  يروتاـتکید و  اـه  لاـس  زا  سپ  میتـشاد  راـظتنا  : » تسا هدـمآ  مارگلت  نـیا  رد  .دـندرک  مـالعا  ینوناـقریغ  شودـخم و  ار  نآ  دندرمـشرب و 

؛ دیامن رازگرب  ار  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  نیلوا  ینوناق ، طباوض  قبط  هنادازآ و  دـناوتب  ام  تلم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هیاس  رد  یهاشنهاش ،
تاباختنا و هدننکرازگرب  لوئسم  تاماقم  هنافـسأتم  دندش و  ملاس  دازآ و  یتاباختنا  يرازگرب  عنام  ضرغُم  بلطراصحنا و  يا  هدع  فسأت ، لامک  اب  یلو 

یمامت دنتسناوت  هتسباو ، تیناحور  يراکمه  اب  صاخ  یبزح  هنافسأتم  دندادن و  ناشن  دوخ  زا  یتین  نسح  يراکمه و  هنوگ  چیه  روشک ، ترازو  هدنیامن 
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ریوزت و بلقت ، هنوگ  چیه  زا  رگید ، تاعیاش  املع و  زا  یعمج  ياوتف  تروص  هب  قاروا  شخپ  نمـض  دنریگب و  تسد  هب  ار  تاباختنا  هدـننک  هرادا  زکارم 
(1)« .دنداد تبسن  اهادیدناک  ریاس  هب  ار  نیهوت  عاونا  دندرکن و  يراددوخ  هدافتسا  ءوس 

هعمج ماما  یندم  هللا  تیآ  خساپ  زیربت و  تاباختنا  هرابرد  همانزور  شسرپ  کی  نتم  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رگید ، يوس  زا 
بزح ياهادیدناک  روظنم   ) صاخ یماسا  نتـشون  يارب  هک  تسا  هدـمآ   (2) دهاجم هماـن  هتفه  رد   » هک دوب  نیا  روبزم  هماـنزور  لاؤس  .درک  جرد  ار  زیربت 

نامزاس يارب  نایرج  نیا  رد  دـندرک و  یم  هراـپ  هدوب  بزح  زا  ریغ  هب  قلعتم  هک  ار  یقاروا  دـندرک و  یم  دـیدهت  هحلـسا  اـب  ار  مدرم  یمالـسا ) يروهمج 
« .دییامرفب دیراد  هراب  نیا  رد  یعالطا  امش  رگا  هدنام ، ياج  رب  حورجم  اهدص  قلخ  نیدهاجم 

هدرک نامسناپ  اجک  دنا و  هدرب  ناتسرامیب  مادک  هب  ار  نآ  مینیبب  دنهدب  ناشن  ار  اه  حورجم  نیا  زا  یکی  هک  تسا  بوخ  : » تفگ خساپ  رد  یندم  هللا  تیآ 
دولآ لگ  ار  بآ  دنهاوخ  یم  هک  دنا  هتفگ  هک  تسا  یغورد  کی  نیا  اما  میرادن ؛ يروهمج  بزح  اب  يراک  ام  هتبلا  تسا ؛ عقاو  فالخ  اه  نیا  همه  .دنا 

تقیقح رد  هک  ییاـه  هورگ  دنتـسه و  ارگ  پچ  هـک  ییاـه  هورگ  مدرک  ضرع  هچناـنچ  .دـش  یعازن  هـن  داـتفا  قاـفتا  یگنج  هـن  .دـننکب  يدیـص  هدرک و 
مه رادناتـسا  ياقآ  هتکن ، نیا  هب  دنزادنیب و  هار  یعازن  کی  هک  دوب  نیا  ناشّمه  اه  نیا  مالـسا ، زا  رادقم  کی  پچ ، زا  ار  رادـقم  کی  دـنراد ، یتاطاقتلا 
عمج ناترطاخ  یلو  دیروخب ، یکتک  یلیـس و  کی  هک  دـیراد  لیم  یلیخ  امـش  ولو  متفگ  ناش  هب  نم  هک  دـنتفگ  نم  هب  رادناتـسا  ياقآ  اذـهل  .دوب  هجوتم 

هس رگا  ًامتح ؛ دنناسرب  ام  هب  دنراد  یعاد  داتفا ، یم  یقافتا  رگا  هک  تسا  نیا  ضرف  اما  دوبن ؛ هتبلا  .دنزب  یلیـس  امـش  هب  یـسک  تشاذگ  مهاوخن  نم  دشاب 
، دروخب مه  هب  تینما  عضو  اداـبم  میدوب  نارگن  نوچ  .فرط  نآ  فرط و  نیا  میدرک  یم  نفلت  بترم  اـم  دوب ، هداـتفا  قاـفتا  یعازن  رگا  دوب ، حورجم  رفن 

(3)« .دشاب هداتفا  قافتا  یعازن  نیرت  کچوک  تاباختنا  زور  هک  هتفگن  ام  هب  لاح  هب  ات  یسک  .میدرک  یم  نفلت  میداتسرف  یم  بترم 
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هک تسا  هدش  جرد  خیرات 24/11/58 ، اب  يا  همان  ص 8 ، خیرات 26/12/58 ، هب  دش -  لیدبت  همانزور  هب  لاس 59  لّوا  زا  هک  دـهاجم -  همان  هتفه  رد  - 2

.تسا هدیدرگ  حرطم  روبزم  ياعدا  نآ ، نمض 
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ياه هورگ  هک  دش  اپرب  ییاه  ماهتا  یپ  رد  هبحاصم  نیا  .داد  بیترت  تاباختنا  لئاسم  هرابرد  یتاعوبطم  يا  هبحاصم   (1)" يزکرم هتیمک   " یمومع طباور 
هورگ فرط  زا  هتـشذگ  لاس  رخاوا  : » تفگ يزکرم  هتیمک  یمومع  طباور  لوئـسم  .دـندوب  هدرک  دراو  یمالـسا  بالقنا  ياـه  هتیمک  هب  فلتخم  یـسایس 

ات مینک  ناونع  میراد ، هک  ار  یبلاطم  تصرف  نیلوا  رد  میتسناد  مزال  ام  دوش ، هتفگ  یخساپ  دوبن  تصرف  نوچ  دش و  يرگاشفا  حالطصا  هب  یـسایس ، ياه 
هک دـش  هداتـسرف  ییاه  شرازگ  اه  يرتنالک  اه و  هتیمک  هب  فلتخم  ياه  هزوح  زا  تاباختنا ، هب  طوبرم  تافلخت  دروم  رد  .دـننک  تواضق  یمومع  راکفا 

« .تسا هدش  ذوفن  لامعا  رظن و  لامعا  تاباختنا  رد  فلتخم  یسایس  ياه  هورگ  فرط  زا  هک  داد  ناشن  ار  یتیعقاو 

یمالـسا يروهمج  تسایر  رتفد  سیئر  نویراظتنا  ياقآ  هب  يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  روشک و  ترازو  هب  ار  كرادـم  ام  : » داد همادا  نینچ  ار  نایرج  يو 
دنا هدرک  تیاکش  نارهت  رـسارس  رد  مدرم  نارظان و  دصرد  زا 90  شیب  هدش و  میلـست  ام  هب  راّظن  تئیه  لحم و  نیدمتعم  فرط  زا  تایاکـش  نیا  .میداد 

هک دنا  هدوب  مه  ینارظان  نیا ، رب  هوالع  تسا .]  ] هدش لاسرا  كرادم  هارمه  هدش و  هتفرگ  سکع  تافلخت  دروم  رد  هک  .دـننک  یم  رظن  لامعا  اه  نیا  هک 
هطبار تسا ، مهم  هچنآ  دـنا و  هدـش  ییاه  يریگرد  ثعاـب  رادربملیف ، ساـکع و  ناونع  هب  مه  يا  هدـع  .دـندرک  یم  رظن  لاـمعا  روشک  ترازو  فرط  زا 

نامزاس قلخ  نیدهاجم  نامزاس  صوصخ  هب  اه  هورگ  فرط  زا  هک  تسا ، دـنا ، هدـمآ  نوریب  زا  هک  اه  نیا  فلختم و  نارظان  زا  هتـسد  نیا  نیب  کیناگرا 
عجار هحفص  دنچ  دهاجم  همان  هتفه  دنفسا  رد 29  .دنتسه  نیدهاجم  نامزاس  راداوه  ای  هتسباو و  دنتفگ  یم  ناشدوخ  هک  دندوب  يدارفا  .دوب و  هدش  یهد 
فرط زا  ررکم  تایاکـش  تلع  هب  قلطم  مناخ  راتفگ  بیذکت  و  تسا ، تاباختنا  اب  هطبار  رد  مه  میقتـسم  روط  هب  هک  دـنا  هتـشون  قلطم  يریرح  رهاوخ  هب 

« .دش نشور  یبوخ  هب  نیدمتعم ، راظن و 

كرادـم ور  رد  ور  دـننک و  هرظانم  دـنیایب و  دـننک ، یم  مهتم  ار  اه  هتیمک  هک  اه  نیا  هک  منک  یم  مـالعا  يزکرم  هتیمک  ناونع  هب  اـج  نیا  رد  دوزفا : يو 
و * (2) داد قلطم  يریرح  مناخ  دروخرب  عوضوم  زا  یشرازگ  شنانخس  همادا  رد  يزکرم  هتیمک  یمومع  طباور  لوئسم  .دننک  تواضق  مدرم  ات  دوش  هئارا 

شرازگ داد  یم  ناشن  هک  یلحم  داهـشتسا  کـی  17 و  يرتنالک نواعم  نابهگن و  رـسفا  همان  بیذـکت  هلمج : زا  درک  هئارا  هراـب  نیا  رد  يدانـسا  نینچمه 
: دوزفا لاح  نیع  رد  يو  .تسین  تسرد  قلطم  يریرح  مناخ  ياه  هتفگ  دهاجم و  هیرشن  رد  جردنم 

، مه نآ  تلع  دنراد و  دوجو  اه  هتیمک  رد  مه  حلاصان  دارفا  مینک  یم  فارتعا  اج  نیا  رد  ام  »

227 ص :

ياه هتیمک  زین  نارهت و  فلتخم  قطانم  ياه  هتیمک  تیاده  هدننک و  گنهامه  زکرم  یهدنامرف و  داتس  شقن  عقاو  رد  یمالسا  بالقنا  يزکرم  هتیمک  - 1
.دش یم  بوسحم  هتیمک  داهن  نکر  نیرت  یلاع  نامز  نآ  رد  تشاد و  ار  اه  ناتسرهش 
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ره مینیبب  رگا  ام  دـنوش و  دراو  صلاخان  يدارفا  تسا  یعیبط  دوبن ، یمظنم  یهد  نامزاس  تالیکـشت و  ياراد  ادـتبا  زا  هدوب و  یمدرم  نامزاس  کی  نوچ 
میدقتعم ام  .دنتسه  شنایرج  رد  مه  يروهمج  سیئر  ياقآ  هک  دابآ  یبلح  هتیمک  دننام  مینک ؛ یم  لحنم  ار  نآ  دنک ، یمن  راک  مدرم  حالص  هب  يا  هتیمک 

تاماقم نیلوئـسم و  فرط  زا  اه  هتیمک  تقو  ره  هک  هدش  هبرجت  نیا  .دـننک  یم  راک  مدرم  يارب  و  ماما ، مدرم و  دـییأت  دروم  دـنبوخ و  هسفن  یف  اه  هتیمک 
هب ام  داهنـشیپ  رخآ ، رد  .متفگ و  زتنارپ  رد  ار  نیا  .هتفر  الاب  شرامآ  اشحف  اه و  تقرـس  تایانج ، بالقنادـض ، ياه  هئطوت  دـنا ، هدـش  فیعـضت  اه  هتیمک 
ات دـشاب  يزکرم  هتیمک  رد  هدـنیامن  کی  يروهمج  سیئر  رتفد  فرط  زا  ًامتح  مود  تاباختنا  رد  هک  تسا  نیا  يروهمج  تسایر  هب  صوصخ  هب  تاماقم 

(1)« .دننک یگدیسر  تافلخت  هب  ات  دننکب  یفرعم  ًاعیرس  ار  حالص  يذ  تاماقم  دشاب و  اه  هورگ  تافلخت  رظان  کیدزن  زا 
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رنهاب داوجدمحم  رتکد  .دـنتخادرپ  رظن  راهظا  هب  لوئـسم  ياه  ماقم  زا  نت  ود  زورما  لاطبا ، دـییأت و  رظن  زا  نآ  هدـنیآ  سلجم و  تاباختنا  عوضوم  هرابرد 
هک درک  دیکأت  هن ، ای  دش  دهاوخ  لیکـشت  هزات  تلود  مود ، هلحرم  تاباختنا  نداتفا  قیوعت  هب  اب  ایآ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  زورما  بالقنا ، ياروش  وضع 

تابلقت تاـفلخت و  هب  یگدیـسر  هراـبرد  يو  .درک  دـنهاوخ  لـمع  سلجم  لیکـشت  اـت  دوخ  فیاـظو  هب  ناـنچمه  یلعف ، تلود  تئیه  بـالقنا و  ياروش 
تفه نویـسیمک  کی  اما  تسا ؛ هتفرگن  هدـهع  هب  ار  تافلخت  تایئزج  هب  یگدیـسر  تیلوئـسم  بالقنا  ياروش  دـش : روآدای  روشک  رـسارس  رد  یتاباختنا 

رما رب  تراظن  ياه  تئیه  یگدیسر  رب  هوالع  تسا و  هدرک  یتاباختنا  تابلقت  ًانایحا  تافلخت و  تایاکـش و  هب  یگدیـسر  رومأم  بالقنا  ياروش  ار  يرفن 
ارجا دیاب  تسا و  ینوناق  هراب ، نیا  رد  یمیمصت  هنوگره  ذاختا  یتاباختنا و  تافلخت  تایاکش و  هب  یگدیـسر  هنیمز  رد  روبزم  نویـسیمک  يأر  تاباختنا ،

تافلخت هب  یگدیـسر  هژیو  نویـسیمک  اما  داد ؛ دـنهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  راک  زین  راّظن  تئیه  ياضعا  روشک و  ترازو  نویـسیمک ، نیا  راـنک  رد  هتبلا  .دوش 
نویـسیمک لدتـسم ، دنتـسم و  ّهلدا  دوجو  تروص  رد  هک  بیترت  نیا  هب  درک ؛ دهاوخ  ذاختا  ار  مزال  میمـصت  فالتخا ، دراوم  اب  دروخرب  رد  زین  یتاباختنا 

تافلخت هب  یگدیـسر  هژیو  نویـسیمک  هب  .داد  دـهاوخ  هقطنم  نآ  یتاـباختنا  ياـه  هزوح  لـک  اـی  هزوح  نآ  لاـطبا  هب  يأر  قیقد ، یگدیـسر  زا  سپ  هژیو 
(2) دش دهاوخ  رازگرب  تاباختنا  مود  هلحرم  زور  هدزناپ  زا  سپ  ًالامتحا  نویسیمک ، نیا  راک  مامتا  اب  تسا و  هدش  هداد  تلهم  هام  کی  یتاباختنا ،

رد تاباختنا  دشاب ، دراو  هدیسر  تاضارتعا  دشاب و  سوسحم  تاباختنا  رد  بلقت  رگا  درک : مالعا  زین  روشک " ترازو  تسرپرـس  ینک  يودهم  هللا  تیآ  "

دنتسه زین  ضرتعم  هک  اهادیدناک  یضعب  يارآ  هلصاف  دهد ، یم  ناشن  ارآ  شرا  - مش هک  روط  نیا  یلو  دوش ؛ یم  لطاب  هقطنم  نآ 

228 ص :

ص11. ذخأم 41 ، - 1
ص1. ذخأم 28 ، - 2
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دنا هتفگ  نادمه  رد  ردص  ینب  ياقآ  دش : لاؤس  يو  زا  .دوش  تاباختنا  لاطبا  بجوم  هک  دوب  دهاوخن  دح  نآ  هب  تافلخت  دصرد  هک  تسا  دایز  يدح  هب 
هک تسا  نیا  ثحب  .دنک  لمحت  دناوت  یمن  سک  چیه  ار  یبلقت  تاباختنا  داد : خساپ  وا  تسیچ ؟ امش  رظن  منک ، لمحت  مناوت  یمن  ار  یبلقت  تاباختنا 

هک هدوب  یتافلخت  رت  شیب  تسا  هدـش  هدـیمان  بلقت  مان  هب  هچنآ  ما ، هتفگ  دوخ  ياه  هبحاـصم  زا  یـضعب  رد  نم  هک  روط  ناـمه  .هن  اـی  تسا  هدـش  یبلقت 
قیقحت و تئیه  ياه  یـسررب  زا  سپ  هتبلا  .نآ  لاثما  داوس و  یب  صاخـشا  يارب  ارآ  نتـشون  ای  غیلبت  لیبق  زا  دنا ؛ هدش  نآ  بکترم  دوخ  مه  نایکاش  یتح 

.دش دهاوخ  لاطبا  هزوح  نآ  يارآ  ًاملسم  دشاب ، هدش  یتاباختنا  ياه  هزوح  رد  یبلقت  رگا  تسا -  هدرک  نییعت  بالقنا  ياروش  هک  یسررب - 

دوجو هب  یـسررب  قیقحت و  تئیه  تراـظن و  تئیه  راـک  نیب  یلخادـت  اـیآ  یـسررب ، قیقحت و  تئیه  نییعت  اـب  هک  نیا  دروم  رد  روـشک  ترازو  تسرپرس 
مدـقم بالقنا  ياروش  بختنم  تئیه  رظن  تئیه ، ود  نیا  نایم  رظن  لداـبت  زا  سپ  .تسا  هدرک  یفرعم  بـالقنا  ياروش  ار  تئیه  نیا  تفگ : تسا ، هدـماین 

نیا ات  نوچ  تسین ، صخـشم  مود  هلحرم  قیقد  خیرات  تفگ : دوش ، یم  ماجنا  ینامز  هچ  مود  هلحرم  تاباختنا  هک  نیا  هرابرد  ینک  يودـهم  ياقآ  .تسا 
مود هلحرم  تاباختنا  قیقد  خیرات  ناوت  یم  هام  کی  زا  سپ  ات  ًاتدـعاق  اما  درک ؛ مالعا  ار  مود  هلحرم  دوش  یمن  دـهدن ، ماجنا  ار  مزال  ياه  یـسررب  تئیه 

(1) .درک مالعا  ار 
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تمیق : » تفگ ریازجلا ، پاچ  دـهاجملا  یمـسر  همانزور  اب  نارهت ) رد   ) يا هبحاـصم  رد  تفن ، ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  رتکد  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  هب 
.دنک یم  زواجت  رالد  زا 40  تفن  تمیق  مراد  نانیمطا  نم  اما  تسا ، ینیب  شیپ  کی  زونه  نیا  هتبلا  تشذگ ، دـهاوخ  مه  رالد  زرم 40  زا  ناهج  رد  تفن 
تقد هب  ار  عوـضوم  زوـنه  اـم  : » تفگ ناریا  رد  ناـهج  هاگـشیالاپ  نیرت  گرزب  داـجیا  دروـم  رد  يو  .تسا » اـم  ینیب  شیپ  هکلب  تسین ، نم  میمـصت  نیا 

شهاک ار  دوخ  تفن  دیلوت  زا  دـصرد  دودـح 50  ناریا  : » دوزفا يو  .تسا » رت  مهم  ام  يارب  ناریا  یمیـشورتپ  عمتجم  ناـمتخاس  اریز  میا ؛ هدرکن  یـسررب 
.دـنام یمن  یقاب  ناریا  كاخ  رد  تفن  هرطق  کی  رگید  لاس  یـس  ات  یجارختـسا ، مقر  نانچ  اب  .دوب  ام  رئاخذ  نداد  ردـه  جارختـسا ، زرط  نیا  .تسا  هداد 

(2)« .میشاب هتشاد  رایتخا  رد  يرت  شیب  تدم  يارب  ار  دوخ  تفن  هک  دراد  يدایز  تیمها  ام  يارب 

229 ص :

ص1. ذخأم 28 ، - 1
.سرپدتیشوسآ هریزجلا -  ص12 ، ذخأم 41 ، - 2
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داجیا رد  ار  دوخ  يرالد  نویلیم  يراذگ 17  هیامرـس  دنک  یم  شالت  ناریا  داد : شرازگ  لوئـس  رد  هاگآ  عبانم  زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  لاح  نیا  رد 
هب تسد  لاس 1976  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  تسا : هدش  هفاضا  روبزم  شرازگ  رد  .دنک  وغل  یبونج ، هرُک  رد  تخاس  تسد  رد  تفن  هاگـشیالاپ  کی 

نیا .داد  لیکـشت  طلتخم  تکرـش  کـی  روشک ، نیا  رد  هاگـشیالاپ  کـی  داـجیا  يارب  یبونج ، هرک  گـنوی  یگناـس  هورگ  اـب  دز و  يراذـگ  هیامرـس  نیا 
رد يراذگ  هیامرس  مدع  رب  ینبم  ناریا  هزات  تسایـس  لیلد  هب  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  .دنک  هیفـصت  ار  تفن  هکـشب  رازه  هنازور 60  دناوت  یم  هاگـشیالاپ 
هرک هب  ماخ  تفن  لیوحت  لابق  رد  ار  دوخ  ياهدادرارق  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  ًالامتحا  .دـشکب  راـنک  راـک  نیا  زا  ار  دوخ  دراد  میمـصت  راـحب ، يارواـم 

(1) درک دهاوخ  وغل  زین  هدنیآ ، لاس  یط 15  یبونج 

110

هناسر رد  یهباشم  تاراهظا  هجراخ ، ریزو  هداز  بطق  قداص  زا  مه  زاب  ناتسناغفا ، هرابرد  ناریا  هجراخ  ترازو  ریخا  عضاوم  اهداهنشیپ و  مالعا  همادا  رد 
تلود يوس  زا  يوروش  ریفس  هک  یمایپ  تفگ : ناتسناغفا  عاضوا  هنیمز  رد  يوروش  روشک  ریفـس  اب  دوخ  تارکاذم  هرابرد  يو  .تفای  راشتنا  یلخاد  ياه 

تقفاوم روشک ، نیا  هلئـسم  لح  ناتـسناغفا و  دروم  رد  يوروش  اب  ناریا  میقتـسم  هرکاذم  لصا  اب  تلود  نیا  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  دوب ، هدروآ  دوخ 
ریزو .دوش  لـح  يا  هناـیوج  حلـص  تروص  هب  ناتـسناغفا  هلئـسم  هک  نیا  يارب  دوب  اـم  تساوخ  هک  دوب  یقفاوـت  لـصا  نیا  تفگ : هداز  بطق  .تسا  هدرک 

، ناتـسناغفا هلئـسم  لح  هک  دراد  لماک  داقتعا  لصا  نیا  رب  ناریا  تلود  هک  دش  دیکأت  هلئـسم  نیا  رب  يوروش ، ریفـس  اب  دوخ  تارکاذـم  رد  دوزفا : هجراخ 
: تسا راوتسا  لصا  هس  رب  ناریا  تلود  تساوخ  دوزفا : هداز  بطق  .دشاب  ریذپ  ناکما  دناوت  یمن  ناتسناغفا  نویبالقنا  اب  تسرد  میقتسم و  تارکاذم  نودب 
هب هک  ناتسناغفا  مدرم  یقطنم  ياه  تساوخ  هب  مارتحا  .نآ 2 . نیمضت  روشک و  نیا  تیمکاح  قح  ناتسناغفا و  مدرم  قوقح  ندش  هتخانش  تیمـسر  هب  . 1

(2) روشک نیا  یلخاد  روما  رد  یجراخ  ياه  تلود  هلخادم  مدع  .دنسرب 3 . دنلیام  هک  یتموکح  عون  ره 

دناوخ روآ  بجعت  ار  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  تاراـهظا  ساـت  يرازگربخ  داد : شرازگ  وکـسم  زا  هسنارف  يرازگربخ  رگید ، يوس  زا 
هداز بطق  سات ، يرازگربخ  هتشون  هب  .تسا  هدرک  تقفاوم  ناتسناغفا ، هلئـسم  اب  طبترم  فرط  ود  تارکاذم  لصا  اب  يوروش  ریهامج  داحتا  دوب  هتفگ  هک 

رد هداز  بطق  ياقآ  ریبعت  هک  تسا  دـقتعم  سات  يرازگربخ  .تسا  هدرک  تقفاوم  ناریا  داهنـشیپ  اب  يوروش  ریهامج  داحتا  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  هدوهیب 
(3) .تسا هدوب  يدارفنا  هنادازآ و  رایسب  هراب  نیا 

بیذکت هن  ار  ییاهوگو  تفگ  نینچ  ناتـسکاپ  هجراخ  ترازو  دـهد  یم  ناشن  هک  درک  هرباخم  يربخ  دابآ  مالـسا  زا  ناتـسکاپ  يرازگربخ  لاح  نیا  رد 
توکس و تسایس  هکلب  دییأت ؛ هن  دنک  یم 

230 ص :

.هسنارف يرازگربخ  لوئس -  ص12 ، ذخأم 41 ، - 1
ص3. ذخأم 12 ، - 2

.هسنارف يرازگربخ  وکسم -  ص1 ، ذخأم 6 ، - 3
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ناراگنربخ اب  ییوگو  تفگ  رد  یجراخ ، روما  رد  ناتـسکاپ  يروهمج  سیئر  رواشم  یهاشاقآ  يرازگربخ ، نیا  شرازگ  ربانب  .دهد  یم  حیجرت  ار  راظتنا 
يا هقطنم  تارکاذـم  ماجنا  اب  یلوصا  روط  هب  يوروش  داحتا  هک  نیا  رب  ینبم  هداز -  بطق  قداـص  تاراـهظا  هراـبرد  یلاؤس  خـساپ  رد  يو  .درک  تکرش 

نتفگ يارب  یمـسر  بلطم  چـیه  دروـم  نیا  رد  اـم  تفگ : تـسا -  هدرک  تقفاوـم  ناتـسناغفا  رد  روـشک  نآ  یماـظن  هلخادـم  زا  یـشان  نارحب  لـح  يارب 
(1) .میرادن

ناریا و عفانم  داضت  یعون ، هب  هک  ییاهربخ  تسین ؛ يوروش  دـنیاشوخ  هک  دوش  یم  رـشتنم  جرد و  ییاهربخ  ناریا  یلخاد  تاـعوبطم  رد  عاـضوا ، نیا  رد 
راکردـنا تسد  يوروش  داـحتا  دـنه ، یتاـعالطا  عباـنم  شرازگ  هب  تشون : تاـعالطا  هماـنزور  زورما  هرامـش  هنومن  يارب  دـنک ؛ یم  دـیدشت  ار  يوروـش 

نآ ییاـهن  فدـه  هک  هراـهب  ضرعت  رد  هدـید ، میلعت  دارفا  نیا  زا  دراد  دـصق  تسا و  ناتـسناغفا  رد  چوـلب  لـیابق  دارفا و  زا  رفن  نارازه  یماـظن  شزوـمآ 
ناتـسناغفا و ناریا ، رد  هک  ناتـسچولب  برغ ، نارگلیلحت  راهظا  هب  انب  .دنک  هدافتـسا  تسا ، هدـش  یقلت  سراف  جـیلخ  زیخ  تفن  قطانم  هب  میقتـسم  یبایتسد 
ات هس  نونکات  يوروش  نارسفا  .دشاب  سراف  جیلخ  مرگ  ياه  بآ  هب  یسرتسد  روظنم  هب  نیلمرک  یلصا  فده  تسا  نکمم  تسا ، هدش  هدرتسگ  ناتسکاپ 

(2) .دنا هداد  میلعت  راهدنق  تلایا  رد  ار  چولب  لیابق  دارفا  زا  نت  رازه  راهچ 

ناتسناغفا نازرابم  هب  يوروش  ناملسم  نازابرس  زا  یهورگ  یبرغ ، قثوم  عبنم  کی  هتفگ  هب  تشون : دوخ  زورما  هرامش  رد  زین  یمالسا  يروهمج  همانزور 
تحت هک  يا  هقطنم  رد  هتـشذگ ، هام  یط  هک  تفگ  ون  یلهد  رد  ییاکیرما  ناراگنربخ  هب  دوش  شاـف  شماـن  تساوخ  یمن  هک  عبنم  نیا  .دـنا  هدـش  قحلم 

کی ناتـسکبزا  .دـنا  هدوب  يوروش  ناتـسکبزا  يروهمج  زا  نت  هس  نیا  تفگ  يو  .تسا  هدرک  تاقالم  اهزابرـس  نیا  زا  رفن  هس  اـب  تسا  نازراـبم  لرتنک 
؛ دندوب ناملـسم  دندش ، هداتـسرف  ناتـسناغفا  هب  هک  يوروش  ياهورین  ياهدحاو  نیتسخن  زا  يدایز  هورگ  .تسا  يوروش  نیـشن  ناملـسم  هدمع  يروهمج 

ناملـسم نازابرـس  زا  يرایـسب  اه ، شرازگ  قبط  .دـندش  اهنآ  نیـشناج  ییاپورا  ياهورین  دـندش و  هدـنادرگزاب  يوروش  هب  یتدـم  زا  سپ  نانآ  رثکا  یلو 
(3) .دندوب هدرک  يرادیرخ  ار  نآرق  زا  ییاه  هخسن  ناتسناغفا  رد  يوروش ،

111

هتفاـی و يرت  شیب  تیمها  ناریا  هجراـخ  ریزو  ریخا  تاراـهظا  زا  سپ  طـباور ، نیا  رد  ناتـسناغفا  هاـگیاج  صوصخ  هب  يوروش ، ناریا و  طـباور  عوضوم 
تالوحت نیرخآ  هک  ندنل  ویدار  زا  يریسفت  .دوش  یم  هئارا  هلئسم  نیا  هب  طوبرم  ریسافت  اه و  باتزاب  زا  هنومن  ود  اج  نیا  رد  .تسا  هتشاد  يدایز  باتزاب 

دروم ار  يوروش  ناریا و  طباور  عوضوم  يرت  نالک  حطس  رد  هک  ندنل  پاچ  ثداوحلا "  " زا يریسفت  و  تسا ، هدرک  رورم  ار  يوروش  ناریا و  طباور  رد 
.تسا هداد  رارق  لیلحت  یسررب و 

ریزو هداز  بطق  قداص  تسا : هدمآ  نینچ  دش ، شخپ  ندنل  ویدار  زا  هک  یلصفم  شرازگ  رد 

231 ص :

.7/1/1359 ناتسکاپ ، يرازگربخ  دابآ -  مالسا  ص4 ، ذخأم 3 ، - 1
.سرپدتیانوی ون ، یلهد  ، 7/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 2

.سرپدتیشوسآ ون -  یلهد  ص2 ، ذخأم 41 ، - 3
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دهاوخن غیرد  ناغفا  ياه  کیرچ  هب  نکمم  تدعاسم  هنوگ  چیه  زا  ناریا  دنورن ، نوریب  ناتـسناغفا  زا  يوروش  ياهورین  هچنانچ  تسا  هتفگ  ناریا  هجراخ 
ياهورین جورخ  ناتـسناغفا و  یفرطیب  نیمـضت  يارب  يا  هقطنم  سنارفنک  کـی  لیکـشت  نآ ، زا  فدـه  هک  تسا  هتـشاد  ناـیب  ار  یحرط  سوئر  يو  .درک 

.تسا يوروش 

ناریا و طباور  هراـبرد  يریـسفت  رد  یـس.یب.یب ، نارـسفم  زا  رنر  ناـج  دـهد : یم  همادا  نینچ  .یـس.یب.یب  نارـسفم  زا  یکی  لوق  زا  ار  بلطم  ویدار  نیا 
هعمج .تفرگ  تروص  يوروش  داحتا  هب  ناریا  تاماقم  ریاس  تالمح  وریپ  یتاعوبطم  سنارفنک  کی  رد  هداز  بطق  قداص  تاـنایب  دـسیون : یم  يوروش 

هب ار  دوخ  هلمح  نیرتدیدش  دناوخ ، ار  نآ  ینیمخ  دمحا  مالـسالا  تجح  شرـسپ  هک  یمهم  مایپ  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ون ، لاس  زاغآ  تبـسانم  هب  هتـشذگ 
رایـسب ناریا ، يروـهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوـبا  عـضوم  هب  ار  وا  عـضاوم  يوروـش ، هب  هللا  تیآ  هلمح  .تشاد  زاربا  دراد ، ربرد  يوروـش  هک  يرطخ 

.درک کیدزن 

هللا تیآ  نانخـس  زا  دعب  هلـصافالب  هک  ون  لاس  قطن  رد  ردص  ینب  .تسا  هدوب  ناریا  رگید  ناربهر  زا  رت  حیرـص  شمالک  يوروش ، زا  داقتنا  رد  ردـص  ینب 
قطن رد  هک  يدیدج  لئاسم  زا  یکی  .دش  راتـساوخ  ناتـسناغفا  زا  ار  يوروش  ياهورین  طرـش  نودـب  هیلخت  درک و  حـیبقت  ار  يوروش  دـش ، شخپ  ینیمخ 

هک نآ  رب  ینبم  تسا ؛ يوروش  ياعدا  هب  یگدیـسر  يارب  يرفن  جـنپ  نویـسیمک  کی  لیکـشت  يارب  وا  داهنـشیپ  دـش ، هراشا  نآ  هب  ردـص  ینب  تندـیزرپ 
ياهروشک زا  یکی  اه ، ینیطسلف  ریازجلا ، ناریا ، ناگدنیامن  زا  نویسیمک  ردص ، ینب  هتفگ  قبط  .دندرک  تلاخد  ناتـسناغفا  عاضوا  رد  ناتـسکاپ  اکیرما و 

هچ ناتـسناغفا  رد  دنک  نیعم  هک  تسا  نآ  نویـسیمک  لیکـشت  فده  .دـش  دـهاوخ  لیکـشت  نیتال  ياکیرما  ياهروشک  زا  یکی  و  دـئوس ، دـننام  ییاپورا 
در ار  داهنـشیپ  نیا  يوروش  تفگ  ردص  ینب  .دوش  راتـساوخ  ار  اهورین  نآ  لماک  جورخ  عوضوم ، نیا  نییعت  زا  دعب  دـنراد و  روضح  يا  هناگیب  ياهورین 

.تسا هدرک 

: دننک تکرش  نآ  رد  اهروشک  نیا  دوش و  لیکشت  يا  هقطنم  سنارفنک  کی  هک  درک  داهنشیپ  وا  .درک  حرطم  يرگید  داهنـشیپ  زوریرپ  هداز  بطق  قداص 
ناـنیمطا هک  دوـب  دـهاوخ  نآ  سنارفنک  فدـه  تفگ  هداز  بطق  .نیچ  ناریا و  ناتـسکاپ ، یناـغفا ، بلط  يدازآ  نازراـبم  ناتـسناغفا و  تلود  يوروـش ،

هجراخ ریزو  .دوش  نیمضت  هقطنم  نیا  یضرا  تیمامت  ناتسناغفا و  یفرطیب  نینچمه  دننک و  كرت  ار  ناتـسناغفا  كاخ  يوروش  ياهورین  هک  دوش  لصاح 
.تسا هدرک  لوبق  ار  حرط  نیا  يوروش  هک  درک  هفاضا  تسا و  هدرک  نارهت  رد  يوروش  ریفس  میلست  ار  حرط  نیا  وا  هک  تفگ  ناریا 

نینچ رد  يوروش  عقاو  رد  هک  تسا  لمتحمان  رایـسب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  هدادـن  ناشن  یمـسر  لمعلا  سکع  دروم  نیا  رد  يوروش  نونکات  یلو 
زا دعب  هک  دوب  راودیما  يوروش  نوچ  دشاب ؛ انتعا  یب  ناریا  زیمآ  حیبقت  تانایب  ربارب  رد  دناوت  یمن  يوروش  .دنک  تکرش  یسنارفنک 

232 ص :
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هدـش سکعنم  يوروش  ویدار  دـیارج و  رد  هک  ییاهریـسفت  یمـسر و  تانایب  هتـشذگ ، هتفه  لوط  رد  .دـنک  ادـیپ  شیازفا  ناریا  رد  شذوفن  هاـش ، طوقس 
دـض رب  ناریا  هزرابم  رد  ناریا  یعقاو  تسود  ار  يوروش  داحتا  عبانم ، نیا  نینچمه  .تسا  هدوب  ناریا  دـض  رب  اکیرما  یمجاـهت  ياـه  حرط  هراـبرد  تسا ،

.تسا هتشاد  زین  یعافد  نحل  يوروش  تانایب  نمض ، رد  یلو  دنا ؛ هدناوخ  مسیلایرپما 

یعیبط زاگ  ياهب  دایز  شیازفا  هرابرد  روشک  ود  تارکاذـم  یماجرفان  یپ  رد  مادـقا  نیا  .درک  عطق  يوروش  هب  ار  یعیبط  زاگ  نایرج  ناریا  هتـشذگ  هتفه 
هدز روشک  نیا  هب  ناریا ، یتساوخرد  ياهب  اب  يوروش  تقفاوم  مدـع  لیلد  هب  ناریا  دـیارج  هک  يزیمآداقتنا  ياـه  شین  ربارب  رد  يوروش  .تفرگ  تروص 

سات .داد  ناشن  ردص  ینب  تندیزرپ  رگید  هناتسودریغ  هینایب  هب  یمیقتسم  شنکاو  سات ، يوروش  یمسر  يرازگربخ  زوریرپ  .دمآرب  عافد  ماقم  رد  دندوب ،
هدرک رود  تقیقح  زا  درادرب ، رد  یماظن  رطخ  ناریا  يارب  يوروش  هک  نیا  هب  هراشا  اـب  ار  روشک  ود  طـباور  هچخیراـت  ًادـمع  هک  درک  مهتم  ار  ردـص  ینب 

 - ناریا تلود  ياضعا  ریاس  زا  ار  ردص  ینب  دراد  دصق  رضاح  لاح  رد  ًالامتحا  تسا و  هدرک  يراددوخ  ناریا  ناربهر  زا  میقتسم  داقتنا  زا  يوروش  .تسا 
ناریا ناربهر  نیب  رد  ار  رظن  قفاوت  ینیمخ  هللا  تیآ  هتـشذگ  هتفه  قطن  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دنک ؛ يوزنم  دنراد -  يرت  مک  يوروش  دـض  تاساسحا  هک 
تحت ناتـسناغفا  رد  يوروش  تامادقا  حـیبقت  هک  دوش  ثعاب  دـیابن  اکیرما  هدـحتم  تالایا  اب  ناریا  تفلاخم  هک  نآ  رب  ینبم  يرظن  قفاوت  دـهد ؛ یم  ناشن 

(1) .دریگ رارق  عاعشلا 

اب هطبار  نتشاد  هب  روشک  نآ  زاین  تسا و  هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  يوروش  يارب  ناریا  اب  هطبار  تیمها  دوخ ، زورما  هرامش  رد  زین  ندنل  پاچ  ثداوحلا 
، دوش یم  زاغآ  يوروش ، يارب  ناریا  کـیژتارتسا  تیعقوم  رب  يرورم  اـب  هک  لـصفم  ًاتبـسن  لـیلحت  نیا  زا  ییاـه  شخب  رد  .تسا  هدرک  یباـیزرا  ار  ناریا 

: تسا هدمآ  نینچ 

.دراد يوروش  اب  كرتشم  زرم  لـیام  دودـح 1250  ناریا  .تسا  ساسح  رایـسب  دوخ ، ياهزرم  رد  یلوحت  هنوگره  زورب  دروم  رد  يوروش  ریهامج  داحتا 
زا هنایمرواخ ، رد  ذوفن  دس و  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  مه  اه  سور  دوب و  هقطنم  رد  مسینومک  عویـش  هار  رد  يدس  ههد ، ود  تدـم  هب  هاش و  نامز  رد  ناریا 
هب يوروش  هجوت  تلع  .دش  عوضوم  نیا  هجوتم  ناوت  یم  یناسآ  هب  ناریا  راوجمه  ياهروشک  هب  يوروش  ياه  کمک  زا  .دـندرکن  غیرد  یـششوک  چـیه 

.دوب نیمه  زین  روشک  نیا  رد  یماظن  روضح  سپس  فرطیب و  ناتسناغفا 

نامیپ قیرط  زا  اهروشک  نیا  اریز  دوبن ؛ ناسآ  وکـسم  يارب  دنتـسه ، ربتعم  یماظن  رظن  زا  دـنا و  یبرغ  ياه  شیارگ  ياراد  هک  هیکرت  اـی  ناتـسکاپ  لاغـشا 
.دنک ادیپ  ذوفن  روشک  ود  نیا  رد  یتحار  هب  يوروش  دش  ثعاب  ناریا  ناتسناغفا و  یلخاد  تالکـشم  لباقم ، رد  یلو  دندوب ؛ هتـسباو  برغ  هب  یماظن  ياه 

ریثأت نودب  اهروشک  نیا  رد  يوروش  ذوفن  يارب  مه  زور  یسایس  عاضوا 

233 ص :

.7/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ، 6 ات ص4 ذخأم 3 ، - 1
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یم يوریپ  تسایـس  ود  زا  هقطنم  رد  يوروش  سپ  .قارع  ناریا و  جنـشتم  طباور  ای  هیروس  قارع و  جنـشتم  طـباور  ناـمع ، رد  ناریا  تلاـخد  دـننام  دوبن ؛
هک نیا  و  شیاهزرم ، رد  حالس  علخ  یمود ، زرم  دوجو   » يوروش يارب  هک  تسا  ینعم  نیدب  یعافد  تسایـس  .یمجاهت  تسایـس  یعافد و  تسایـس  دنک :

دناد یم  دنه  سونایقا  جیلخ و  هقطنم  اب  طابترا  هطقن  ار  روشک  نیا  وکسم  ناریا : دروم  رد  اما  .تسا  مهم  رایسب  دشابن » وکـسم  نمـشد  شراوجمه  روشک 
فرطیب و ناریا  کی  تیمها  هجوتم  اج  نیا  زا  سپ ، .دیآ  یم  رامـش  هب  هقطنم  هزاورد  نوچ  دشاب ؛ يدس  اه  تردـق  رگید  يوروش و  نایم  دـناوت  یم  هک 

.هاشرهاظ نامز  رد  يوروش  اب  ناتسناغفا  طباور  دننام  میوش ؛ یم  يوروش  يارب  تسود 

يوروش زا  نیچ ، یکـشوم  ییایرد  هلمح  هنوگره  لـباقم  رد  برع ، ياـیرد  هب  نیچ  یـسرتسد  زا  يریگولج  اـب  دـناوت  یم  ناریا  هک  تسا  دـقتعم  وکـسم 
زا ًاملـسم  دـشاب ، فرطیب  ياهروشک  ءزج  ناریا  رگا  دـناد و  یم  اقیرفا  هب  دوخ  ییاوه  طابترا  یعیبط  هار  هلزنم  هب  ار  ناریا  يوروش  ًانمـض  .دـنک  تیاـمح 

ياپورا يوروش و  تفن  دوبمک  زا  یـشان  ناصقن  دناوت  یم  نینچمه  ناریا  .درک  دهاوخن  يریگولج  اقیرفا ، هطقن  ره  هب  يوروش  فرط  زا  کمک  ندناسر 
(1) .دنک ناربج  ار  یقرش 

112

تـشون وکـسم  پاچ  همانزور  کی  شرازگ  نیا  قبط  .تسا  يوروش  اب  روشک  نیا  طباور  شرتسگ  زا  یکاح  قارع ، هرابرد  سرپدتیانوی  زا  شرازگ  کی 
نویلیم هب 1977  رـضاح  لاح  رد  تراجت  نیا  لک  نازیم  .تسا  هدوب  دـشر  لاح  رد  ياهروشک  نایم  رد  يوروش  يراـجت  کیرـش  نیرت  گرزب  قارع  هک 

(2) دنک یم  نیمأت  ار  ینف  تازیهجت  تالآ و  نیشام  رظن  زا  قارع  ياه  دنمزاین ي  مظعا  تمسق  يوروش  .دسر  یم  رالد 

هعـسوت لوغـشم  تدـش  هب  دوخ ، يداصتقا  هینب  یماظن و  ناوت  تیوقت  يارب  دـنک ، یم  هدامآ  ناریا  اب  يریگرد  يارب  ار  دوخ  هک  قارع  دوش  یم  يروآدای 
دادرارق نیدنچ  نونکات  قارع  تلود  دـش ، جرد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  زورما  هک  شرازگ  کی  قبط  هلمج  زا  تسا ؛ اهروشک  رگید  اب  تاطابترا 

زا هدـش  يرادـیرخ  يا  هتـسه  هاگورین  .تسا  هدـش  دـقعنم  لیزرب  هسنارف و  اـیلاتیا ، اـب  اـهدادرارق  نیا  .تسا  هتـسب  یمتا  ياـهروتکار  بصن  هیهت و  تهج 
زا یـضعب  ینارگن  بجوم  ایلاتیا  اب  يا  هتـسه  يژرنا  میظع  دادرارق  داقعنا  شرازگ ، نیا  قبط  .دریگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  هدـنیآ  لاـس  رد  دـیاب  هسنارف ،

(3) .دنک مادقا  یمتا  بمب  دیلوت  هب  دناوتب  یتحار  هب  ات  دهد  یم  ناکما  قارع  روشک  هب  هژورپ  نیا  اریز  تسا ؛ هدش  اهروشک 

113

میدق نامتخاس  لحم  رد  دوش ، یم  بوسحم  نیطـسلف  ترافـس  هک  رتفد  نیا  .درذگ  یم  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  رتفد  حاتتفا  زا  لاس  کی  زا  شیب 
لاح نیا  رد  .تسا  هدش  ییاشگزاب  دش ) هداد  مان  رییغت  نیطسلف  نابایخ  هب  هک  خاک  نابایخ  رد  عقاو   ) نارهت رد  لیئارسا  ترافس 

234 ص :

.7/1/1359 ندنل ، پاچ  ثداوحلا  ص30و31 ، ، 23/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  - 1
.ایاکچ یمونوکا  همانزور  زا  لقن  هب  سرپدتیانوی ، وکسم -  ذخأم 53 ، - 2

ص2. ذخأم 41 ، - 3
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ریزو وئار  امیشاران  داد : شرازگ  یمالسا  يروهمج  همانزور  زورما  .دراد  یمسر  یهاگیاج  روشک  نیا  یـساملپید  رد  روبزم ، نامزاس  هک  درک  مالعا  دنه 
اطعا نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هب  کیتاملپید  لماک  تیوه  تسا  هدرک  تقفاوم  دـنه  درک  مالعا  روشک  نیا  ناـملراپ  رد  زورید  دـنه ، هجراـخروما 

ناملراپ ناگدنیامن  مامت  لابقتـسا  اب  يو  تاراهظا  .دش  دـهاوخ  غالبا  ون  یلهد  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  رتفد  هب  میمـصت  نیا  تفگ  يو  .دـنک 
(1) .دش ور  هبور  دنه 

* * *

شرازگ 99 همیمض 

هاپـس هلئـسم ، نیا  هب  هجوت  اب  .دـنلاّعف  زین  هیجوت  غیلبت و  ياه  هبنج  رد  دـنطبترم ، یبرغ  ناجیابرذآ  ریخا  يایاضق  اـب  هک  ماـظن  فلاـخم  حلـسم  ياـه  هورگ 
یم حیـضوت  يریگرد ، رگید  فرط  هاگن  زا  ار  روبزم  ثداوح  هک  داد  راشتنا  تشذگ " هچ  ناتالاق  هدقن و  رد   " ناونع اب  يا  هیعالطا  زین  هیمورا  نارادساپ 

: تسا ریز  حرش  هب  روبزم  هیعالطا  لماک  نتم  .دهد 

تارکمد و گرمـشیپ  ياهورین  رگنـس  هب  لیدـبت  هک  دوب  ییاتـسور  هدـقن ، یکیدزن  رد  ناتالاق  هپت  مان  هب  نآ  رواجم  هپت  تالق و  ای  ناـتالاق  ياتـسور  - 1
.دیگنج یبوخ  هب  اج  نآ  رد  دوش  یم  هک  مواقم ، گرزب و  تسا ]  ] هدش هیبعت  ییاهرگنس  .دوب  هدش  هل  هموک 

هموک تارکمد و  ناگرمـشیپ  ار  اهنآ  ياج  دندوب و  هدرب  دوخ  اب  زین  ار  یگدنز  لیاسو  مامت  هدرک و  هیلخت  ار  اتـسور  نانکاس ، مامت  يریگرد ، زا  لبق  - 2
.دندوب هتفرگ  هل 

ندـیبوک ییوگخـساپ و  ماقم  رد  شترا  دوش و  یم  يزادـناریت  نیگنـس  کبـس و  ياه  هحلـسا  اب  شترا  ياـهورین  يوس  هب  ناـتالاق  ياتـسور  هپت و  زا  - 3
.دیآ یم  رب  نانآ  ياهرگنس 

.دندوب هل  هموک  اه و  تارکمد  زا  ناگدش  هتشک  دارکا ، دوخ  نایم  زا  يربخ  قثوم  عبانم  قبط  هک  دنا  هدش  حورجم  هتشک و  يدادعت  يزادناریت  نیا  رد  - 4

هلمح نیگنس  ياه  حالس  اب  ولشاول  دابآریم و  زوگالآ ، ياه  مان  هب  نیـشن  كُرت  ياتـسور  دنچ  هب  هل  هموک  تارکمد و  ناگرمـشیپ  خیرات 7/1/59  رد  - 5
دروم زوگالآ  ياتسور  هرابود  دعب  بش  و  دنوش ، یم  فلت  ماد  يدادعت  هلمح  نیا  رد  .دنیب  یم  بیسآ  دجـسم  کی  و  ناریو ، هناخ ، نیدنچ  هک  دننک  یم 

.دننادرگرس هدقن  رهش  رد  مه  زونه  روبزم  تاهد  یلاها  .دریگ  یم  رارق  هلمح 

ءوس حیحـص ، رابخا  هب  تبـسن  یمومع  یهاگآان  زا  رگید ، زورفا  گنج  بلط و  تصرف  بالقنادـض و  ياه  هورگ  بازحا و  ییادـف و  ياـه  کـیرچ  - 6
نایوگغورد و نآ  اب  مه  ناملـسم  رهاظ  هب  ياه  هورگ  زا  یـضعب  .دـنهد  یم  هولج  هنوراو  ار  رابخا  یمومع ، ناهذا  ندرک  مومـسم  يارب  هدرک و  هدافتـسا 
اب هجیتن  رد  و  دندوب ، هدز  هلمح  هب  تسد  شترا  هیلعرب  هدوب و  ناگرمشیپ  زا  همه  هک  هعقاو  نیا  رد  ناگدش  هتشک  يارب  هدرک و  ییاوآ  مه  ناریگ  هکرعم 

.دنتسرف یم  تیلست  دندش ، ور  هبور  هدقن  مدرم  شترا و  لباقتم  هلمح 

یم ایلوا  هب  تبون  یتقو  هک  دوش  یمن  عقاو  زواجت  متس و  دروم  كرت  قلخ  ایآ  دنیوگ ، یم  نخس  اه  قلخ  قوقح  زا  دننز و  یم  مد  درُک  قلخ  زا  نانآ  رگا 
يارب يراظتنا  هچ  دوش !؟ یم  لال  اه  نابز  دنوش ، یم  عقاو  اه  گرمشیپ  هنادرمناوجان  هلمح  دروم  نیشن  كرت  ياهاتـسور  یتقو  دپت و  یم  نامـسآ  دسر ،

؟ دور یم  امش  زا  تیلوئسم  ساسحا  دهعت و  نتشاد 

.نامز میهاربا  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  مالسا  تما  یمالسا  بالقنا  داب  زوریپ 

(2) هیمورا یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

235 ص :
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.سرپدتیانوی ون -  یلهد  ص2 ، ذخأم 41 ، - 1
.8/1/1359 هیمورا ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 137240  دنس  - 2
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سرام 1980 یلوالا 1400 28  يدامج  نیدرورف 135911  هعمج 8  گنج  رامشزور 

114

رد يا  هزات  كرحت  اکیرما ، دـیدج  راکتبا  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  دـننک  یم  يریگیپ  ار  اکیرما  ناریا و  نیب  لئاسم  هک  یبرغ  ناسانـشراک  هدـیقع  هب 
يدازآ يارب  يا  هزات  دیما  داجیا  يانعم  هب  هک  دـنناد  یمن  الاب  ردـق  نآ  ار  لامتحا  نیا  دـصرد  اهنآ  دـنچره  دـنک ؛ داجیا  اه ، ناگورگ  هلئـسم  لح  تهج 

زا یتلود  یمـسر  كردـم  راشتنا  اب  اکیرما ، هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس  هتـشذگ  بش  : » ندـنل ویدار  یبرع  شخب  شرازگ  هب  .دـشاب  اه  ناگورگ  يروف 
نتگنشاو زا  .یس.یب.یب  راگنربخ  .درک  تقفاوم  قباس ، هاش  نامز  رد  ناریا  اب  هدحتم  تالایا  طباور  دروم  رد  اکیرما ، يانـس  یجراخ  طباور  هتیمک  يوس 

چیه رگید  اـکیرما  هک  نیا  دروـم  رد  دیفـس  خاـک  ریخا  هیناـیب  اریز  تسا ؛ هدـش  راوـمه  راـکتبا  نیا  يارب  هار  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  هـک  داد  شرازگ 
(1)« .دیآ یم  رامش  هب  قوف  كردم  راشتنا  يارب  همدقم  نیرتهب  دوخ  درادن ، قباس  هاش  هب  تبسن  يدهعت 

یجراخ طباور  هتیمک  سیئر  چرچ  کنارف  روتانـس  داهنـشیپ  هب  يداریا  اکیرما  تلود  تسا : هتفگ  هجراـخ  ریزو  سنو  هک  دادربخ  اـکیرما  ویدار  نینچمه 
رد يراکفالخ  هب  فارتعا  دروم  رد  یمـسر  هینایب  راشتنا  اب  یلو  قباس ؛ هاش  نارود  رد  اـکیرما  ناریا و  طـباور  هب  یگدیـسر  رب  تسا  ینبم  هک  درادـن  اـنس 
انس یجراخ  طباور  هتیمک  شرازگ  یگدیـسر و  هک  تسا  هدرک  يراودیما  راهظا  چرچ  روتانـس  ویدار ، نیا  هتفگ  هب  .تسا  فلاخم  هاش ، تموکح  نارود 

(2) .دنک کمک  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  دروم ، نیا  رد 

يارب رتراک  تلود  یلامتحا  تامادـقا  دـناد  یمن  حالـص  تفگ  درک و  هراشا  ناریا  نارحب  هب  اکیرما  هرگنک  رد  سنو  سوریاس  اـکیرما  ویدار  شرازگ  هب 
هلئـسم تسا ، نایم  رد  هک  يا  هدـمع  عوضوم  هک  درک  هفاضا  سنو  .تسا  یـسررب  دروم  فلتخم  تاناکما  تفگ  يو  .دـنک  شاف  ار  اه  ناـگورگ  يدازآ 

يرادهاگن

237 ص :

.8/1/1359 ندنل ، ویدار  یبرع  شخب  ص 13 ، ، 9/1/1359 هرامش 8 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.8/1/1359 اکیرما ، ویدار  نامه ، - 2
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بالقنا ام  تفگ : اکیرما  هجراخ  ریزو  .دـشاب  یم  یللملا  نیب  لوصا  نیناوق و  فالخ  هک  تسا  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  کیتاملپید  ياضعا  ینوناـقریغ 
میرادـن و نآ ، هدـنیآ  تموکح و  نیا  باختنا  رد  ناریا  مدرم  قوقح  هب  مارتحا  رد  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  میریذـپ و  یم  تیعقاو  کـی  تروص  هب  ار  ناریا 

يدازآ ینمیا و  رد  دوخ  یـساسا  ياه  تیلوئـسم  هب  دـیاب  ناریا  یلو  میرادـن ؛ ناـهج  رد  دوخ  تیاکـش  ندرک  حرطم  رد  ناریا  لـیامت  اـب  یتفلاـخم  چـیه 
(1) دشاب فقاو  اه  ناگورگ 

هدش يا  هزات  هلحرم  دراو  ناریا  ههام  جـنپ  نارحب  تفگ : نتگنـشاو  رد  ناراگنربخ  هب  اکیرما  یتلود  هبتر  یلاع  تاماقم  زا  یکی  نامز  مه  رگید ، يوس  زا 
دوب دهاوخ  یماظنریغ  تامادقا ، نیا  هک  درک  دیکأت  ماقم  نیا  .دهد  ماجنا  يا  هزات  یماظنریغ  تامادـقا  يدوز  هب  اکیرما  دور  یم  راظتنا  تفگ  يو  .تسا 

يزیر حرط  نیا  روظنم  هب  يدعب  تامادقا  هک  تشاد  راهظا  يو  .تشاد  دهاوخن  یتوافت  ناریا ، نارحب  لح  يارب  اکیرما  یلبق  تامادـقا  اب  یلک ، روط  هب  و 
(2) .دش دهاوخ  روبجم  ینیگنس  ياهب  تخادرپ  هب  ناریا  اه ، ناگورگ  تراسا  همادا  اب  دهد  ناشن  یناریا  ياه  ماقم  هب  هک  تسا  هدش 
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ینامز رگا  اسب  هچ  تسا و  هتـشاد  يدایز  نارادـفرط  دوش ، رجنم  اه  ناگورگ  يدوبان  هب  رگا  یتح  ناریا ، اـب  دـیدش  یماـظن  دروخرب  هراومه  اـکیرما ، رد 
یـسرک هب  اکیرما  همکاح  تئیه  رد  ار  شیوخ  رظن  دـندش  یم  قفوم  اهنآ  درک ، یمن  لاغـشا  ار  ناتـسناغفا  يوروش  شترا  هنال ،" يارجام   " زا دـعب  هاتوک 

ریغ ریبدت  حرط و  ره  اب  نامز  مه  ًابترم و  هیرظن  نیا  نارادفرط  .دـش  رما  نیا  زا  عنام  نایارگ ، یماظن  يارب  ناتـسناغفا  دـیدج  هغدـغد  داجیا  یلو  دـنناشنب ؛
هب .درک  يروآدای  ار  یماظن  لـح  هار  ًاددـجم  ییاـکیرما  سانـشرس  ياـه  تیـصخش  زا  یکی  زین  ینونک  تیعقوم  رد  .دـننک  یم  حرطم  زین  ار  نآ  یماـظن ،

دروخرب نارهت ، رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ندرک  دازآ  يارب  هار  اهنت  هک  درک  دـیکأت  اکیرما  قباس  هجراخ  ریزو  رجنیـسیک  يرنه  :» هرهاق ویدار  شرازگ 
زا رت  شیب  اـه ، ناـگورگ  ناـج  يارب  دروـخرب  نیا  رطخ  هک  درک  ناـشنرطاخ  رجنیـسیک  .تسین  يرگید  هراـچ  نیا ، زا  ریغ  تسا و  ناریا  اـکیرما و  ناـیم 

، طلغ تسایس  کی  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  رتراک  تسایس  رجنیسیک  .تسا  عوقو  فرش  رد  نانآ  يارب  زور  ره  رـضاح  لاح  رد  هک  تسین  ییاهرطخ 
هدـید كرادـت  رـصم  هب  اماناپ  زا  ار  هاش  رارف  هئطوت  هک  نیا  رب  ینبم  دوخ  دـضرب  ار  ناریا  ياه  ماهتا  لاـح ، نیع  رد  يو  .دـناوخ  صخـشمان  فدـه و  یب 

هدش زاربا  اکیرما  تلود  میمصت  مالعا  لابند  هب  رجنیسیک  ياهرظن  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  .درک  در  تسا ،

238 ص :

.8/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  نامه ، - 1
.9/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، ، 10/1/1359 هرامش 9 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
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فارتعا قباس  هاش  میژر  اـب  هدـحتم  تـالایا  تابـسانم  هلئـسم  هب  تسا  هدـش  رـضاح  روشک  نیا  يانـس  یجراـخ  طـباور  هتیمک  هک  نیا  مـالعا  ینعی  تسا ؛
(1)« .دنک

یمـسر و ماقم  کی  اکیرما ، ویدار  شرازگ  هب  هلمج  زا  دـننک ؛ یم  دـیکأت  یلعف  عاضوا  رد  یماظن  دروخرب  زا  زیهرپ  رب  اـکیرما  یمـسر  عباـنم  لـباقم ، رد 
ياهرطخ هکلب  تسین ، دـیفم  اهنت  هن  اه ، ناگورگ  ییاـهر  تهج  یماـظن  تامادـقا  تسا  دـقتعم  رتراـک  تلود  هک  درک  دـیکأت  اـکیرما  تلود  هبتر  یلاـع 

ربارب رد  برغ  یتعنـص  ياهروشک  حالـص  هب  ًالوصا  دزادـنا و  یم  هرطاخم  هب  زین  ار  روشک  ود  نیب  طباور  درک ؛ دـهاوخ  داجیا  اه  ناگورگ  يارب  يداـیز 
.تشاذگ رانک  مئاد  روط  هب  ناوت  یمن  ار  اکیرما  تلود  هلیسو  هب  یماظن  مادقا  هک  درک  هفاضا  یمسر  ماقم  نیا  یلو  دوب ؛ دهاوخن  مالسا  ناهج 

.تسا هدادن  تسد  زا  هرکاذم  وگو و  تفگ  قیرط  زا  ار  اه  ناگورگ  صالختـسا  دیما  زونه  اکیرما  تلود  هک  درک  راهظا  ماقم  نیا  اکیرما  ویدار  هتفگ  هب 
نونکا تسا و  هدرکداجیا  تکلمم  يارب  يداصتقا  يدـج  تالکـشم  اه  ناگورگ  هلئـسم  دـنراد  داقتعا  هک  دنتـسه  ناریا  رد  ییاهورین  نونکا  تفگ : يو 
راـهظا اـکیرما  یتلود  ماـقم  .دوش  فوطعم  ناتـسناغفا ، رد  يوروش  ياـهورین  روضح  زا  یـشان  دـیدهت  یلخاد و  تالکـشم  هب  دـیاب  ناریا  تاـماقم  هجوت 

.دننک عناق  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  دنناوتب  تسا  نکمم  دوش ، هدینـش  رت  شیب  دـنراد ، يداقتعا  نینچ  هک  ینایناریا  زا  هتـسد  نیا  يادـص  رگا  درک : يراودـیما 
يراودـیما راهظا  وا  .تسا  نتخیر  ورف  لاح  رد  يداـصتقا ، تالکـشم  یلخاد و  لـئاسم  هب  یهجوت  یب  تلع  هب  ناریا  بـالقنا  دـسر  یم  رظن  هب  دوزفا  يو 

(2) .دریگب رارق  یناریا  تاماقم  هجوت  دروم  تیعقاو  نیا  هک  درک 

رد دوخ  ياهرظن  هعلاطم  لاـح  رد  يو  عوبتم  تلود  تسا  هتفگ  سنو  سرپدـتیانوی ، شرازگ  هب  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  زین  عوضوم  نیا  رگید ، يوس  زا 
ياه ناگورگ  يدازآ  يارب  يا  هزاـت  دـیما  چـیه  هک  درک  راـهظا  دوخ  نانخـس  رد  لاـح  نیمه  رد  يو  اـما  تسا ، هراـب  نیا  رد  رظن  دـیدجت  ناریا و  دروم 

يو .تسا  هدرکن  در  ار  ناریا  رد  اکیرما  یماظن  هلخادـم  لامتحا  سنو  تفگ : رتراک  گنیدوه  هک  تسا  رما  نیمه  هب  هجوت  اب  (3) .درادن دوجو  ییاکیرما 
نیا دوزفا : تسا و  هدرک  در  ار  ناریا  دـضرب  روز  زا  هدافتـسا  لاـمتحا  اـکیرما  دوـش  یم  هتفگ  اـهنآ  یط  هـک  درک  هراـشا  يربـخ  ياـه  شرازگ  یخرب  هـب 

(4) .مینک یمن  در  ار  نآ  یلو  میرادن  راک  نیا  هب  ینادنچ  لیامت  ام  .دنا  هدرک  ریسفت  تسردان  يا  هنوگ  هب  ار  اکیرما  تلود  ياهرظن  عقاو  رد  اه  شرازگ 

، تروص نیا  ریغ  رد  اریز  دهدب ؛ ناشن  ناریا  هب  روشک ، نیا  ياه  ناگورگ  ییاهر  يارب  ار  دوخ  یماظن  تردق  دیاب  اکیرما  دـش  روآدای  يو  لاح  نیع  رد 
(5) .تسا نکممریغ  ینونک  طیارش  رد  لقادح  اه  ناگورگ  يدازآ 
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کی تدم  هب  لقادح  سلجم  مود  هلحرم  تاباختنا  رگید ، فرط  زا  تسا و  هدش  راذگاو  سلجم  هب  اه ، ناگورگ  فیلکت  نییعت  رما  وس  کی  زا  ناریا  رد 
ور نیا  زا  تسا ، هداتفا  قیوعت  هب  هام 

239 ص :

.8/1/1359 هرهاق ، ویدار  یبرع  شخب  ص 14 ، ذخأم 1 ، - 1
.9/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، ذخأم 4 ، - 2

.سرپدتیانوی نتگنشاو -  ص4 ، ، 9/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 3
.نامه - 4

.8/1/1359 تیوک ، ویدار  یبرع  شخب  ص 17 ، ذخأم 1 ، - 5
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ماجنا لاح  رد  یبناج  یتامادقا  لاح ، نیا  اب  اما  تسا ؛ هدـش  داجیا  اه  ناگورگ  عوضوم  هنیمز  رد  راظتنا  ربص و  دوکر و  تیعـضو  یعون  روشک  لخاد  رد 
سوساج ياه  ناگورگ  يارب  كاپ  دیع  یبهذم  مسارم  يرازگرب  تهج  درک : مالعا  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  یمومع  طباور  هلمج : زا  تسا ؛

رد هزرابم  هقباس  هک  یناریا  یحیـسم  ياه  شیـشک  زا  مسارم  نیا  يارجا  يارب  .تسا  هدش  هدید  كرادـت  ّتیحیـسم  موسر  اب  قباطم  يا  همانرب  ییاکیرما ،
(1) .دش دهاوخ  توعد  دنا ، هتشاد  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  نارود 

نارظان .تسا  هدـمآ  ناریا  هب  دـنلریا  زا  لـبون  حلـص  هزیاـج  هدـنراد  دـیارب " کـم  نوش  ، " ناریا يروهمج  سیئر  توعد  هب  دادربخ : نلک  ویدار  نینچمه 
طابترا رد  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  ندش  دازآ  روظنم  هب  مزال  طیارش  داجیا  يارب  دحتم ، للم  نامزاس  نویـسیمک  ماجرفان  شالت  اب  ار  يو  رفـس  یـسایس 

هب یگدیـسر  يارب  لقتـسم  نویـسیمک  کی  لیکـشت  وا  رظن  هب  هک  تشاد  راهظا  ناریا  يروهمج  سیئر  اب  هرکاذم  زا  سپ  دیارب " کم  نوش   " .دـنناد یم 
(2) .تسا هار  نیرتهب  اه ، ناگورگ  يارجام  لح  قباس و  هاش  میژر  هب  هدراو  تاماهتا 

ویدار .درک  ینارگن  زاربا  نارهت ، رد  ییاـکیرما  ناــگورگ  صالختـسا 50  نایرج  نتخادـنا  قیوعت  هب  هرابرد  اکیرما  یمـسر  ماـقم  کـی  لاـح ، نیمه  رد 
تالکشم هب  تبسن  مهافت ، هلصوح و  ربص و  اب  اکیرما  تلود  هک  تشاد  راهظا  هراب  نیا  رد  دیفـس  خاک  يوگنخـس  کی  : » دوزفا ربخ  نیا  مالعا  اب  اکیرما 

.دوش یم  رتدیدش  اه  ناگورگ  ینوناقریغ  يرادهگن  رد  ناریا  ناربهر  تیلوئسم  درذگ  یم  هک  زور  ره  دومن  هفاضا  يو  .تسا  هدرک  لمع  ناریا  یـسایس 
(3)« .درادن دوجو  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  صالختسا  نتخادنا  قیوعت  هب  يارب  یقطنم  لیلد  چیه  زین  اکیرما  هجراخروما  ترازو  هتفگ  هب 

رارف ناریا  زا  یلعج  ياه  همانرذـگ  زا  هدافتـسا  اب  هیوناژ  هام  رد  دـندش  قفوم  هک  ییاکیرما  قباـس  ناـگورگ  هس  وکـسم ، ویدار  شرازگ  هب  رگید  يوس  زا 
رالد نویلیم  هک 110  دـننک  یم  تساوخرد  ناریا  یتلود  ياه  ماقم  زا  اهنآ  .دـندومن  يوعد  هماقا  دـندرک و  هعجارم  اکیرما  رد  لاردـف  هاـگداد  هب  دـننک ،

هاگداد رد  تساوخداد  نیا  لوبق  تروص  رد  تسادـیپ ، اـه  يرازگربخ  ياـه  شرازگ  زا  هکناـنچ  .دـنزادرپب  اـهنآ  هب  هدـش  دراو  تاراـسخ  ناربج  تباـب 
اکیرما ياه  کناب  رد  نوناـق  فـالخرب  هک  یهوجو  دوش ؛ تخادرپ  ناریا  هوجو  زا  غلبم  نیا  هک  دـهد  هزاـجا  دـناوت  یم  اـکیرما  ییاراد  ترازو  اـکیرما ،

(4) .تسا هدش  هکولب 
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نیرتراداـفو زا  یکی  ناریا ، هاـش  هاـگیاج  رد  هـک  وا  .تـسا  یجراـخ  ياـه  هناـسر  ياـه  ثـحب  زا  یکی  بــالقنا  زا  سپ  يوـلهپ  اضردــمحم  تشوـنرس 
تشونرس نیا  .تسین  یتبغر  وا  هب  ار  یسک  تسا و  هتـشذگ  شفرـصم  خیرات  هک  هدش  يا  هلیـسو  هب  لیدبت  نونکا  دش ، یم  هتخانـش  اکیرما  نارازگتمدخ 

بالقنا هرابرد  هنازوت  هنیک  ياهرظن  زاربا  هیامتـسد  ار  عوضوم  نیا  یخرب  ناـیم ، نیا  رد  .تسا  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  زین  ار  اـکیرما  یتنـس  نادـحتم  یتح 
ناریا دیدج  ماظن  یمالسا و 

240 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 14 ، ذخأم 7 ، - 1
.8/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 10 ، ذخأم 1 ، - 2

.8/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص 14 و 15 ، ذخأم 1 ، - 3
.8/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 5 ، ذخأم 1 ، - 4
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رد دنوش " هلاس  دص  اه  ناگورگ  یتقو   " ناونع اب  يا  هلاقم  سیراپ ، پاچ  وراگیف  همانزور  ناگدنسیون  زا  نمـسراو " کیرتاپ   " هلمج زا  دنهد ؛ یم  رارق 
دروم رد  رتراک  هنالعفنم  راتفر  زا  هاش ، اب  راتفر  هنیمز  رد  نارگید  حیبقت  تاداس و  زا  شیاتس  نمض  هلاقم  نیا  رد  وا  .درک  جرد  همانزور  نیا  زورما  هرامش 

.دناوخ ارف  ناریا  اب  دیدش  هلباقم  هب  ار  اکیرما  هدننک ، کیرحت  يوحن  هب  درک و  داقتنا  يریگ ، ناگورگ  عوضوم  رد  ناریا 

نوچ تسا ؛ هدوب  بیع  نودب  لماک و  هاش  میژر  هک  منک  تباث  مهاوخ  یمن  مرادـن و  خـیرات  هرابود  نتـشون  هب  يا  هقالع  نیرت  مک  نم  : » دـسیون یم  يو 
ات هک  یهاشداپ  تکالف  هدـهاشم  اب  هک  يرازیب  ترفن و  ساسحا  زا  متـسین  رداق  زین  یفرط  زا  .دـشاب  یم  هناـقمحا  زیمآ و  هابتـشا  یعقاوریغ ، يراـک  نینچ 

.منک یشوپ  مشچ  دنادرگ ، یم  رب  يور  وا  زا  هتفرگ  نوعاط  کی  دننام  زورما  یلو  درک ، یم  ار  شا  یـسولپاچ  تفگ و  یم  ار  شقلمت  برغ  مامت  زورید 
" یلم تایح  دیدجت  نیرت  گرزب   " حارط اضردـمحم  هب  هک  ییاپورا  ناربهر  دـنیاجک  دیـشمج ؟ تخت  ياه  نشج  دونـشخ  رایـسب  نانامهم  دنتـسه  اجک 
رد برغ  رادـفرط  نامیپ و  مه  رای و  نیرترادافو  هب  شیالابدـنلب  میظعت  زا  هام  اهنت 27  هک  شیدـنا  تبقاع  رتراک  یمیج  تسا  اجک  و  دـندرک ؟ یم  میظعت 

»؟ درذگ یم  نارواین  یتنطلس  خاک 

دوخ نیمزرس  رد  زاب  یشوغآ  اب  ار  عولخم  هاش  دشاب "، هتشاد  یساره  مالسا  نویطارفا  زا  هک  نیا  نودب   " هک دیوگ  یم  ساپس  ار  تاداس  رونا  سپـس  يو 
.تفریذپ

: دـسیون یم  دزادرپ و  یم  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  عوضوم  هب  دوش " یمن  متخ  مه  اج  نیمه  هب  هک  برغ  یـساپسان  هب  داقتنا  زا  سپ  همادا ، رد  هدنـسیون 
ار اهنآ  ندرک  دازآ  يارب  یفاک  هدارا  راکتبا و  هوق  رتراک  یمیج  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهنت  دنتسه ، ینادنز  ترافس  رد  زونه  ییاکیرما  تاملپید  رگا 50  »
رد نارهت  تاماقم  اب  هک  داد  یم  هزاجا  دیابن  هاگ  چیه  اکیرما  هک  نیا  لوا  تسا : هدش  یساسا  هابتشا  هس  بکترم  دروم  نیا  رد  اکیرما  عقاو ، رد  هتـشادن و 

يدنلبرس ثعاب  درمش و  تیمسر  هب  ار  يریگ  ناگورگ  لمع  دوخ ، راک  نیا  اب  اکیرما  نوچ  دریگ ؛ تروص  یتارکاذم  ناگورگ  يدازآ 50  طیارش  دروم 
بـسح رب  هک  ار  هاش  تایانج  هب  یگدیـسر  نویـسیمک  هک  درک  یم  دهعت  تسیاب  یمن  هاگ  چیه  اکیرما  هک  نیا  مود  .تسا ...  هدش  یمالـسا  نایوجـشناد 

« .دتسرفب نارهت  هب  تسا ، هدوب  زین  يولهپ  نادناخ  نتگنشاو و  نایم  ياهرادم  رارق و  هب  یگدیسر  نویسیمک  فداصت ،

یسررب دروم   " ار تنطلس  لاس   38 زور ، فرظ 16  هک  دننک  یم  لوبق  یناهج  یترهش  اب  یضاق  جنپ  هک  یماگنه  : » دنک یم  لالدتسا  هدنـسیون  اج  نیا  رد 
دنروآ و یم  لمع  هب  دیدزاب  تسا -  هدش  هدامآ  لبق  زا  روظنم  نیمه  هب  هک  كاواس -  هجنکش  زکرم  راهچ  ای  هس  زا  تعرس ، اب  دنهد و  رارق  تواضق " و 
دـنیامن و یم  تاقالم  دـنوش -  یمن  ریـس  ناشاه  تبیـصم  دروم  رد  ندرک  تبحـص  زا  هک  هاش - ) تایانج  ینابرق   ) هیوهلا لوهجم  وضعلا  صقان  اه  هد  اـب 
هب روبجم  هجیتن  یب  اه ، ناگورگ  تاقالم  يارب  راظتنا  اهزور  زا  سپ  هرخالاب  دـننک و  یم  فقوت  بالقنا  يادهـش  ناتـسربق  رد  تعاـس  عبر  کـی  دودـح 

حازم يزاب و  هرخسم  زج  اهنیا  همه  ایآ  دنوش ، یم  روشک  كرت 

241 ص :
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»؟ دشاب يرگید  زیچ  دناوت  یم 

درک و یم  باسح  ناریا  ناربهر  يور  هنایم  يور  تسیاب  یمن  هاگ  چـیه  اکیرما  تموکح  : » دوش یم  رکذ  وحن  نیا  هب  اکیرما  موس  هابتـشا  هلاقم ، همادا  رد 
هتـشاد نآ  رب  ار  رتراک  دوش ، هتخادرپ  قیقد  یـسررب  تاینیع و  نایب  هب  هک  نیا  ياج  هب  و  هتخاـس ، فرحنم  ار  دیفـس  خاـک  ناربهر  هک  تسا  هابتـشا  نیمه 

هک دش  دهاوخ  یهلا  ربهر  کی  ندروآ  راک  يور  هب  یهتنم  کش  نودب  هاش ، زا  دعب  ناریا  هک  ضرف  نیا  اب  دنک ؛ يدنب  طرش  ییاه  ناسنا  يور  هک  تسا 
شومارف ار  ییاکیرما  ياه  لایخ  باوخ و  همه  ردـص ، ینب  هداز و  بطق  يدزی و  ات  هتفرگ  ناگرزاب  زا  عقاو  رد  .تسا  اـکیرما  رادـفرط  نارگید  زا  رت  مک 
شیازفا یطیارـش ، نینچ  رد  هک  تسین  روآ  بجعت  ...درک  دـهاوخن  باسح  يرگید  زیچ  يور  هللا  تیآ  زج  هب  نتگنـشاو  راـبخا ، نیرخآ  قبط  .دـنا  هدرک 

« .دزادنا تشحو  هب  ار  شناهارمه  رتراک و  یمیج  ینیمخ ، نارادفرط  ياه  گنرین 

هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد  : » دنک یم  حرطم  تحارص  اب  تسا ، ناریا  اب  اکیرما  دیدش  دروخرب  هک  ار  دوخ  یلصا  فرح  نایاپ ، رد  هدنسیون 
ناجیه هب  نیو  هرگنک  یساملپید  نیناوق  زا  هک  ییاهالم  تاساسحا  هب  دهاوخ  یم  عقوم  هچ  اکیرما  .دهد  همادا  دوخ  يزابجل  هب  دهاوخ  یم  یک  ات  اکیرما 
طوطخ رد  يراکبارخ  ردانب ، لحاوس و  ییایرد  هرـصاحم  کیتاملپید ، طباور  عطق  دـندش ...؟ هلاسدـص  اه  ناگورگ  هک  یتقو  دـهد ؟ خـساپ  دـنا ، هدـمآ 

نآ هب  یـسایس  نادرم  هک  تسا  ییاه  شور  اهنیا  ناریا ، رد  یتفن  تاسیـسأت  اهدـس ، اه ، هاگدورف  نارابمب  یتح  ای  نویزیولت  ویدار و  ياه  هماـنرب  ینفلت و 
اـه و تلذ  لوبق  هک  تسا  نیا  منک  ادا  متاـملک  ندرک  نیگنـس  کبـس و  اـب  مناوـت  یم  نم  هک  هچنآ  ضوـع ، رد  .ناـسیون  خـیرات  هن  دـنوش ، یم  لـسوتم 
، دـنا هدرک  نت  هب  ار  ناملـسم  نایوجـشناد  سابل  هک  یبالقنا  ناوج  تشم  کی  لامعا  رثا  رب  اه  تلذ  نیا  رگا  ًاصوصخ  دراد ؛ يدـح  زین  اه  یگتـسکشرس 

(1)« .درک تبحص  دنمهف  یم  هک  ینابز  نآ  اب  مدرم ، اب  دیاب  یگدنز  هنحص  دننام  زین  کیتاملپید  طباور  رد  .دشاب  هتفرگ  تروص 
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سراپ يرازگربخ  راگنربخ  اب  ینیمخ  ماما  اب  تاقالم  زا  سپ  روشک ، یلاـع  ناوید  سیئر  یمالـسا و  يروهمج  بزح  لـکریبد  یتشهب  رتکد  زورما  رـصع 
رد وا  دش ؟ دهاوخ  رارقرب  ددجم  طباور  رـصم  اب  ایآ  دـهد ، لوحت  ناریا  هب  ار  عولخم  هاش  رـصم ، تلود  رگا  دـش : لاؤس  يو  زا  .داد  ماجنا  ییوگو  تفگ 

ینعم نادـب  نیا  و  تسا ، ینادردـق  دروم  شراک  نیا  تسا و  هداد  ماجنا  حیحـص  تهج  رد  يراـک  دـنکب ، يراـک  نینچ  رـصم  تلود  رگا  : » تفگ خـساپ 
نانچمه اه  تنایخ  نیا  دوش و  هدیشوپ  اهراک  نیا  اب  لیئارـسا ، اب  هطبار  رد  مالـسا  ملاع  رـصم و  تلم  هب  تاداس  ياه  تنایخ  هب  طوبرم  لئاسم  هک  تسین 

تسا و اه  فرح  نیا  زا  رت  قیمع  رـصم  لئاسم  میتسین و  یـسایس  هلماعم  لها  ام  دندرگرب و  هنانئاخ  هار  نیا  زا  دیاب  رـصم  تلود  تاداس و  .تسا  موکحم 
(2)« .میتسین یسایس  هلماعم  لها  ام  هک  مینک  یم  دیکأت  مهزاب 

242 ص :

(. 8/1/1359  ) سرام 1980  28 هسنارف ،) پاچ   ) وراگیف ، 10 ات ص 7 ، 16/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 12 ، ، 10/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - - 2
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قارع راکتبا ، نیا  رد  .تسا  دادغب  رد  برع  یقلخ  یلم و  سنارفنک  لیکـشت  دراد ، ناریا  اب  ینمـشد  تیدض و  هبنج  هک  مادص  تلود  ياهراکتبا  زا  یکی 
نیا زا  لصاح  جیاتن  هرابرد  هدش  رشتنم  ياهربخ  هعومجم  اما  دنک ؛ جیسب  ناریا  ّدضرب  ار  برع  ناهج  یمومع  راکفا  ات  دیشوک  فلتخم  ياه  شـشوپ  رد 

يدازآ ناـمزاس  يزکرم  هتیمک  ياـضعا  زا  یکی  لوهلاوبا  لاـثم : روط  هب  تسا ؛ هدربـن  هنیمز  نیا  رد  ینادـنچ  دوـس  قارع  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  مادـقا ،
یبرع تیمکاـح  هب  دـیاب  عولخم ، هاـش  ناـمز  رد  هدـش  لاغـشا  هناـگ  هس  ریازج  هک  درادـن  دوـجو  ثحب  ياـج  : » تفگ سنارفنک  نیا  رد  نیطـسلف ، شخب 

(1)« .دریگ تروص  ناریا  بالقنا  اب  يا  هناتسود  ياهوگو  تفگ  هک  نیا  رب  طورشم  دشاب ؛ یم  ریذپ  ناکما  ام  تاعالطا  قبط  رما  نیا  دوش و  هدنادرگزاب 

یلم سنارفنک  هسلج  نیرخآ  زورما  دادماب  درک : مالعا  وحن  نیا  هب  ار  روبزم  ییامهدرگ  هب  طوبرم  ياهربخ  نیرخآ  ریهامجلا  توص  ویدار  لاح ، نیا  رد 
ارآ قافتا  هب  نآ ، رد  یئزج  لیدـعت  حرج و  زا  سپ  هینایب  نیا  .دـش  لیکـشت  سنارفنک  نیا  ینایاپ  یـسایس  هینایب  بیوصت  يارب  دادـغب ، رد  برع  یقلخ  و 

میکحت زا  نینچمه  تسا ؛ هدش  يرادبناج  نآ ، یلم  روشنم  سنارفنک و  نیا  لیکـشت  دروم  رد  نیـسح ، مادص  قیفر ، راکتبا  زا  هینایب  نیا  رد  .دش  بیوصت 
یجراخ روضح  عون  ره  در  تسا و  هدـش  لماک  ینابیتشپ  برغ ، قرـش و  هب  نانآ  لیامت  مدـع  یبرع و  ياهروشک  مامت  رد  برع  ياه  هدوت  ناـیم  طـباور 

تلم یلـصا  نمـشد  هک  تسا  هدـمآ  نینچمه  هینایب  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  لماک  تیاـمح  دروم  يوحن ، ره  هب  هناـهب و  ره  هب  هقطنم  رد  یماـظن  یـسایس و 
، لیئارسا ینعی  نآ  رگزواجت  هاگیاپ  یناهج و  مسینویهص  اکیرما و  یگدرکرـس  هب  راوخ  ناهج  تسیلایرپما  ناهج ، هقطنم و  مامت  مالـسا و  ناهج  برع و 

(2) تسا

قطن نمـض  تفاـی و  روضح  روـبزم  سنارفنک  رد  هرظتنمریغ  روـط  هب  بشید  نیـسح  مادـص  هسنارف ، يرازگربـخ  شرازگ  قـبط  هک  دوـش ، یم  يروآداـی 
گنج نیا  درک ، یمن  تاقالم  هاش  اب  ریازجلا  رد  رگا  هک  تفگ  درک و  هراشا  ناریا  قارع و  گنج 1974 هب  دیشک ، لوط  تعاس  کی  زا  شیب  هک  یلصفم 

.تفای یم  همادا  مه  زورما  ات 

243 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ، 16/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.دادغب ریهامجلا ، توص  ویدار  یبرع  شخب  ذخأم 1 ، - 2
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رد نیدموب " ، " تسا هدوب  عیاش  هک  هچنآ  فالخرب  درک و  افیا  یجنایم  شقن  قارع  ناریا و  ياه  فالتخا  لح  رد  ریازجلا  هک  درک  حیرصت  نیسح  مادص 
(1) .تشادن هدهع  هب  یشقن  تاقالم  نیا 

120

هداد روتـسد  روشک  نیا  يزرم  ياه  ناگی  هیلک  هب  قارع  شترا  داتـس  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دراد " تحـص   " دیق اب  ناریا  عبانم  زا  هدیـسر  شرازگ  کی 
.دـنزاس مهارف  هقطنم  رد  دوجوم  تامهم  رابنا  زا  ار  دوخ  جاتحیام  دـننک و  زهجم  ههبج ، مدـقم  طـخ  صوصخم  تاـمهم  حالـس و  عاونا  هب  ار  دوخ  تسا 

فرط زا  زواجت  نیرت  کچوک  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  ًاددـجم  قارع ، ناریا و  كرتشم  زرم  رد  دوجوم  يزرم  ياه  هاگـساپ  اـه و  ناـگی  هیلک  هب  نینچمه 
(2) .تسا هداد  رارق  هدش  دای  تیعضو  عورش  خیرات  ار  زورما  شرازگ ، نیا  .دنهد  باوج  تردق  رثکادح  اب  ار  ناریا 

هتـشذگ بش  زا  ار  يا  هدـنکارپ  ییاذـیا  يزرم  ياه  يریگرد  روشک  برغ  رد  یقارع  ياهورین  يورـسخ ، يزرم  هاگـساپ  شرازگ  ساسا  رب  لاح  نیا  رد 
، هتشذگ بش  هک  تسا  یکاح  هراب  نیا  رد  نیریـشرصق  ینابزرم  شرازگ  .تسا  هتـشاد  همادا  زورما  حبـص  تعاس 6  ات  اه  يریگرد  نیا  .دـنا  هدرک  زاغآ 
اب سپـس  رونم و  هراـپمخ  اـب  ادـتبا  شتآ  نیا  .دـنداد  رارق  شتآ  ریز  ار  ناریا  ون " باـگنت   " هاگـساپ قارع ، يدوهی " هعلق   " هاگـساپ فرط  زا  تعاس 23 ،

، ون باگنت  هاگساپ  گنه  زکرم  نیریشرصق و  ناهورگ  فرط  زا  .دنداد  خساپ  نمـشد  شتآ  هب  زین  هاگـساپ  رد  رقتـسم  نارومأم  .دوب  نیگنـس  ياه  حالس 
دادماب تعاس 2  ات  لباقتم  يزادناریت  .دش  مازعا  لحم  هب  کمک  تهج  ورین ، يدادعت  هارمه  زاگ 66 ، هاگتسد  کی  يرتم و  یلیم  گنفت 106  هضبق  کی 

هلـصافالب هک  تسا  هدش  هفاضا  شرازگ  رد  .درواین  راب  هب  یلام  یناج و  تافلت  يریگرد  نیا  .تفای  همادا  زورما  دادماب  تعاس 6  ات  هدنکارپ  تروص  هب  و 
(3) تسا هدش  ضارتعا  ًادیدش  یقارع  نارومأم  لمع  هب  ینابزرم ، نیا  قیرط  زا 

هرامعلا لباقم  ) سودرف يدومح  یلاوح  رد  نمـشد  هدایپ  دارفا  ددرت  زا  یکاح  قارع ، ناـیماظن  زورما  يزرم  ياـه  تیلاـعف  هب  طوبرم  ياـه  شرازگ  رگید 
(4) .دشاب یم  قارع ) بیط  لباقم   ) نودعس گنت  هد  یلاوح  رد  ندرک  کیلش  اب  هارمه  نمشد  ياه  کنات  كرحت  و  قارع )

121

اب لـخاد  رد  نیا  دوـجو  اـب  اـما  دزاـس ؛ یم  هداـمآ  ناریا  اـب  يریگرد  يارب  ار  هنیمز  تسا و  هدرک  مکاـح  روـشک  نیا  رد  ینیگنـس  وـج  قارع  ثعب  بزح 
زورما .تسا  هدش  هدوزفا  قارع  ياهدرک  یتنس  تاکرحت  هب  یهاوخ ، مالـسا  عضوم  زا  تفلاخم  نیـشندرک ، قطانم  رد  هلمج : زا  تسا ؛ هجاوم  یتالکـشم 
طابترا لیاسو  درک و  ینابیتشپ  دـیجمت و  ینیمخ  ماما  نآ  ربهر  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  هعمجزامن  ياـه  هبطخ  رد  رهـش  نیا  هعمج  ماـما  لـصوم ، رد 

يو ياه  هتفگ  نیا  .داد  نآ  میرحت  هب  اوتف  دومن و  موکحم  ناریا ، یمالسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  هب  ییوگازـسان  نیهوت و  لیلد  هب  ار  قارع  یتلود  یعمج 
زامن زا  سپ  .تفرگ  رارق  نارازگزامن  تیامح  دییأت و  دروم 

244 ص :

.هسنارف يرازگربخ  دادغب -  ، 9/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 1
.2/2/1359 07ر2 ، هب ف 19 ، زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287430  دنس  - 2

.9/1/1359 هیحان ر3 ، تشونور  اجاژ ، .ف.ت  نارهت  هب  نیریش ، رصق  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283473  دنس  - 3
.8/1/1359 هاپس ، تاعالطا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 191731  دنس  - 4
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هلمح نارازگزامن  هب  یتینما  ياهورین  سیلپ و  .دـندز  ییامیپهار  هب  تسد  ثعب ، میژر  دـضرب  ییاهراعـش  ربکا و  هللا  راعـش  نداد  اب  نارازگزامن  زین  هعمج 
(1) .دندومن ریگتسد  ار  ناگدننکرهاظت  زا  یهورگ  هعمج و  ماما  دندرک و 

هب ار  یطرش  دارفا  زا  رفن  هس  رایرسفا و  رسفا و  راهچ  لسلسم ، هضبق  کی  اب  ناسین "  " ناگداپ رد  درُک  رایرـسفا  کی  زورما  هک  تسا  یکاح  زین  یـشرازگ 
مادـص قارع  يروهمج  سیئر  ناج  هب  ماجرفان  دـصق  ءوس  کی  زا  زین  يوسنارف  همانزور  کی  (2) دش مازعا  دادغب  هب  ریگتسد و  هلـصافالب  هک  دیناسر  لتق 

(3) .تسا هدش  رجفنم  نیمز  زا  ندش  دنلب  زا  لبق  هقیقد  هد  يروهمج  سیئر  رتپوک  یله  هک  بیترت  نیا  هب  دادربخ ؛ نیسح ،

122

ناریا لخاد  رد  ییاذیا  يراکبارخ و  تامادقا  بلاق  رد  دنهد ، یم  تروص  اهزرم  رد  روشک  نیا  یمـسر  ياهورین  هچنآ  رب  هوالع  قارع  ییاذیا  تاکرحت 
قارع لماوع  زا  يا  هدع  ذوفن  بونج ، رد  .تفرگ  تروص  یتامادقا  برغ  رد  مه  بونج و  رد  مه  زین ، زورما  تاکرحت  نیا  همادا  رد  .دریگ  یم  ماجنا  زین 
همین لماوع  نیا  نادابآ ، ینابرهش  شرازگ  هب  (4) .دندش يراوتم  قارع  هب  دندرک و  كرت  ار  لحم  یلاها ، هدهاشم  اب  اهنآ  دنام و  هجیتن  یب  رانکدـنورا  رد 

(5) .دنشکب شتآ  هب  ار  رانکدنورا  رد  رقتسم  ياه  جنل  نالیج و  تکرش  دنتشاد  رظن  رد  دندرک و  ذوفن  رصق  رهن  قیرط  زا  قیاق  اب  بش  ياه 

موس نکر  زورما  .دننز  یم  ییاذیا  تاکرحت  یخرب  هب  تسد  قارع ، میژر  هب  هتسباو  یلحم  لماوع  زین  نیریشرصق  يورـسخ و  زرم  هاشنامرک و  ناتـسا  رد 
تقوم هدایق  يزاسکاپ  تیلاعف  تلع  هب  هلصاو ، عالطا  ربارب  : » داد عالطا  شترا  ینیمز  يورین  یتاعالطا  زکارم  هب  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس 

ناکشیب و رد  ار  دوخ  تارفن  هیلک  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  يرظن " دومحم   " هب قارع  فرط  زا  دندوب ، هدش  هدنار  بقع  هب  هک  هلـس  خیـش  هلگزا و  رد 
(7)-(6)« .دیدرگ دراو  قطانم  نیا  هب  يدایز  ياهراشف  ریخا  ياهزور  رد  روظنم  نیمه  هب  دنهدب و  شرتسگ  باهذ  لپرس ]  ] یسیواب و ناواه و 

همادا زورما  تعاس 14  اـت  يریگرد  نیا  دـندش و  ریگرد  نیمجاـهم  اـب  وندرگ  رد  نارادـساپ  هک  تسا  یکاـح  یهرز   81 رکـشل شرازگ  رگید ، يوس  زا 
همادا رد  .دنا  هدرک  رارف  قارع  كاخ  تمـس  هب  ناوه " هگنت   " قیرط زا  هیقب  دنا و  هدش  حورجم  هتـشک و  نیمجاهم  زا  يدادعت  هدیـسر ، ربخ  قبط  .تشاد 

(8) دنا هدوب  ریگرد  زورما  تعاس 10  ات  هتشذگ  بش  تعاس 23  زا  زین  هنهک  باگنت  هاگساپ  : » تسا هدمآ  روبزم  شرازگ 

245 ص :

ص 11. ذخأم 15 ، - 1
یهرز ر2. رکشل 92  داتس  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287553  دنس  - 2

7 هسنارف ، پاچ  وراگیف  همانزور  ص 36 ، ، 23/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 3
لیروآ 1980.

يرمرادـناژ گنه  یهدـنامرف  هب  تایلمع ،) تاعالطا   ) رهـشمرخ ییایرد  موس  هقطنم  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 621/گ  دنـس  - 4
.8/1/1359 نادابآ ،

.17/1/1359 یماظتنا ،) لک  هرادا   ) روشک ترازو  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287169  دنس  - 5
مدرم ياه  ییاراد  لاوما و  هیلک  دـندرک و  هلمح  باهذ  لپرـس  عباوت  زا  دابآ  هزات  تمـسق  هب  يرظن  دومحم  دارفا  شیپ  زور  راهچ  دوش  یم  يروآداـی  - 6

تایلمع و تنواـعم   ) اـجازن هب  یهدـنامرف  زکرم  اجامـس 3  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 63197  دنـس   ] .دـندرب تراـغ  هب  ار  هیرق  نیا 
[8/1/59 تاعالطا )

.8/1/1359 تاعالطا ،) تایلمع و  تنواعم   ) اجازن هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63197  دنس  - 7
اجاژ 9/1/1359. هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63209  دنس  - 8
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نارادساپ هاپس  تسد  هب  ناوه " هگنت   " تاعافترا ینیـشن و  بقع  نیمجاهم  وندرگ ، ناهورگ  شتآ  ینابیتشپ  اب   » كرتشم داتـس  مارگنفلت  قبط  تیاهن ، رد 
(1) .تسا هداتفا 

123

حلسم ياه  هورگ  هناحلسم  ياه  يریگرد  ییاذیا و  تاکرحت  هلئسم  اب  قارع ، هب  هتـسباو  نیمجاهم "  " هدیدپ اب  ندوب  ریگرد  رب  هوالع  ناهاشنامرک  ناتـسا 
عطق هاشنامرک  رهش  قرب  هک  یماگنه  تعاس 22  دودح  زین  زورما  .تسین  ناتـسدرک  یبرغ و  ناجیابرذآ  هزادـنا  هب  هچرگا  تسا ؛ هجاوم  زین  ماظن  فلاخم 
تفگ ناهاشنامرک  ناتسا  ینابرهش  تسرپرس  .دش  هدینش  رهش  طاقن  رثکا  رد  نآ  راجفنا  يادص  هک  دش  رجفنم  یبمب  رکشل ، هاگرارق  لباقم  رد  دوب ، هدش 

تارکمد بزح  دارفا  نارایماک ، رد  تعاس 20  نینچمه  (2) دمآ دراو  یتاراسخ  دوب ، لحمرد  هک  ناکیپ  لیبموتا  هاگتسد  کی  هب  بمب ، نیا  راجفنا  رثا  رب 
هتـشک نامجاهم  زا  رفن  هس  دیـشک ، لوط  تعاس  هس  دودح  هک  يریگرد  نیا  رد  .دـندرک  نیگنـس  ياه  حالـس  اب  يا  هناحلـسم  هلمح  هب  مادـقا  هل  هموک  و 
تروص درُک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  رارقتـسا  لحم  نارادـساپ و  هاپـس  زکارم  هب  هلمح  نیا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  شرازگ  هب  (3) دندش

زکرم هب  هاشنامرک  هاپـس  زا  زورما  هک  یتشاددای  لاـح ، نیا  رد  (4) .تفای نایاپ  نامجاهم  ینیـشن  بقع  ناعفادم و  خساپ  اب  ماجنارـس  يریگرد  نیا  .تفرگ 
گنفت 106 و هب  جایتحا  هدـش و  مامت  شتامهم  هواپ  نوچ  : » تسا هدـمآ  تشاددای  نیا  رد  .تسا  هواپ  رد  ییاـه  يریگرد  دوجو  زا  یکاـح  دـش ، لاـسرا 

یم مادقا  رگید  تعاس  کی  ات  نامدوخ  دشابن ، هناخ  هحلسا  تاکرادت  لوئسم  هچنانچ  تسین ، تاکرادت  هناخ  هحلـسا  لوئـسم  دراد و  گنفت 106  هلولگ 
(5)« .تسا بارخ  هواپ  تیعضو  .مینک 

124

هلمح اـب  اـه  يریگرد  نـیا  .درک  شکورف  زورما  دادـماب  تعاـس 1:45  رد  دوب ، هدـش  زاـغآ  بشیرپ  بش  همین  هک  هدـقن  هیونـشا -  روحم  ياـه  يریگرد 
هـس رد  عقاو  يولنچب "  " هاگـساپ ات  هیونـشا  ریـسم  رد  زین  هتـشذگ  زور  دـش و  عورـش  دوب ، لاقتنا  لقن و  لاـح  رد  هک  شترا  نوتـس  هب  حلـسم  ناگرمـشیپ 

(6) تفای همادا  هدقن  رهش  يرتمولیک 

هرباخم ینیمخ  ماما  هب  باطخ  داباهم  زا  یفارگلت  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  نامحرلادـبع  يریگرد ، ندرک  شکورف  تعاس  ناـمه  رد 
گنج  " نیا يولج  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  ماما  زا  زیمآدیدهت  ینحل  اب  بزح ، يراد  نتـشیوخ  يروآدای  تیمولظم و  زاربا  نمـض  فارگلت  نیا  رد  .درک 

(8)-(7) .دریگب ار  یشکردارب "

دارفا يرمرادناژ و  ياهورین  نیب  رابدنچ  ناخ ،" هعلق   " لثم طاقن  یخرب  .دوب  دـیدش  طاقن  یـضعب  رد  هک  تفای  همادا  ًاددـجم  اه  يریگرد  زورما  لوط  رد 
.دش تسد  هب  تسد  مجاهم  حلسم 

246 ص :

.8/1/1359 تاعالطا ، تایلمع و  تنواعم  اجازن  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63200  دنس  - 1
.سراپ يرازگربخ  ص 4 ، ذخأم 15 ، - 2

ص 4. ذخأم 15 ، - 3
ص 4. ذخأم 15 ، و -  ص 3 ، ، 10/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 4

.نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63196  دنس  - 5
.8/1/1359 نارهت ، هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63202  دنس  - 6

.ینیمخ ص253 ماما  هب  داباهم  زا  ولمساق  نامحرلادبع  فارگلت  نتم  شرازگ 124 : همیمض  دراد ، همیمض  - 7
ص9. ، 11/1/1359 دادماب ، همانزور  - 8
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رد ار  یمازعا  نوتـس  هک  شترا  ياهرتپوک  یله  هب  هک  دوب  ولمـساق  هرد  هقطنم  رد  اـه  يریگرد  نیرتدـیدش  : » تسا یکاـح  هراـب  نیا  رد  ناـهیک  شرازگ 
زا رفن  جـنپ  تعاـس 12 ، رد  ناـخ  هرد  ولمـساق و  هرد  رد  يریگرد  رد  : » درک مـالعا  نارهت  هـب  هـیمورا  هاپــس   (1)« .دش يزادناریت  دنتـشاد ، دوخ  شـشوپ 
هب ینـسح  ياقآ  توعد  لابند  هب  نیدهاجم  مدرم و  .درادـن  دوجو  ناگدـش  هتـشک  هب  یـسرتسد  ناکما  دـنا و  هدـش  یمخز  هتـشک و  شترا  نیدـهاجم و 

(2)« .دش هتفرگ  ناگورگ  هب  نمشد  زا  رفن  جنپ  درادن و  دوجو  لکشت  هنوگ  چیه  یلو  دنا ] هدش   ] جیسب هقطنم ،

يریگرد قالب " قآ   " رد یلو  دوب ؛ مارآ  هناولیـس  ناژار و  هقطنم  ماگنه  بش  روشک ، برغ  هدز  گنج  قطانم  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  نیرخآ  ساـسا  رب 
زورید دوش  یم  يروآداـی  .تفرگ  رارق  هلمح  دروـم  هراـبود  بشما  زین  زوگـالآ  ياتـسور  (3) و  تـشاد نایرج  تدـش  هب  حلـسم  دارفا  شترا و  نارومأم 

کی دش و  ناریو  هناخ  نیدنچ  هک  دندرک  هلمح  ولـشاول  دابآریم و  زوگالآ و  ياه  مان  هب  نیـشن  كرت  ياتـسور  دنچ  هب  هل  هموک  تارکمد و  ناگرمـشیپ 
(5) دوب هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  زین  هراپمخ  نوچ  ییاه  حالس  تالمح ، نیا  رد  (4) .دید بیسآ  دجسم 

رادناتسا  (7) .دننادرگرـس هدـقن  رهـش  رد  اهنآ  یلاها  (6)و  تـسا هدـش  هنکـس  زا  یلاخ  ناریو و  زوگـالآ  داـبآریم و  ياهاتـسور  هیمورا ، هاپـس  شرازگ  هب 
و تسام ، رایتخا  رد  نداد  يراتخمدوخ  رگم  دـننک ، یم  هلمح  ام  هب  ارچ  هک  تسا  هدرک  نفلت  ام  هب  یلاها  زا  یکی  : » تفگ هراب  نیا  رد  یبرغ  ناـجیابرذآ 

(8)« .دمآ دهاوخ  راب  هب  هعجاف  دنتسه و  لرتنک  لباقریغ  هدقن  قاپاپ  هرق  لیا  دارفا  دوش  رارکت  اهراک  نیا  رگا 
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ياه يریگرد  یخرب  زکرم  زین  یموق و  نارحب  یعون  نوناک  یتدـم  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  رثؤم  یتالیکـشت  راـک  اـب  ارحـص ، نمکرت  هقطنم 
، راک همانزور  شرازگ  رد  .دـش  رازگرب  یمـسارم  هقطنم  نیا  رد  روبزم  نامزاس  یتالیکـشت  ذوفن  لامعا  یهدـنامزاس و  اب  زین  زورما  .تسا  هدوب  هناحلـسم 

هملی  " ياتـسور رد  ارحـص ، نمکرت  مدرم  فلتخم  ياه  هورگ  زا  رفن  رازه  اه  هد  تسا : هدـمآ  مسارم  نیا  زا  قلخ ، ییادـف  ياه  کـیرچ  ناـمزاس  ناـگرا 
طسوت یمالسا  يروهمج  نادنز  رد  شنامزرمه  قافتا  هب  اه  هویش  نیرت  هنادرمناوجان  هب  هک  جاموت -  هدنشخرد  دمحمریش  دیهـش  ییادف  هاگداز  نایلاس "

، دنتشاد تکرش  ییاتسور  ناشکتمحز  رت ، شیب  هک  مسارم  نیا  رد  .دنتـشاد  یمارگ  ار  يو  تداهـش  زور  نیملهچ  دندمآ و  درگ  دندش -  رورت  نارادساپ 
، شنانخس نمـض  رد  تفرگ و  رارق  نوبیرت  تشپ  جاموت ، دیهـش  ییادف  ردام  سپـس  درک ؛ داریا  ینانخـس  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هدنیامن  ادتبا 

نیا رد  .دـناوخارف  شدـنزرف  راختفارپ  هار  همادا  هب  درک و  توعد  یگچراپکی  داحتا و  هب  ار  یبـالقنا  زراـبم و  ياـهورین  نمکرت و  قلخ  ناـشکتمحز  همه 
نوناک همانعطق  زین  همتاخ  رد  .درک  تئارق  اقآ " لآ  ندال  نرتسن و   " نادیهـش ردام  دنتـشاد  تکرـش  مسارم  رد  هک  ار  دیهـش  ناییادـف  ناردام  مایپ  مسارم ،

(9) .دش تئارق  یسایس  یگنهرف و 
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یبهذـمریغ ياه  هورگ  هناحلـسمریغ  هناحلـسم و  ياه  يریگرد  هرابرد  مهبم  حیرـصریغ و  عضاوم  ذاّختا  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
روبزم و ياه  هورگ  اب  اه  ییاوآ  مه  كرتشم و  عضاوم  یخرب  ذاختا  رت ، مهم  یگژیو  .دراد  یـصاخ  تیـساسح  یمومع  راکفا  رد  هک  تسا  ماظن  فلاخم 

نیدهاجم نامزاس  تسا  هدش  بجوم  هک  تسا  یلماوع  نیرت  یلـصا  اه ، یگژیو  نیا  .تسا  نانآ  اب  كرتشم  ياهدرکلمع  تامادقا و  یـضعب  ماجنا  یتح 
زا يرت  شیب  ياه  هناشن  زور  ره  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .دریگب  رارق  ضارتعا  دروم  دورب و  لاؤس  ریز  یمومع  راکفا  رد  هتـشذگ  زا  رت  شیب  زور  ره  قلخ ،

روبزم نامزاس  تخادرپ و  هلئسم  نیا  هب  هعمج  زامن  رد  ناهفـصا  هعمج  ماما  زورما  .دنک  یم  زورب  نامزاس  نیا  زا  دیدج ، ماظن  اب  نوزفازور  يریگ  هلـصاف 
یمن نامزاس  تسا ، بالقنا  زا  لبق  هدـش  هتخانـش  نازرابم  زا  دوخ  ناهفـصا  هعمج  ماـما  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوش  یم  يروآداـی  .داد  رارق  باـطخ  دروم  ار 

.دهد رارق  رخسمت  شهوکن و  دروم  دوخ  عیاش  تایبدا  لاور  هب  ار  يو  ییوگخساپ  رد  دناوت 

: تفگ هعمج  زامن  هبطخ  رد  ناهفصا  هعمج  ماما  يرهاط  هللا  تیآ  یمالسا ، يروهمج  همانزور  شرازگ  هب 

؛ دنوش یم  رهاظ  یلکش  هب  زور  ره  نانمشد  نیا  .دنروآرد  وناز  هب  ار  بالقنا  دنراد  نآ  رب  یعـس  یگمه  بالقنا  نانمـشد  هک  میـشاب  رادیب  دیاب  ام  زورما 
ار دوخ  هک  یهورگ  هک  میدـهاش  زورما  هنافـسأتم  و  قلخ ، ناییادـف  هل و  هموک  تارکمد و  بزح  ماـن  هب  زور  رگید  ناملـسم و  قـلخ  بزح  ماـن  هب  يزور 

کی رد  دییایب  دیتسه ، مالسا  ناوریپ  امش  رگا  نم ! ناردارب  مییوگب  اهنآ  هب  اج  نیا  رد  دیاب  دننک و  یم  ینابیتشپ  اهنآ  زا  دنناد ، یم  مالسا  وریپ  ناملـسم و 
ام دـیدرکن ، تکرـش  هرظانم  نیا  رد  هچنانچ  رگا  دـننک و  باختنا  ار  قح  مدرم  دوخ  ات  دـییوگب  مدرم  يارب  ینـشور  هب  ار  دوخ  عضوم  ینویزیولت  هرظاـنم 

(1) .دینک یم  هئطوت  ناریا  یمالسا  بالقنا  هیلع  رب  هک  دیشاب  یم  بالقنادض  تشم  کی  امش  هک  مینک  یم  مالعا 

زین یتلود و  تاناکما  اه و  ناـمتخاس  زا  هدافتـسا  همادا  رد  ناـمزاس  عقوت  تسا ، يریگرد  داـجیا  ناـمزاس و  دـضرب  یتاـضرعت  أـشنم  هک  يرگید  عوضوم 
هنیمز نیمه  رد  زین  هتـشذگ  بش  .تسا  یتلود  تاناکما  لیوحت  اه و  نامتخاس  هیلخت  تهج  یتموکح  ياهداهن  ياه  هیغـالبا  نیناوق و  ربارب  رد  تمواـقم 

: تسا نینچ  يریگرد  نیا  هرابرد  نورزاک  زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  .داد  خر  نورزاک  رد  يریگرد  کی 

نت هس  ندش  یمخز  هب  هک  يریگرد -  کی  یپ  رد  نورزاک  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  رقم 
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هاگداد يوس  زا  نورزاک  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  رقم  هیلخت  مکح  رودص  یپ  رد  .دمآ  رد  نورزاک  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  فرـصت  هب  دیماجنا - 
نآ هیلخت  ناهاوخ  دنتفر و  قلخ  نیدهاجم  رقم  هب  رهـش  نیا  مدرم  زا  يا  هدع  هعمج ، بش  تشه  تعاس  دودح  رهـش ، نیا  يرادنامرف  یمالـسا و  بالقنا 
نیا رد  .دـندرک  ییاوه  يزادـناریت  هلخادـم و  هب  مادـقا  نارادـساپ  هک  دندیـشک  شتآ  هب  ار  ناـمتخاس  ياـهرد  زا  یکی  يا ، هدـع  ارجاـم  نیا  رد  .دـندش 

رد ناهیک  راگنربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  نورزاک  رادنامرف  روپ  یلین  .دـندش  لقتنم  زاریـش  ناتـسرامیب  هب  حورجم و  هلولگ  تباصا  رثا  رب  رفن  هس  يریگرد 
هب رضاح  اهنآ  یلو  میا ؛ هدش  نامزاس  نیا  رقم  هیلخت  ناهاوخ  میا و  هتشون  همان  نیدهاجم  هب  هک  تسا  هتفه  کی  ام  تفگ : هثداح  نیا  دروم  رد  رهـش  نیا 

(1) .دندشن دوخ  لحم  كرت 

هژیو هب  دیدج ، ماظن  زا  ماگنهدوز  ینلع و  ییادج  زا  دشوک  یم  یتامادقا  ریبادت و  اب  دوخ ، تایح  همادا  يارب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  دوش  یم  يروآدای 
يراشفاپ حالـس  لیوحت  عوضوم  هب  ییانتعا  یب  صوصخ  هب  شیوخ  عضاوم  رب  نانچمه  نامزاس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دزیهرپب  یمومع ، راکفا  دـید  زا 

هک يا  هیمالعا  .دور  یم  هرفط  ینیمز " ریز  یماظن  هبش   " هورگ کی  ای  تسا  ینوناق " یسایس   " نامزاس کی  هک  نومضم  نیا  نییعت  زا  هراومه  دنک و  یم 
"، دهاجم  " هیرـشن رد  هک  هیعالطا  نیا  لماک  نتم  .تسا  ماظن  هب  دوخ  نداد  ناشن  کیدزن  تهج  نآ  ریبادـت  زا  يا  هنومن  درک ، رـشتنم  نامزاس  نیا  زورما 

شخب ییاـهر  نومـضم  رب  دـیکأت  اـب  ناریا  قـلخ  نیدـهاجم  .ناریا  ناـمرهق  قـلخ  ماـن  هب  ادـخ و  ماـن  هب  : » تـسا ریز  رارق  هـب  دـش  جرد  ناـمزاس ، ناـگرا 
ام تکرش  .دننک  یم  تکرش  یمالسا  يروهمج  سیسأت  مودنارفر و  زورلاس  يرـسارس  مسارم  ییامیپهار و  رد  ناریا ، بالقنا  یمالـسا  یتسیلایرپمادض و 

.دوب دهاوخ  یهورگ  صخا  رهاظت  راعش و  مئالع و  هنوگ  چیه  نودب  یلم ، یخیرات و  دوبدای  نیا  رد 

.رامثتسا رامعتسا و  دادبتسا ، هنوگره  ءاحما  يوزرآ  اب 

(2)«8/1/1359 ناریا ، قلخ  نیدهاجم 
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ود ًابیرقت  هکشبره  يازا  هب  نیدرورف  مهدزاود  خیرات  زا  ناریا  ماخ  تفن  ياهب  تسا  هتشاد  مالعا  ناریا  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  داد  ربخ  ندنل  ویدار 
وضع ياهروشک  تفن  ياهب  نیگنایم  زا  هک  دیسر  دهاوخ  تنـس  رالد و 50  يا 34  هکـشب  هب  ناریا  تفن  ياهب  بیترت  نیدب  .تفای  دـهاوخ  شیازفا  رالد 

.تسا رتالاب  رایسب  کپوا  نامزاس 

شیازفا يارب  یلیلد  رـضاح  لاح  رد  تفگ  درادن و  شتفن  تمیق  ياهب  شیازفا  يارب  یحرط  وا  روشک  تفگ : يدوعـس  ناتـسبرع  تفن  ریزو  ینامی  خـیش 
هتخیگنارب ار  ناـهج  تفن  تعنـص  عباـنم  بجعت  ناریا ، تلود  هلیـسو  هب  تفن  ياـهب  شیازفا  هب  طوبرم  ربخ  داد : شرازگ  زین  رتـیور   (3) .دنیب یمن  تمیق 

شیازفا ار  دوخ  ماخ  تفن  تمیق  یحیـسم  يراج  لاس  نایاپ  زا  لبق  کپوا ، تفن ، هدـننک  رداص  ياهروشک  نامزاس  ياضعا  تفر  یمن  راظتنا  اریز  تسا ؛
.دنهد
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قفوم ام  ساکاراک  رد  کپوا  سنارفنک  رد  : » تشاد راـهظا  رتیور  يرازگربخ  اـب  ساـمت  رد  رف  نیعم  ياـقآ  سراـپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب  لاـح  نیا  رد 
ماخ تفن  ياـهب  اـیند ، رد  تفن  تمیق  هب  هجوت  اـب  هک  مینک  ظـفح  ناـمدوخ  يارب  ار  لـمع  يدازآ  نیا  میزیرب و  مه  رب  ار  تمیق  نییعت  هلئـسم  هک  میدـش 

بقاعتم میربب و  الاب  ار  نامدوخ  یمـسر  خرن  لیروآ  لوا  زا  هک  دوش  یم  ماجنا  تفن  ترازو  رد  ییاـه  یـسررب  نونکا  مه  هتبلا  مینک ؛ نییعت  ار  ناـمدوخ 
(1)« .داد میهاوخ  عالطا  عقوم  هب  دوخ ، نایرتشم  هب  ار  شیازفا  مقر  تفن ، تمیق  ندوب  الاب 
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یعون زا  نآ  رد  هک  يوروش -  ریفـس  اب  هرکاذم  زا  هداز  بطق  قداص  تشادرب  در  رد  ناتـسناغفا و  هرابرد  ناریا  هجراخ  ریزو  ریخا  تاراهظا  هب  خـساپ  رد 
شخب رد  وکـسم  ویدار  زورما  دوب -  هدـش  تبحـص  یناغفا  ياه  هورگ  یحیولت  شریذـپ  ناتـسناغفا و  تمواقم  نتفاـی  تیمـسر  رب  يوروش  ناریا و  قفاوت 
موسرم يرما  وگخساپ ، ریغ  یمسرریغ و  عضوم  مالعا  هویش  نیا  هتبلا  تسا ؛ هیبش  یمسر  یـسایس  هینایب  کی  هب  بلطم  نیا  .داد  هئارا  یبلطم  دوخ  یـسراف 

: تسا ریز  حرش  هب  روبزم  راتفگ  لماک  نتم  .تسا  يوروش  یتاغیلبت  یسایس و  راتفر  رد 

يو .درک  یباـیزرا  ناوت  یمن  يرگید  ناونع  هب  بیجع ، تاراـهظا  زج  مک  تسد  ار  نآ  هک  درک  یتاراـهظا  ناریا  هجراـخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص  »
هب ناریا و  نیب  ناتسناغفا ، ناریا و  نیب  يوروش ، داحتا  ناریا و  نیب  ناتسناغفا  نوماریپ  هبناج  دنچ  تارکاذم  نداد  نامزاس  هرابرد  ار  دوخ  یـصخش  تارظن 

روما ریزو  .تشاد  نایب  نیچ  ناتسکاپ و  ناریا و  نیب  ًالامتحا  و  ناتـسناغفا ، یبالقنادض  ياه  نامزاس  عقاو  رد  یبالقنا و  ياه  نامزاس  تفگ  وا  هک  يروط 
اعدا نآ  زا  رت  شیب  یتح  دوب و  هتفرگ  رارق  قفاوت  دروم  يوروش  داحتا  اب  يو  راکتبا  نیا  ایوگ  هک  تشاد  راهظا  یـساسا  هنوگ  چـیه  نودـب  ناریا  هجراـخ 

لصاح مهافت  ناتـسناغفا ، هب  یفرطیب  لیمحت  هلمج  نم  ناتـسناغفا و  هلئـسم  لصف  لح و  لوصا  یخرب  دروم  رد  يوروش ، داحتا  ناریا و  نیب  ایوگ  هک  درک 
 - هدرک ریبعت  رابودـنب  یب  ار  يوروش  داحتا  عضاوم  دوش ، هتفگ  تکازن  اـب  هاـگره  هک  دوخ -  تاریبعت  هب  هک  نآ  يارب  هداز  بطق  ًارهاـظ  .تسا  هدـیدرگ 

تفگ ناریا  رد  يوروش  داحتا  ریفـس  هداز و  بطق  ناـیم  .درک  دانتـسا  ناریا  رد  يوروش  داـحتا  ریفـس  اـب  دوخ  يوگو  تفگ  هب  دـهدب ، هدـننک  عناـق  هبنج 
قفاوت دروم  دـیوگ ، یم  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  الاح  هک  هچنآ  ریظن  زیچ  چـیه  اهوگو  تفگ  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  یلو  تسا ؛ هداد  يور  ییاـهوگو 

زا یخرب  یتح  یناریا ، فرط  تارظن  حیرـشت  نمـض  هداز  بطق  دوخ  اـهنیا ، ماـمت  رب  هوـالع  .دریگب  رارق  قفاوت  دروم  هک  تسا  هدوب  لاـحم  هتفرگن و  رارق 
.دوب هدرکن  يروآدای  دنک ، یم  حرطم  دوخ  ینلع  تاراهظا  رد  الاح  هک  ار  یلئاسم 

ناریا هجراخ  روما  ریزو  يارب  هدمآ ، شیپ  ناتـسناغفا  ياهدادیور  تبـسانم  هب  هک  یتیعقوم  یـسایس  لصف  لح و  دروم  رد  يوروش  داحتا  یلوصا  دروخرب 
نآ ًانمض  .دوب و  هدرک  حیرشت  ار  دوخ  عضوم  نیا  اهروشک  ریاس  ناگدنیامن  اب  سامت  رد  يوروش ، فرط  هک  روط  نامه  دش ؛ حیرشت 

250 ص :
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داـحتا هک  بلطم  نیا  صوصخ  هب  دوب ؛ هدـیدرگ  ناـشنرطاخ  يوروـش  ریفـس  اـب  رادـید  رد  تسا ، هتـشاذگ  توکـسم  ار  نآ  هداز  بطق  ـالاح  هک  یبـلطم 
تامادـقا هدـش  نیمـضت  رثؤم و  عطق  ینعی  دـشاب ؛ تیعقوم  نیا  شیادـیپ  للع  ندرب  نایم  زا  هب  فوقوم  هک  تسا ]  ] یعقاو لصف  لـح و  راتـساوخ  يوروش 

.ناتسناغفا یلخاد  روما  رد  هلخادم  لاکشَا  مامت  یلک  روط  هب  هناراکزواجت و 

اب هداز  بطق  يوگو  تفگ  رد  هک  ناتسناغفا -  تلود  اب  ناتسناغفا  روما  رد  یجراخ  هلخادم  مدع  هلئسم  یسررب  يارب  ناریا  یگدامآ  يارب  يوروش  فرط 
نکمم ناتسناغفا ، هب  طوبرم  هلئـسم  هنوگ  چیه  هک  تخاس  ناشنرطاخ  يوروش  فرط  .دش  لئاق  ییازـسب  تبثم  شزرا  دیدرگ -  نایب  يوروش  داحتا  ریفس 

.دوش لصف  لح و  هتفرگ و  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  تلود ، نیا  تکرش  نودب  ناتسناغفا و  کیتارکمد  يروهمج  تلود  رس  تشپ  رد  تسین 

شسرپ نیا  الاح  .دوب  هدش  هتفگ  هداز  بطق  هب  ًاحیرص  بلطم  نیا  دهدب و  همادا  رظن  لدابت  هب  تسا  هدامآ  یمهافت  نینچ  تروص  رد  طقف  يوروش  فرط 
تفگ دیاب  تسا ، طوبرم  ناریا  يوروش و  تابـسانم  هب  هک  هچنآ  اما  تسا ؟ دنمدوس  زیچ  هچ  يارب  لمع  نیا  .دننک  فیرحت  ار  يوروش  هک  دیآ  یم  شیپ 

لالقتسا و ینابم  میکحت  هب  فوطعم  هک  ناریا  تلم  تامادقا  مامت  زا  يوروش  داحتا  .تسا  تابسانم  نیا  میکحت  شرتسگ و  راتـساوخ  يوروش  داحتا  هک 
یم هدرک و  تفلاـخم  ناریا  روـما  رد  ناـیجراخ  تالخادـم  يارب  شـالت  هنوـگره  اـب  هناریگیپ  دـنک و  یم  یناـبیتشپ  تسا ، ناریا  روـشک  تیمکاـح  قـح 

(1)« .دنک
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هب هژیو  هب  رما ، نیا  .تسا  یـصاخ  یگدـیچیپ  ياراد  عونتم و  رایـسب  يوروش ، ناریا و  هطبار  هقطنم و  رد  يوروش  هاگیاج  هب  طوبرم  تاعوضوم  لئاسم و 
نیا رد  .تسا  رادروخرب  ناهج  یهورگ  ياه  هناسر  ياه  لیلحت  اهربخ و  رد  ییالاب  تیمها  زا  دراد ، دوجو  اـکیرما  ناریا و  طـباور  رد  هک  ینارحب  لـیلد 
تهج رب  هوالع  مادـک ، ره  دـنا و  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  توافتم  رظنم  هس  زا  زورما  هک  دوش  یم  هئارا  هناـسر  هس  ریـسفت  لـیلحت و  هنومن ، ناونع  هب  اـج 

.دنراد هارمه  زین  ار  يا  هناگادج  تاعالطا  دوخ ، صاخ  يریگ 

: تشون یکدی " لیاسو  نیمأت  يارب  يوروش  داحتا  داهنشیپ   " ناونع تحت  دوخ ، زورما  هرامش  رد  ندنل )  ) ناتسلگنا پاچ  زمیات ، لاشننیاف 

هب ًادـیدش  زاگ  تفن و  دـیلوت  تازیهجت  يارب  ناریا  هک  ار  یکدـی  لیاسو  ات  تسا  هدرک  داهنـشیپ  يوروش  داحتا  نارهت ، رد  تاـماقم  تاراـهظا  بجوم  هب 
رب قفاوت  مدع  تلع  هب  لبق  هتفه  ود  هک  يوروش -  داحتا  هب  ناریا  زاگ  رودص  هب  طوبرم  تارکاذم  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  .دـنک  نیمأت  تسا  دـنمزاین  اهنآ 

هدش ور  هب  ور  یکدی  لیاسو  دوبمک  اب  نونکات  اکیرما  ترافـس  لاغـشا  نامز  زا  ناریا ، تفن  تعنـص  .تسا  هدوب  زیمآ  تیقفوم  دـش -  عطق  نآ ، ياهب  رس 
طباور نتگنشاو  هک  ینامز  زا  اما  دش ؛ یم  بوسحم  یکدی  لیاسو  نیا  یلصا  هدننک  نیمأت  اکیرما  هتشذگ  رد  .تسا 

251 ص :
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بجوم هب  .دوش  ایوج  ار  يرگید  هدـننک  نیمأت  تسا  هدـش  راچان  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  درک ، میرحت  ناریا  یمـسر  ياه  نامزاس  اب  ار  دوخ  یناـگرزاب 
نیمأت هنوگره  .تسین  ریمعت  لباق  هک  دـشاب  یتازیهجت  ندـش  هدافتـسا  الب  هجیتن  رد  يدـح  ات  دراد  لامتحا  دـیلوت  نازیم  شهاک  قثومریغ ، ياـه  شرازگ 

 - دشاب یم  رظن  دروم  تسا  اه  تدم  هک  ناریا -  زیخ  تفن  قطانم  رب  ار  دوخ  هطلـس  روشک  نیا  دوش  یم  بجوم  يوروش ، داحتا  هلیـسو  هب  یکدی  لیاسو 
.دشخب ققحت 

شرتسگ ًالامتحا  همادا و  ناریا  اب  ار  دوخ  یناگرزاب  تالدابم  نونکات  اکیرما  ترافس  لاغشا  هثداح  نامز  زا  يو ، یقرش  ياپورا  نادحتم  يوروش و  داحتا 
نینچ .تسا  هدـمآ  رد  دوکر  لاح  هب  زین  یبرغ  ياپورا  اب  تسا و  هدیـسر  رفـص  دـح  هب  رـضاح  لاـح  رد  اـکیرما  اـب  ناریا  یناـگرزاب  تـالدابم  .دـنا  هداد 

.تسا هتسویپ  عوقو  هب  ناریا ، يوس  زا  ناتسناغفا  هب  يوروش  هلمح  نتخاس  موکحم  مغر  یلع  یثداوح 

زا لاس ، نیدنچ  یط  هک  يزاگ  دنتـسه ؛ یکتم  ناریا  زاگ  تارداص  هب  ناجیابرذآ ، ناتـسجرگ و  ناتـسنمرا ، نوچ  يوروش  داحتا  یبونج  ياه  يروهمج 
رد هدش  تقفاوم  نازیم  زا  رت  مک  رایسب  زاگ  رودص  نازیم  بالقنا  زا  سپ  .تسا  هدش  رداص  يوروش  داحتا  هب  کی ،" تاگیا   " هب موسوم  هلول  طخ  قیرط 

هبناجود تقفاوم  هب  یگتـسب  يوروش  داحتا  هب  زاگ  هضرع  ددجم  زاغآ  .تسا  هدرک  دیکأت  ربارب  جـنپ  لداعم  ییاهب  شیازفا  هب  زین  ناریا  تسا و  یلبق  رارق 
دوخ تلود  اب  یکدـی ، لـیاسو  هضرع  دادرارق  دروم  رد  اـت  ددرگ  یم  زاـب  وکـسم  هب  روشک  نیا  یگدـنیامن  تئیه  دوش  یم  هتفگ  .دراد  نآ  ياـهب  رـس  رب 

(1) .تسا هدشن  نییعت  زونه  نانآ  تشگزاب  خیرات  اما  دنک ؛ رظن  لدابت 

: نلک ویدار  یسراف  شخب 

هدز تسد  ناتسناغفا  یعیبط  ياه  تورث  تراغ  هب  هک  تخاس  مهتم  ار  روشک  نیا  يوروش ، ریهامج  داحتا  هب  يدیدش  تالمح  نمض  زورید  ناریا  ویدار  »
یم ناتسناغفا  زا  ناهج ، ياهرازاب  رد  یلومعم  ياهب  فصن  اب  ربارب  یتمیق  هب  ار  دوخ  جایتحا  دروم  زاگ  زا  یـشخب  رـضاح ، لاح  رد  يوروش  تلود  .تسا 

، دـیدرگ ور  هب  ور  تسکـش  اب  يوروش ، هب  ناریا  یتارداص  زاگ  تمیق  ندرب  الاب  رـس  رب  يوروش  ناریا و  تارکاذـم  هک  نآ  زا  سپ  زور  هد  تسرد  .درخ 
وکـسم دوب ، هدرک  تساوخرد  يوروش ، هب  دوخ  یتارداص  زاگ  تباب  يرت  شیب  ياهب  ناریا  تلود  روبزم ، تارکاذـم  رد  .دـش  زاغآ  ناریا  ویدار  تالمح 

نیب ياهرازاب  رد  هک  دزادرپب  ار  یتمیق  ناریا ، زا  دوخ  یتادراو  زاگ  يارب  هک  دوب  رضاح  ًارهاظ  اما  دوب ؛ هتفریذپن  هداعلا  قوف  شیازفا  لیلد  هب  ار  هلئسم  نیا 
.تسا لومعم  یللملا 

چیه هب  روشک  نیا  هک  دوب  هتـشاد  راهظا  يوروش  ناریا و  تارکاذـم  تسکـش  زا  سپ  يوروش ، یجراخ  یناگرزاب  ترازو  نواعم  فپ ، یـسروا  يالکین 
نآ زا  اّما  .دنک  يرادیرخ  روشک  نیا  زا  دشورف ، یم  موس  ناهج  ياهروشک  هب  ناریا  هچنآ  زا  رت  مک  یتمیق  اب  ار  دوخ  جایتحا  دروم  زاگ  تسین  لیام  هجو 

روشک نیا  دنک ، یمن  رداص  زاگ  يوروش  هب  رگید  ناریا  نونکا  هک  اج 

252 ص :

پاچ زمیات ، لاـشننیاف  و 32 ، ص 31  ، 21/1/1359 "، ناهج تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 1
.8/1/1359 ندنل ،)  ) ناتسلگنا
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ناجیابرذآ ياه  يروهمج  ياـه  يدـنمزاین  عفر  يارب  ناریا  یتارداـص  زاـگ  .دـیامن  نیمأـت  يرگید  ياـه  لـحم  زا  ار  دوخ  زاـین  دروم  زاـگ  تسا  روبجم 
اهنت داد ، یم  لیوحت  يوروش  هب  زاگ  بعکم  رتم  دراـیلیم  هس  هناـیلاس  نونکاـت  هک  ناتـسناغفا  دیـسر و  یم  فرـصم  هب  ناتـسکبزا  ناتـسجرگ و  يوروش ،

(1) .دنک کمک  هنیمز  نیا  رد  يوروش  تاجایتحا  عفر  هب  دناوت  یم  هک  تسا  یعبنم 

: ینابلآ ویدار  یسراف  شخب 

قبط .دهد  شیازفا  سراف ) ) جیلخ هقطنم  دنه و  سونایقا  رد  ار  دوخ  یماظن  روضح  ات  دنز  یم  یپرد  یپ  تامادـقا  هب  تسد  يوروش  مسیلایرپما  لایـسوس  »
نیا .تسا  هدـش  دـنه  سونایقا  دراو  ریخا  ياهزور  رد  انیزرب ،"  " مان هب  يوروش ، رگزواجت  ییایرد  يورین  لقن  لمح و  ناـگوان  نیرت  گرزب  تاـعالطا ،

ناگوان اه  هد  رـضاح  لاح  رد  .دـش  دـهاوخ  هفاضا  دـنراذگ ، تشگ و  رد  سراـف ) ) جـیلخ ياـه  بآ  رد  هک  يوروش  رگید  یگنج  یتشک  هب 27  ناگوان 
(2) .دنرب یم  رس  هب  هقطنم  نیا  رد  یس " لاروک   " و ستیمین "  " هلمج زا  ییاکیرما 

* * *

شرازگ 124 همیمض 

نیا هب  دشاب ، یم  دیدهت  ییامن و  مولظم  زا  يا  هزیمآ  تسا و  هدش  هرباخم  داباهم  زا  زورما  دادماب  تعاس 1:45  رد  هک  ولمساق  نامحرلادبع  فارگلت  نتم 
: تسا حرش 

ناریا بالقنا  ردق  یلاع  ربهر  ینیمخ  ماما  ترضح  »

مه .دنیامن  لیمحت  ناتـسدرک  مدرم  هب  يرگید  یـشکردارب  گنج  دنددص  رد  ناهاوخدب  کنیا  میهد ؛ یم  رارق  بطاخم  ار  ماما  ترـضح  رگید  راب  کی 
یم هلمح  نیـشندرُک  ياهاتـسور  هب  رتـپوک  یله  پوت و  کـنات و  اـب  نارادـساپ ، يرمرادـناژ و  شترا و  دراد و  همادا  هیمورا  فارطا  رد  يریگرد  نوـنکا 

عـضو دـشاب ، هتـشاد  همادا  رگید  يدـنچ  عضو  نیا  رگا  ماما ! ترـضح  .تسا  هدـش  مالعا  درک  قلخ  هیلع  یمومع  داـهج  جیـسب و  هیمورا  رهـش  رد  .دـننک 
ترضح هام 1358  نابآ  مشـش  مایپ  ماما ! ترـضح  .تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  ناتـسدرک  رـسارس  يرگید  یـشکردارب  گنج  دـمآ و  دـهاوخ  شیپ  یکانرطخ 

نونکا .میداد  سب  شتآ  نالعا  میتفگ و  کیبل  یلاع  ترضح  مایپ  هب  هلصافالب  ام  .تخاس  راودیما  هرکاذم  قیرط  زا  ناتسدرک  هلئـسم  لح  هب  ار  ام  یلاع ،
ات ماما  ترضح  .دنریگب  ار  یشکردارب  گنج  نیا  يولج  هک  میهاوخ  یم  ًارصُم  بالقنا  ربهر  زا  ام  .دراد  رارق  گنج  هناتسآ  رد  ناتـسدرک  رگید  راب  کی 
زا اوق  مامت  اب  ناتسدرک  مدرم  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنزیهرپب  ناتسدرک  رد  نیا  زا  شیب  يزورفا  گنج  زا  دیهدب  روتـسد  يرمرادناژ  شترا و  هب  هدشن  رید 

.تسا یمالسا  يروهمج  راذگناینب  اب  میمصت  رگید  نونکا  .دومن  دنهاوخ  عافد  شیوخ  تیدوجوم  يدازآ و 

ناوارف دورد  اب 

: لک ریبد  .ناریا  ناتسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک 

(3)« .ولمساق نامحرلادبع 

253 ص :

.8/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، ذخأم 1 ، - 1
.8/1/1359 ینابلآ ، ویدار  یسراف  شخب  ص 6 ، ذخأم 1 ، - 2

ذخأم 35. - 3
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254 ص :
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ربخ نتم  .دندرک  لقن  اه ، ناگورگ  يارجام  رد  تسکـش  هب  رتراک  فارتعا  هدنرادربرد  ینیوانع  اب  ار  هاتوک  يربخ  ناریا ، ياه  همانزور  همه  ًابیرقت  زورما 
ياه ناگورگ  هب  عجار  هرکاذـم  دروم  رد  تسکـش  تفگ  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  اب  هبحاـصم  رد  اـکیرما  يروهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  : » تسا نینچ 

نم هبرجت  نیرت  هدننک  دیماان  نیرت و  هدـننک  تحاران  تسکـش  نیا  تفگ : رتراک  .تسا  هدوب  يو  يروهمج  تسایر  هبرجت  نیرتدـب  نارهت ، رد  ییاکیرما 
مسرت و یمن  موش ، یمن  هتفـشآ  نم  تفگ : رتراک  .تسا  هدـشن  یبصع  اه ، ناـگورگ  هزور  تراسا 145  تدـم  رد  دوزفا  لاـح [ نیعرد   [ يو .تسا  هدوب 

ینب هب  رتراـک  ربخ ، نیا  قبط  .تسا  يریگ  ناـگورگ  هراـبرد  ینلعریغ  ِیمـسرریغ  ربخ  کـی  نومـضم  ربخ ، نیا  زا  رت  مهم   (1)« .منام یمن  رادـیب  اه  بش 
نتگنـشاو دنریگن ، رارق  تلود  رایتخا  رد  دـنوشن و  جراخ  نایوجـشناد  تراسا  زا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تعاس ، ات 48  رگا  هک  تسا  هداد  ماغیپ  ردـص 

(2) .درک دهاوخ  لامعا  ناریا  هرابرد  يا  هزات  يداصتقا  ياه  تیدودحم 

دروم ار  ناریا  لابق  رد  روشک  نیا  یسایس  یشم  رضاح  لاح  رد  رتراک  دادربخ : اه  ناگورگ  يارجام  رد  تالوحت  نیرخآ  هرابرد  نلک  ویدار  لاح  نیا  رد 
دش دهاوخ  هتـشادرب  ناریا  يربهر  لابق  رد  ییاه  ماگ  کیدزن ، هدنیآ  رد  هک  درک  دیکأت  اکیرما  هجراخروما  ترازو  يوگنخـس  .تسا  هداد  رارق  یـسررب 
هک درک  هراشا  هتکن  نیدب  اهنت  وا  .دادن  یحیـضوت  رما  نیا  تایئزج  هرابرد  يو  .دـنوش  دازآ  دـیاب  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  اهنآ ، رب  هیکت  اب  هک 

رخآ زور  ود  رد  رما ، نیا  تایئزج  هرابرد  رتراک  .تفرگ  دـنهاوخ  شیپ  رد  دـننآ -  راتـساوخ  روشک  نیا  مدرم  هک  رت -  هناعطاق  یتسایـس  اکیرما  تاماقم 
(3) .دومن دهاوخ  تماقا  نتگنشاو  رد  دنک و  یم  رظن  فرص  دیوید ) پمک   ) دوخ یقالیی  رفس  زا  تهج  نیدب  تفرگ و  دهاوخ  میمصت  هتفه 

ياه هاگتـسیا  یماظن و  ياه  هاگیاپ  زا  نانچمه  اـکیرما  نآ ، ساـسا  رب  رتیور ، شرازگ  هب  .دـش  اـضما  هیکرت  اـکیرما و  نیب  يا  هماـنتقفاوم  نینچمه  زورما 
یماظن و هدـمع  هاگیاپ  جـنپ  زا  هدافتـسا  هزاجا  هدـحتم  تالایا  همانتقفاوم ، نیا  بجوم  هب  .درک  دـهاوخ  هدافتـسا  هیکرت  كاـخ  رد  تاـعالطا  يروآ  عمج 

هاگیاپ جنپ  زا  .تشاد  دهاوخ  ار  هیکرت  رد  یتارباخم  هدمع  تاسیسأت  تفه 

255 ص :

.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ، 9/1/1359 ص2 ، یمالسا ، يروهمج  همانزور  9/1/1359 و  تاعالطا ، همانزور  - 1
ص347. رویرهش 1362 ، نیون ، تاراشتنا  یمالسالا ، هقث  رفعج  رتکد  همجرت  ناریا ، رد  يریگ  ناگورگ  رجنیلاس ، ریپ  - 2

.9/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص11 ، ، 10/1/1359 هرامش 9 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ  يرازگربخ  - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 281 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_255_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_255_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_255_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) دنراد رارق  يوروش  داحتا  هب  فرـشم  هایـس  يایرد  رد  عمـس ، قارتسا  ياه  هاگیاپ  تسا و  عقاو  یبونج  يانادا  یکیدزن  رد  ییاوه  هاگیاپ  کـی  روبزم ،
هاگیاپ زا  دوب  دـهاوخ  رداق  اکیرما  دادرارق ، نیا  قبط  .دادربخ  هیکرت  اکیرما و  نیب  هزات  یعافد  يراـکمه  دادرارق  کـی  ياـضما  زا  زین  هسنارف  يرازگربخ 

روشک ود  یعافد  ياه  يراکمه  همان ، نامیپ  نیا  تسا : هدوزفا  هسنارف  يرازگربخ  .كرت  نارسفا  رظن  تحت  هتبلا  دنک ؛ هدافتـسا  مئاد ، روط  هب  هیکرت  ياه 
(2) .دنک یم  دودحم  وتان )  ) یلامش کیتنالتآ  نامیپ  ياه  تیلاعف  بوچراچ  رد  ار 

هب یماظن ، تلاخد  لامتحا  زا  یگنررپ  ياه  هبنج  اب  اکیرما  دـیدج  تاـکرحت  دـش ، شخپ  لیئارـسا  ویدار  زا  زورما  هک  يراد  تهج  شرازگ  رد  نینچمه 
نایاپ ات  هدحتم  تالایا  تلود  تفگ : نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  عوضوم  نوماریپ  اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  : » دـش هداد  باتزاب  ریز  وحن 
انثتسا کی  یماظن ، يورین  زا  هدافتسا  ناکما  هک  درک  دیکأت  يو  .داد  دهاوخ  رارق  ددجم  یـسررب  دروم  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  تاناکما  مامت  هتفه ،
اکیرما يانـس  رد  ناهاوخ  يروهمج  ربهر  .دوب  دهاوخن  لیم  يور  زا  عوضوم  نیا  دنک ، هدافتـسا  یماظن  يورین  زا  هدـحتم  تالایا  رگا  تفگ : يو  .تسین 
راکتبا رتدوز  هچره  هک  تسا  هتـساوخ  رتراک  تلود  زا  يو  .تسا  ندـش  زیربل  لاح  رد  اکیرما  تلم  ربص  هساـک  اـه ، ناـگورگ  عوضوم  رد  تفگ  زورید 

(3)« .ددرگ نارهت  رد  اه  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يزاسدازآ  هب  رجنم  هک  دنک  يزیر  حرط  يدیدج 

.دراد یفنم  رظن  اه ، ناگورگ  هلئـسم  لح  يارب  روز  لامعا  هنیمزرد  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  داد  ربخ  یـشرازگ  رد  هسنارف  يرازگربخ  رگید ، يوس  زا 
درومرد بشما  دراد -  هدهعرب  ار  نیو  رد  للم  نامزاس  یگنهامه  هتیمک  تسایر  هک  دحتم -  للم  نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو  تروک  شرازگ ، نیا  قبط 

نیا نکیل  درک ؛ عافد  تسا ، هدرک  داهنـشیپ  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  هک  یحرط  زا  سپـس  يو  .داد  رادـشه  روز  لاـمِعا  هنوگره 
رتدوز هچره  اه  ناگورگ  هلئسم  تسا  لیام  رایسب  ناریا  تلود  يو ، رظن  هب  هک  دوزفا  میاهدلاو  .درک  ظفح  ار  ییابیکش  دیاب  هک  تشادن  یفخم  ار  بلطم 

(4) .دوش لح  زیمآ  تملاسم  ياه  هار  زا 

، یمالـسا بالقنا  همانزور  .دوش  یم  هدـهاشم  اه  ناگورگ  هلئـسم  لح  يارب  هدـننک ، راودـیما  نادـنچ  هن  ياه  شـشوک  اه و  تیلاـعف  یخرب  زین  ناریا  رد 
کم  » همانزور نیا  هتـشون  هب  .داد  ربخ  اکیرما  اپورا و  رد  ناریا  يالکو  اب  يروهمج  سیئر  زورما  رهظزادعب  تاقالم  زا  ردص ، ینب  ياهرظن  دننکرـشتنم ه 

اکیرما و رد  دوخ  ياه  تیلاعف  زا  یشرازگ  هدرک و  تاقالم  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  اب  اپورا ، اکیرما و  رد  ناریا  يالکو  نیدوب  لپ  دیارب و 
ناریا هب  شدورو  لیلد  دروم  رد  دـیارب  کم  .دـندرک  میلـست  يو  هب  ییاپورا ، ییاکیرما و  ياه  کناب  رد  ناریا  یلاـم  عباـنم  ندرک  دازآ  تهج  رد  اـپورا 
شیب اکیرما  رد  ام  تیلاعف  .مییایب  ناریا  هب  اکیرما ، ناریا و  نیب  تالکشم  لئاسم و  كرتشم  یـسررب  يارب  ات  دندرک  توعد  ام  زا  لوئـسم  تاماقم  تفگ :

هدرک جراخ  ناریا  زا  هک  ییاه  ییاراد  تیعضو  نییعت  يو و  اب  دروخرب  هوحن  هاش و  روحم  رب  رت 

256 ص :

.9/1/1359 رتیور ، اراکنآ -  ص2 ، ، 10/1/1359، یمالسا يروهمج  همانزور  - 1
.هسنارف يرازگربخ  اراکنآ -  ص3 ، ، 10/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2

.9/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یسراف  شخب  ص9 ، ذخأم 3 ، - 3
.هسنارف يرازگربخ  نیو -  ص12 ، ، 11/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 4
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هدرک كرت  رـصم  دصق  هب  ار  اماناپ  هاش  هک  ینامز  زا  تفگ : اکیرما  ناریا و  طباور  رد  رـصم  هب  اماناپ  زا  هاش  لاقتنا  رثا  دروم  رد  يو  .دنز  یم  رود  تسا ،
یف لئاسم  دروم  رد  ار  يدیدج  یسررب  اکیرما ، هرگنک  هجراخ  روما  نویسیمک  هدمآ و  دوجو  هب  ناریا  هلئسم  هب  تبسن  اکیرما  رد  یسوسحم  رییغت  تسا ،

(1)« .درک دنهاوخ  كرت  اکیرما  دصق  هب  ار  ناریا  هبنشود  زور  هک  دوزفا  يو  .تسا  هدرک  زاغآ  اه  ناگورگ  هاش و  هلئسم  اکیرما و  ناریا و  نیبام 

131

قباس هاش  هب  یـسایس  یگدنهانپ  ياطعا  رب  ینبم  تلود  میمـصت  زا  دـیدج ، همانعطق  کی  بیوصت  اب  رـصم  یّلم  عمجم  داد  شرازگ  هرهاق  زا  سرپدـتیانوی 
نویـسکارف ربهر   ) رـصان زاتمم  هدـنیامن ، ود  نیا  .تسا  هدوب  هلئـسم  نیا  هب  ارگ  پچ  ناگدـنیامن  زا  نت  ود  ضارتعا  مغر  یلع  نیا ، درک و  ینابیتشپ  ناریا 

هک نیا  لـیلد  هب  ار  هماـنعطق  نیا  اـهنآ  .دـندوب  رگراـک ) تسیلایـسوس  يارگ  پچ  بزح  ربهر   ) يرکـش میهاربا  و  تسرپ ) نهیم  حاـنج  ماـن  هب  ناـفلاخم ،
يارب هک  تخاـس  نئمطم  ار  عـمجم  یجراـخ ، روـما  رد  رواـشم  ریزو  یلاـغ  سورطپ  لاـح  نیا  رد  .دـندرک  در  تـسا ، یـساسا  نوناـق  فـالخرب  یمادـقا 
تفگ يو  .دنروآ  لمع  هب  یتینما  ياه  ینیب  شیپ  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  جراخ  رد  رـصم  ياه  هناخترافـس  هب  یتسیرورت ، مادـقا  هنوگره  زا  يریگولج 

(2) .تسا هتفای  تیوقت  میمصت  نیا  لیلد  هب  یللملا ، نیب  لفاحم  رد  رصم  عضوم  هجراخ ، ترازو  هلیسو  هب  هدش  تفایرد  ياه  شرازگ  ربانب 

رد یتاعوبطم ، سنارفنک  کی  رد  زورما  تسا -  دـنه  زا  رادـید  مرگرـس  کنیا  هک  نیطـسلف -  شخب  يدازآ  نامزاس  ربهر  تافرع  رـسای  رگید ، يوس  زا 
دورو ماگنه  يرصم  نادنورهش  هک  درک  هراشا  یتارهاظت  هب  هراب  نیا  رد  يو  .درک  داریا  ینانخـس  ناریا  عولخم  هاش  هب  تاداسرونا  نداد  یگدنهانپ  دروم 

دوب هدحتم  تالایا  يارب  یتسود  اه و  یلیئارـسا  يارب  يدحتم  عولخم  هاش  هک  مینک  یمن  شومارف  ام  تفگ : دـندرک و  اپرب  وا  دـضرب  هرهاق  هب  عولخم  هاش 
هب رـصم و  قلخ  عفانم  دـضرب  تسخن  عولخم  هاش  شریذـپ  بیترت ، نیا  هب  تشاد ؛ تموصخ  نیطـسلف  نامرآ  اب  هژیو  هب  برع و  نامرآ  اب  یّلک  روط  هب  هک 

(3) تسا اه  قلخ  رگید  عفانم  دضرب  یلک  روط 

هبـش  " نامزاس  " ناونع اب  یهورگ  مادقا  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  دوش ؛ یم  هدـهاشم  هلئـسم  نیا  هرابرد  تاضارتعا  یخرب  زین  یبرع  ياهروشک  زا  یـضعب  رد 
نارگراـک و نازومآ ، شناد  هیقرـشلا ، هقطنم  رد  رـصم ، رد  هاـش  روضح  هب  ضارتـعا  رد  ناـمزاس  نیا  .درک  هراـشا  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  برعلا " هریزج 

(4) .داد ربخ  توعد  نیا  شریذپ  زا  شرازگ ، نیا  جرد  نمض  یمالسا  بالقنا  همانزور  .تسا  هدرک  توعد  باصتعا  هب  ار  نادنمراک 

257 ص :

ص12. ، 10/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
ص 4. ذخأم 8 ، - 2

.رتیور يرازگربخ  ون -  یلهد  ص12 ، ذخأم 7 ، - 3
11/1/1359 ص4. یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 4
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، یبیل ربهر  یفاذـق  گنهرـس  درک  مالعا  دوخ  زورما  هرامـش  رد  رابخالا  يرـصم  همانزور  نآ ، ياهدـمایپ  اه و  باتزاب  ناریا و  قباس  هاـش  تماـقا  هراـبرد 
هشقن نیا  يرـس  مان  همانزور ، نیا  هتـشون  هب  .دنا  هدرک  هئطوت  هرهاق  زا  ناریا  قباس  هاش  ندوبر  يارب  مه  اب  نیطـسلف ، وردنت  ياه  نامزاس  یناریا و  تاماقم 

گنهرس تسایر  هب  سلبارط  رد  ] 7/1/59  [ هتشذگ هبنشجنپ  زور  هک  يا  هسلج  رد  ینیطـسلف  ياه  تسیرورت  : » تشون رابخالا  .تسا  هللا " تیآ  تایلمع  "

هللا تیآ  هدنیامن  کی  .دننادرگزاب  ناریا  هب  مادعا  همکاحم و  يارب  دنیابرب و  هرهاق  رد  يراعم  ناتـسرامیب  زا  ار  هاش  دندرک  داهنـشیپ  دش ، لیکـشت  یفاذـق 
دصق یفاذق  گنهرس  رابخالا  هتشون  هب  .دناوخ » يدناب  زمیج  ياه  ملیف  هیبش  کحـضم و  ار  نآ  درک و  در  ار  حرط  نیا  دوب ، رـضاح  هسلج  رد  هک  ینیمخ 

ینیطسلف ياهوردنت  تشون : همانزور  نیا  .دنک  راک  دشاب ، کیدزن  تیعقاو  هب  رت  شیب  هک  يا  هشقن  يور  دهد و  لیکشت  سلبارط  رد  يرگید  هسلج  دراد 
ناریا و ياه  تلود  يارب  هک  دـنداد  هئارا  یناریا  تاماقم  یفاذـق و  هب  برع ، ياهروشک  رد  یتسیرورت  یلامتحا  تایلمع  هراـبرد  یتسیل  روبزم ، هسلج  رد 

(1) تشاد دهاوخ  رب  رد  هنیزه  رالد  نویلیم  یبیل 200 

شرازگ یـسایس ) یـسررب  ياج  هب  یناسنا  یفطاع و  ياه  هبنج  کیرحت   ) رـصم یتاغیلبت  يریگ  تهج  بوچراچ  رد  زین  يرـصم  همانزور  رگید  راهنلا " "

هب هاش  لاحط  .دـنا  هقباسم  رد  نامز  اب  عقاو  رد  يو ، ناکـشزپ  تسا و  میخو  تسا ، يرتسب  هرهاق  رد  ناتـسرامیب  کی  رد  هک  ناریا  قباس  هاـش  لاـح  : » داد
.تسوا یگدنز  تاجن  هار  اهنت  نیا  اریز  تسا ؛ هداد  ار  یحارج  لمع  هزاجا  يو ، رـسمه  حرف  تسا و  هدـش  يداع  هزادـنا  ربارب  هد  ناطرـس ، هب  التبا  تلع 

میب نیا  زا  نینچمه  ناکـشزپ  .تفرگ  دهاوخ  رارق  یحارج  لمع  دروم  يو  دشاب ، هک  هنوگره  هاش  یجازم  عضو  دراد و  دوجو  هاش  لاحط  ندـیکرت  رطخ 
(2)« .دوش یلخاد  يزیرنوخ  راچد  هاش  هک  دنراد 

یبرع هیرشن  نیا  .داد  رارق  دوخ  یسررب  روحم  ار  يرگید  يریگ  تهج  هلئسم ، یـسایس  ياه  هبنج  رب  دیکأت  اب  سیراپ ، پاچ  لبقتـسملا " ،" رگید يوس  زا 
قباس هاش  میژر  ینوگنرس  لابند  هب  ات  دنک  ناریا  نیزگیاج  ار  رصم  دراد  دصق  نتگنـشاو  هک  دنهد  یم  ناشن  دهاوش  مامت  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد 

هک يرالد  درایلیم  کی  رب  هفاضا  .دشاب  هنایمرواخ  هقطنم  رد  لیئارـسا  زا  سپ  دوخ  نامیپ  مه  نیمود  روشک  نآ  ناتـسناغفا ، رد  يوروش  یماظن  تلاخد  و 
دادـعت .دریگ  تروص  روشک  نیا  هب  زین  یگرزب  یماظن  ياه  کمک  تسا  رارق  دـنک ، یم  تخادرپ  رـصم  هب  يداصتقا  کمک  تروص  هب  اـکیرما  لاـسره 

ياهورین هلیسو  هب  ناتسناغفا  لاغشا  لابند  هب  نانآ ، رثکا  .تسا  هتفای  شیازفا  رفن  هب 6000  رفن  زا 730  ریخا  لاس  جنپ  فرظ  رصم ، رد  ییاکیرما  ناراشتسم 
هب هتسویپ  ییاکیرما  هحلـسا  یلو  دنک ، داجیا  یتاحیلـست  نزاوت  لیئارـسا  رـصم و  نایم  دراد  یعـس  اکیرما  هک  نیا  مغر  یلع  .دنا  هتفر  اج  نآ  هب  يوروش ،

دض کشوم  يدایز  دادعت  فا 4 و  هدنگنج  يامیپاوه  لماش 35  اه  کمک  نیا  .دوش  یم  ریزارس  رصم 

258 ص :

.9/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  هرهاق -  ص5 ، ذخأم 3 ، - 1
.هسنارف يرازگربخ  هرهاق -  ص1 ، ، 9/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2
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درایلیم راهچ  شزرا  هب  نردـم ، کنات  و 250  فا 16  يامیپاوه  نتگنـشاو 40  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  .تسا  رالد  دراـیلیم  مینو  کـی  شزرا  هب  کـنات 
خساپ فا 15 ، نردـم  ياهامیپاوه  دـیرخ  رب  ینبم  تاداسلارونا  تساوخرد  هب  اکیرما  تلود  ایآ  هک  تسین  صخـشم  نمـض  رد  .دـشورفب  رـصم  هب  رالد ،

ثادـحا هرهاق  رد  ار  فا 5  ياـمیپاوه  لب 214 و  يزاـس  رتپوک  یله  هناـخراک  هک  تسا  هداد  هدـعو  رـصم  هب  اـکیرما  تلود  .ریخ  اـی  داد  دـهاوخ  تبثم 
(1) .دنک

133

فلتخم لئاسم  هنیمز  رد  یگتفه ، یتاـعوبطم  سنارفنک  کـی  رد  بـالقنا ، ياروش  وضع  روشک و  یلاـع  ناوید  سیئر  یتشهب  دمحمدیـس  رتکد  هللا  تیآ 
ییاکیرما و ياه  ناگورگ  يارجام  هراـبرد  ناریا  عضاوم  نیرخآ  سنارفنک ، نیا  رد  .تخادرپ  وگو  تفگ  هب  یجراـخ  یلخاد و  ناراـگنربخ  اـب  تکلمم 

هاش دادرتسا  هلئـسم  تسا ، رـصم  رد  هاش  هک  نونکا  مه  دـسر  یم  رظن  هب  : » تفگ رـصم  هب  عولخم  هاش  رفـس  هرابرد  یتشهب  رتکد  .دـش  مالعا  نآ ، تاـعبت 
راوشد اهردق  نآ  هلئـسم  هک  مییوگب  میناوت  یم  میریگب ، رظن  رد  ار  هتکن  نیا  ام  هک  یماگنه  دریگ و  یمن  میمـصت  ًاسأر  تاداس  اما  دـشاب ؛ هدـش  رتراوشد 

« .مینک زاغآ  ار  يدیدج  دنیآرف  دیاب  الاح  میداد و  رارق  هرکاذم  دروم  اماناپ  تلود  اب  لبق  هتفه  دنچ  ار  هلئسم  نیا  ام  .تسا  هدشن 

رد يداهنـشیپ  مناوت  یمن  زونه  نم  .دنک  یم  رت  هدـیچیپ  زور  هبزور  ار  هلئـسم  نیا  هدـحتم  تالایا  تسایـس  : » تفگ ییاکیرما  ياه  ناگورگ  دروم  رد  وا 
لماک لالقتـسا  نیمأت  تهج  یـشم  طخ  نیا  همادا  ام  مدرم  يارب  زیچ  نیرت  مهم  ناریا  رد  .منک  هیـصوت  ناملراپ ، رد  حرط  يارب  اه  ناگورگ  هلئـسم  دروم 
هباشم ياهروشک  ریاس  ام و  روشک  لالقتسا  هب  دهاوخ  یمن  تسین و  دنم  هقالع  هدحتم  تالایا  تلود  اما  تسا ؛ يداصتقا  هچ  یـسایس و  هچ  هنیمز ، ره  رد 

« .مینک ادیپ  اه  ییاکیرما  اب  هحلاصم  يارب  یساسا  تسا  نکمم  دننک ، فقوتم  ار  ناشتسایس  نیا  اهنآ  هک  یماگنه  دیاش  .دراذگب  مارتحا 

اکیرما ترافس  زا  نایوجشناد  هک  دراد  دوجو  يدانسا  : » تفگ هن ، ای  دشاب  هتـشاد  یطباور  هدحتم  تالایا  اب  دیاب  ناریا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يو 
کی مینیب  یم  ام  هک  ینامز  .تسا  هتـشاذگن  مارتحا  ام  لالقتـسا  هب  اکیرما  تلود  هک  دیبایرد  اه  نیا  زا  دیناوت  یم  امـش  .دـنا  هدرک  اشفا  ار  اهنآ  نارهت  رد 

هدحتم تالایا  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  .میرادن  یجایتحا  نآ  اب  يداصتقا  یسایس و  طابترا  هب  ام  درامش ، یمن  مرتحم  ار  ام  لالقتـسا  ناهج  رد  تردقربا 
دانـسا .درک  دنهاوخن  لمحت  ناریا  رد  روشک  نآ  بناج  زا  ار  یتسایـس  نینچ  ام  مدرم  هک  دشاب  هاگآ  دیاب  اکیرما  اما  دریگ ؛ رارق  ثحب  دروم  تقد  هب  دیاب 
بالقنا هیلع  دنتـساوخ  یم  هک  ینایناریا  زا  یـضعب  اب  ناریا  رد  اکیرما  ترافـس  ياضعا  هک  دـنک  یم  نشور  ناملـسم ، نایوجـشناد  هلیـسو  هب  هدـش  تفای 
فقوتم ار  یـساسا  نوناق  يارب  ناگربخ  سلجم  رد  ام  ياه  تیلاعف  دنناوت  یم  هنوگچ  هک  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  .دنا  هتـشاد  سامت  دننک ، هزرابم  ام  یمالـسا 

« .دندرک یم  ثحب  دننک ،

259 ص :

.سیراپ پاچ  لبقتسملا ، ص 41 ، ، 18/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 285 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_259_1
http://www.ghaemiyeh.com


هتفگ ماما  يزور  هک  روط  نامه  .دـنک  کمک  هنیمز  نیا  رد  ام  مدرم  ام و  هب  اه  ناـگورگ  همکاـحم  میهاوخ  یم  اـم  : » دـش روآداـی  همادا  رد  یتشهب  رتکد 
« .دیاش متفگ  .میشخبب  ار  اهنآ  میناوتب  ام  دیاش  نآ  زا  سپ  تسا ،

یـسک هچ  : » تفگ تسین ، ناریا  رد  نیناوق  نیا  ضقن  زا  يا  هناشن  يریگ  ناگورگ  ایآ  هک  نیا  یللملا و  نیب  نیناوق  تیاـعر  رب  ناریا  دـیکأت  دروم  رد  يو 
ياه هنیمز  رد  هکلب  هنیمز  کی  رد  اهنت  هن  و  تاـعفد ، هب  هکلب  راـب ، کـی  اـهنت  هن  هدـحتم  تـالایا  تلود  درک ؟ زاـغآ  ار  ناریا  رد  یللملا  نیب  نیناوق  ضقن 

(1)« .رایسب

134

ار ناریا  دضرب  مجاهت  کی  یعامتجا  یـسایس -  ياه  هنیمز  دـنک  یم  شالت  دوخ ، یماظن  ياهورین  زکارم و  تیوقت  يزاس و  هدامآ  رانک  رد  قارع  تلود 
یمالـسا يروهمج  ماظن  تکرح  یتسیلایرپمادض  هبنج  ییاکیرمادض و  عضاوم  راکنا  اتـسار ، نیا  رد  قارع  ياه  تیلاعف  ياهروحم  هلمج  زا  .دزاس  مهارف 

یلخاد عبانم  یخرب  زا  شرازگ  کی  رد  هراـب  نیمه  رد  .تسا  دوهـشم  قارع  تلود  تامادـقا  رگید  اـه و  هیناـیب  اـه ، ینارنخـس  رد  رما  نیا  و  تسا ، ناریا 
هیلع ار  لیذ  دراوم  ینارنخس و  هرصب ، رد  ثعب  بزح  نیلوئسم  زا  یکی  دوب ، هدش  لیکشت  هرصب  يرادرهـش  رالات  رد  هک  یعامتجا  رد  : » تسا هدمآ  قارع 

 - .تسا هتفرگ  تروص  هاش  ندرک  جراخ  يارب  طـقف  هدوب و  ینیمخ  رتراـک و  نیب  قفاوت  کـی  ناریا  بـالقنا  دراد - : یم  راـهظا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
نیدـتم و دارفا  هدوب و  یمدرم  یلم و  قارع ، بالقنا  .دـنک -  لیم  فیح و  ار  نانآ  ياـه  تورث  تموکح و  یبرع  ياـهروشک  هیلک  رب  دراد  رظن  رد  ناریا 

(2)« .دنشاب یم  یعاجترا  ياه  شیارگ  ياراد  ناریا ، رد  یناحور 

هطقن زونه   » هک بلطم  نیا  رکذ  اب  يراتفگ ، رد  دادـغب  ویدار  زورما  هلمج  زا  دوش ؛ یم  رارکت  ًابترم  ییاه  لـیلحت  نینچ  زین  يا  هناـسر  تاـغیلبت  حطـس  رد 
هلئسم : » درک هفاضا  .تسا » اجرباپ  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يزاب  بش  همیخ  زا  هدافتـسا  رد  ینیمخ ، میژر  اکیرما و  ياکتا 

نیا هب  ندادـن  نایاپ  نآ و  زا  يرادرب  هرهب  دـش و  کیدزن  اکیرما  يروهمج  تسایر  تاباختنا  ًاددـجم  هک : نیا  تسا  راکـشآ  نشور و  لاح  هب  اـت  هک  يا 
ترازو فرط  زا  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدوب  دـنمدوس  ینیمخ  میژر  يارب  مه  اکیرما و  يارب  مه  لاح  هب  ات  نتگنـشاو ، ياه  يرگباسح  رد  يزاـس  هنحص 
ناگورگ اهنآ  طسوت  ناریا  هک  ار  يا  هزات  یلامتحا  ياه  ماگ  دراد  رظن  رد  اکیرما  هجراخ  روما  ترازو  هک  نیا  رب  ینبم  هتفایرد  ییاهربخ  اکیرما  هجراـخ 
یـسررب مرگرـس  زونه  يو  عوبتم  تلود  هک  دومن  حیرـصت  اکیرما ، هجراخروما  ترازو  يوگنخـس  رتراک  گنیدوه  اما  دیامن ؛ یـسررب  دنک ، دازآ  ار  اه 

ود نیا  زونه  یکرتشم  تابـسانم  عون  هچ  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  ناهج  مدرم  هتبلا  .تسا  ناریا  دـض  رب  يداصتقا  تامادـقا  لامِعا  حالطـصا  هب  یلاـمتحا 
نیا دنهد و  یم  یهاوگ  ار  فرط  ود  نیبام  هطبار  هک  دنتـسه  یلیالد  هلمج  زا  اه  ناگورگ  يزاس  هنحـص  و  دهد ، یم  هداد و  دنویپ  رگیدـکی  هب  ار  فرط 

(3)« .دزاس اوسر  شاف و  اکیرما  مسیلایرپما  اب  ار  شتابسانم  ینیمخ و  یقلخدض  میژر  تیهام  هک  تسا  یفاک  دوخ 
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ذخأم 5. - 1
(، بـالقنا روـما  رد  تنواـعم   ) يریزو تـسخن  هـب  تاـعالطا ، هریاد  ، 2 نکر اـجازن  زا  گـنج : تاــقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم  هرامـش 033856  دنـس  - 2

.9/1/1359
.9/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص13 و 14 ، ذخأم 3 ، - 3
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" سدـق يدازآ   " نامرآ جـیورت  يارب  يا  هدرتسگ  شالت  تسا و  هتـشاد  روضح  لیئارـسا  اب  هزرابم  لوا  فص  رد  هراومه  ناریا  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ 
ماما صخـش  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هب  لیئارـسا ، اب  هزرابم  لاح  رد  فلاخم و  ياه  هورگ  اه و  ناـیرج  تسا  هدـش  ثعاـب  رما  نیا  .تسا  هداد  ماـجنا 

، لاح نیا  رد  .درک  راکـشآ  ار  اکیرما  اب  یعقاو  يریگرد  ناریا و  ییاکیرما  دض  هاگیاج  هک  یـسوساج  هنال  لاغـشا  زا  دـعب  هژیو  هب  دـنروآ ؛ يور  ینیمخ 
یگنج يزاس  هنیمز  يارب  شالت  رد  ناریا ) يزرم  قطاـنم  هب  ررکم  تـالمح  اـت  هتفرگ  يو  یـصخش  ياـه  قطن  زا   ) دوجوم دـهاوش  قبط  هک  مادـص  میژر 

؛ دنک یم  هدافتسا  عوضوم  نیا  نتخادنا  اج  يارب  تصرف  ره  زا  تسا و  يرهاظ  ناریا ، عضوم  نیا  هک  دراد  هلئـسم  نیا  ياقلا  رد  یعـس  تسا ، ناریا  دضرب 
نیا ياـیوگ  دادـغب ، رد  یبرع  یلم و  یموق ، سنارفنک  زا  سیراـپ  پاـچ  لبقتـسملا "  " زورما شرازگ  هلمج  زا  تسا ؛ قفوماـن  رما  نیا  رد  عومجم  رد  اـما 

: دسیون یم  تسا ، قارع  میژر  یماح  اراکشآ  هک  هیرشن  نیا  .تسا  بلطم 

هدوبن یبرع  ياـهروشک  ناگدـنیامن  زا  یعمجت  نینچ  دـهاش  دادـغب  رد  یبرع  یلم و  یموق ، سنارفنک  دـننام  یمومع ، هرگنک  سنارفنک و  چـیه  نونکاـت 
ياـه تئیه  سنارفنک  نیا  رد  .دـش  لیکـشت  دوـب ، هدرک  مـالعا  ار  نآ  ًـالبق  نیـسح  مادـص  هک  یقلخ  یلم و  روـشنم  یـسررب  تهج  سنارفنک  نیا  .تسا 

.دنتشاد تکرش  یبرع  ياهروشک  طاقن  مامت  زا  نانز  ياه  هیداحتا  یقلخ و  ياه  نامزاس  ورـشیپ و  ياه  هورگ  بازحا و  فرط  زا  یگدنیامن  هب  يرایـسب 
هن  » راعش اب  سنارفنک  .دنتخادرپ  روشنم  نیا  هرابرد  یـسررب  ثحب و  هب  یـسارکمد  لماک و  يدازآ  اب  يژولوئدیا ، کلـسم و  رد  یتافالتخا  دوجو  اب  اهنآ 

.درک راک  هب  عورش  دندرگ » جیسب  نیطسلف  نتخاس  دازآ  هار  رد  دیاب  اهورین  مامت  و  یجراخ ، ياه  هاگیاپ  هن  یماظن و  ياه  نامیپ 

: دش یم  هصالخ  عوضوم  ود  رد  ناگدننک  تکرش  ياهوگو  تفگ 

لماک لالقتـسا  و  برغ -  هچ  قرـش و  فرط  زا  هچ  یجراخ -  هاگیاپ  یماظن و  نامیپ  هنوگره  اـب  تفلاـخم  هب  هدـننک  تکرـش  ياـهروشک  زا  توعد  . 1
رد تسینومک  ناهج  ياهروشک  يوروش و  ندادرارق  اب  تفلاخم  .اکیرما 2 . يوروش و  تردقربا  ود  ذوفن  هطلـس  ریز  زا  ندش  جراخ  یبرع و  ياهروشک 

.دیآ یم  رامش  هب  یبرع  ياه  بالقنا  یعیبط  نامیپ  مه  يوروش  اریز  اکیرما ؛ رانک 

؛ تسا قباس  هاش  طلغ  یشم  طخ  ور  هلابند  ناریا  دیدج  میژر  هک  دندوب  دقتعم  سنارفنک  رد  ناگدننک  تکرش  زا  یضعب  عوضوم ، ود  نیا  یسررب  یپ  رد 
تروص هب  ییارگ ، هقرف  هلئـسم  زا  ناریا  نینچمه  .دـنک  یم  يراددوخ  یبرع  هناـگ  هس  ریازج  زا  ینیـشن  بقع  زا  تسا و  نیرحب  راتـساوخ  ناـنچمه  اریز 
ساسا نودب  تاداس ، اب  تفلاخم  نیطـسلف و  ندش  دازآ  دروم  رد  اهنآ  یبالقنا  ياهاعدا  اذل  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  یبرع  جـیلخ  ياهروشک  دـضرب  یحالس 

هلئسم يارب  یتبثم  لماع  ناریا  بالقنا  هک  دندوب  دقتعم  ناگدننک  تکرش  زا  رگید  یهورگ  لباقم ، رد  .تسا 
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نیا رد  .تسا  هدرک  عطق  تاداس  اب  ار  دوخ  طباور  هدـش و  هقطنم  رد  اـکیرما  یماـظن  هاـگیاپ  نیرت  گرزب  ندرب  ناـیم  زا  هب  رداـق  اریز  تسا ؛ هدوب  بارعا 
(1) .دندش یبرع  ياه  میژر  یخرب  ندش  کیتارکمد  راتساوخ  هک  دنتساخرب  يرایسب  ياهادص  سنارفنک 
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هچوان و فرط  هب  ونیم  هریزج  لخاد  زا  سانشان  نامجاهم  يزادناریت  زا  نادابآ  یلحاس  دراگ  زورما  ناریا ، دضرب  قارع  لماوع  ییاذیا  تاکرحت  همادا  رد 
هقطنم نکاس  يداو ، کلام  نیـسحلادبع  مان  هب  یماظنریغ  ود  : » تسا یکاح  یلحم  عباـنم  زا  هدیـسر  ربخ  کـی  نینچمه  (2) .داد ربخ  يدوخ  یتشگ  قیاـق 

قیرط زا  كرتشم  روط  هب  دابآورسخ ) ناهورگ  هزوح  لباقم   ) واف هقطنم  نکاس  لخاد ، میرک  و  رهشمرخ ) يرمرادناژ  ناهورگ  هزوح  لباقم   ) بیصخلاوبا
(3)« .دنیامن یم  هرجفنم  داوم  حالس و  لمح  هب  مادقا  سامت و  یناریا  لماوع  اب  هبیسلا  هقطنم 

ربانب .قطانم  نیا  یتینما  لئاسم  لصف  لح و  يزرم و  قطانم  یماظن  يزاس  هدامآ  دراد : همادا  تهج  ود  رد  روشک ، نیا  تلود  تیلاـعف  زین  قارع  لـخاد  رد 
لماک روط  هب  ار  رهـش  موادم ، ینز  تشگ  اب  روبزم  دارفا  هدش و  هداد  رارق  یلم  شترا  دارفا  هدـهع  هب  اه  بش  رد  هرـصب  رهـش  لرتنک  ًاریخا   » شرازگ کی 
کی شرازگ  قبط  لاـح ، نیمه  رد  (4) .تسا هتفاـی  شیازفا  ًاریخا  یلم  شترا  دارفا  قوقح  : » تسا هدـمآ  نینچمه  شرازگ  نیا  رد  .دـنیامن » یم  تظاـفح 
هرهب لباقریغ  مدـهنم و  هاگراک  نیا  قارع ، هیمظاکلا  رد  یفاـب  هچراـپ  هاـگراک  کـی  رد  بمب  راـجفنا  تلع  هب  زورما  ناداـبآ ، رد  يدوخ  یماـظن  هاـگیاپ 

(5) .دش يرادرب 

.دوش یم  ماجنا  قارع  مدرم  هنیزه  اب  يریبادت ، یط  ناریا ، دضرب  یگنج  زاغآ  يارب  بونج  يزرم  قطانم  يزاس  هدامآ  تامادقا  زا  یـشخب  رگید ، يوس  زا 
هقطنم نازرواـشک  هب  راـحبلا ، هقطنم  ریدـم  نارمع " نادـمح   " فرط زا  ًاریخا  : » تسا هدـمآ  يریزو  تسخن  هـب  يرمرادـناژ  تاـعالطا  زورما  شرازگ  رد 

]ي اهرهن يور  هب  يزرم  راون  رد  یعرف  ياه  لـپ  ثادـحا  هب  مادـقا  یـصخش ، هنیزه  اـب  یتسیاـب  یم  هک  هدـش  غـالبا  كارمخلا  هرودـلا و  قطاـنم  روبزم و 
هدش هدوزفا  شرازگ  نیا  رد  ًانمـض  .دنیامن » ددرت  روبزم  قطانم  رد  دنـشاب  رداق  اهوردوخ  زاین ، تروص  رد  ات  هدومن  دوردنورا [)  ) برعلا طش  زا  بعـشنم 

ناهورگ یظافحتسا  هزوح  لباقم  قوف  قطانم  .دش  دنهاوخ  یثعب  ياه  هاگداد  لیوحت  روتسد ، يارجا  مدع  تروص  رد  هدش  غالبا  يزرم  یلاها  هب  : » تسا
(6)« .تسا عقاو  دابآورسخ "  " يرمرادناژ

برغ لامش  قطانم  رد  اه  هاگـساپ  تیوقت  لاقتنا و  لقن و  ییاذیا و  ياه  يریگرد  .تسا  هجوت  لباق  قارع  یتینما  یماظن و  تاکرحت  زین  قارع  لامـش  رد 
هقطنم تارابختـسا  روبزم ، تاکرحت  اـب  ناـمز  مه  .دـیآ  یم  یهورگ  ياـه  هناـسر  رد  نآ  ياـهربخ  اـهزور  رثکا  هک  تسا  تاـکرحت  نیا  هلمج  زا  ناریا ،

هیکرت و ناریا ، اب  روشک  نیا  يزرم  راون  رد  قارع  لامـش  هقطنم  نانکاس  تیعـضو  زا  تسا ، هجوت  روخ  رد  یتاعالطا  رظن  زا  هک  یمادقا  رد  قارع  یلامش 
، هیروس

262 ص :

ص5. سیراپ ، پاچ  لبقتسملا -  ، 16/1/1359 یجراخ ، تاعوبطم  یسررب  هصالخ  - 1
.9/1/1359 نادابآ ، يرمرادناژ  گنه  یهدنامرف  هب  يرمرادناژ ، یلحاس  دراگ  زا ف  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 000540  دنس  - 2

(، بـالقنا روـما  رد  تنواـعم   ) يریزو تـسخن  هـب  تاـعالطا ،) هریاد   ) ر2 اـجاژ -  زا  گــنج : تاــقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم  هرامـش 034621  دنـس  - 3
.9/1/1359

.نامه - 4
.7/2/1359 تاعالطا ،) دم   ) اجازن هب  ر2 ،)  ) یهرز  92 رکشل داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287552  دنس  - 5

.9/1/1359 بالقنا ) روما  رد  تنواعم   ) يریزو تسخن  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) اجاژ ر2 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034619  دنس  - 6
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لحم دـنا : هتفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  لـیذ  تاـهج  زا  هناگادـج  روـط  هب  اـه  هریـشع  یماـمت  لـصفم ، شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدرک  هیهت  یلماـک  شرازگ 
نیا ضراـعم  ياـه  هورگ  هیروس و  هیکرت و  قارع و  ياـه  تلود  اـب  اـهنآ  طاـبترا  یـسایس و  تیعـضو  یتاحیلـست ، تیعـضو  تیعمج ، دادـعت  تنوـکس ،

رد  (1) .هن ای  دنتسه  هدافتـسا  لباق  یتاعالطا )  ) یتارابختـسا روما  يارب  هک  نیا  و  دوخ ، روشک  تلود  يارب  اهنآ  تیمها  قارع ، ریاشع  اب  طابترا  اهروشک ،
ناتـسدرک دـحتم  تسیلایـسوس  بزح  يوگنخـس  هلمج : زا  دـنهد ؛ یم  ربخ  قطانم  نیا  رد  ثعب  میژر  ياه  یناماسبان  زا  یقارع  درک  نافلاخم  لاـح ، نیع 

تفگ يو  .تسا  هدرک  ینادـنز  ریگتـسد و  ار  قارع  نازرواشک  تیعمج  سیئر  ینواـعت و  داـحتا  لـکریبد  نالعـش  نسحم  ثعب ، میژر  درک  مـالعا  قارع 
(2) .دنا هدش  ریگتسد  يو  روتسد  هب  نیسح  مادص  رتفد  نانکراک  زا  رفن  تسا و 12  هدش  يدیدش  تافالتخا  راچد  دوخ  لخاد  رد  ثعب  میژر  ًاریخا 
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نامجاهم  ) نانآ یلخاد  لماوع  یقارع و  ياهورین  يزرم  ییاذـیا  تاـکرحت  یهاگـساپ و  تـالمح  دـهاش  ناـهاشنامرک  ناتـسا  يزرم  قطاـنم  اـهزور  نیا 
ياهزرم رد  یجنشتم  تیعـضو  دریگ و  یم  تروص  یعیـسو  حطـس  رد  دراد ، نایرج  نیریـشرصق  يزرم  راون  رد  هژیو  هب  هک  اه  تیلاعف  نیا  .تسا  یموب )

ياـهدروخرب همادا  رد  هک  تسا  يورـسخ  ون و  باـگنت  يزرم  هاگـساپ  ود  ياـه  يریگرد  هب  طوبرم  رکذ  ناـیاش  هثداـح  کـی  .تسا  هدرک  داـجیا  یبرغ 
تعاس رد  زین  هتـشذگ  بش  هک  تسا  یکاح  يروهمج  تسایر  هب  يرمرادناژ  موس  نکر  شرازگ  .دـشاب  یم  هاگـساپ  ود  نیا  رد  هتـشذگ  بش  هبنـشجنپ 
شرازگ هب  (3) .دش کمک  ياضاقت  نیریـشرصق ، يرمرادـناژ  گنه  زا  هک  داد  خر  يدـیدش  يریگرد  یقارع  لماوع  هاگـساپ و  ود  نیا  ياهورین  نیب  ، 21

اب ون ، باگنت  یهارود  یکیدزن  رد  هار ، نیب  رد  دـندرک و  تکرح  يریگرد  هطقن  تمـس  هب  دـعب  تعاس  ود  دودـح  یکمک  ياهورین  نیریـشرصق ، گنه 
2 تعاس 30 : رد  .دندش  حورجم  راد ) هجرد  زابرـس و   ) لنـسرپ زا  رگید  نت  تفه  دـش و  هتـشک  زابرـس  کی  يریگرد  نیا  یط  .دـندش  ریگرد  نامجاهم 

تروص هب  دندشن و  مازعا  لحم  هب  اما  دندیـسر ، گنه  هب  دندوب ، هدـش  مازعا  نیریـشرصق  گنه  تساوخرد  اب  هک  یهرز   3 پیت یکمک  ياهورین  دادماب 
(4) .دندنام روبزم  گنه  رد  طایتحا  ياهورین 

یم هتفگ  هک  قارع  یثعب  نارومأم  ( 8/1/1359  ) بشید تفگ : مالیا  ناهاشنامرک و  ياه  ناتسا  يرمرادناژ  هیحان  نواعم  يرایرهش  گنهرـس  هراب  نیا  رد 
نارومأم دوزفا : يو  .میداتـسرف  کمک  اه  هاگـساپ  يارب  مه  ام  دـندرک و  هلمح  يورـسخ  باگنت و  هاگـساپ  ود  هب  دـندوب ، زین  نایماظن  اهنآ  نایم  رد  دوش 

زا يریگولج  يارب  زین  ام  .تسا  هدش  تیوقت  تسا ، يزرم  هطقن  هک  تیاده  هاگساپ  هلمج  زا  دنیامن و  یم  تیوقت  ار  دوخ  ياه  هاگـساپ  ًامئاد  قارع  یثعب 
(5) .درک میهاوخ  تیوقت  ار  دوخ  ياه  هاگساپ  مجاهت ، هنوگره 

.دراد تیاکح  زورما  دادماب  تاعاس  نیتسخن  رد  اه  يریگرد  رارکت  زا  اه  شرازگ  رگید 

263 ص :

، لک یماـظن  تارابختـسا  تیریدـم  هب  یلامـش ، هقطنم  تارابختـسا  هموظنم  تیریدـم  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 192440 دنـس  - 1
.9/1/1359

ص4. ذخأم 13 ، - 2
.10/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  تایلمع ،)  ) اجاژ 3 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033857  دنس  - 3

.9/1/1359 هیحان ر3 ، هب  رصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283474  دنس  - 4
.9/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 5
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نارادساپ يرمرادـناژ و  نارومأم  دـندرک و  هلمح  يورـسخ  زرم  هب  نیمجاهم  زا  يا  هدـع  زورما ، دادـماب  تعاس 2  رد  نیریـشرصق ، ینابرهـش  شرازگ  هب 
يورسخ و زرم  بنج  یقارع  ياه  هاگساپ  ياه  هطرش  هک  تسا  هتشون  يریگرد  نیا  شرازگ  رد  نیریـشرصق  گنه  هدنامرف  (1) دنتخادرپ هلباقم  هب  یلحم 

شتآ ریز  ار  يورسخ  دندرک و  تیوقت  ار  نیمجاهم  هراپمخ ، دننام  نیگنس  ياه  حالـس  اب  قوج ، يدنبرد  تمـسق  رد  اه  یقارع  سیـسأتلادیدج  هاگـساپ 
رب هوالع  سراپ ، يرازگربخ  لاح  نیا  رد  (2) .تسا هتشادن  رب  رد  یلام  یناج و  تراسخ  يریگرد  نیا  هدش  هفاضا  روبزم  شرازگ  رد  .دنداد  رارق  هراپمخ 

(3) دادربخ تسا ، هدش  عقاو  یلیل  ناخ  رد  هک  ییاه  يریگرد  زا  روکذم  ياه  يریگرد 

زا هلگزا ) یبرغ  بونج  نیریشرصق و  لامش  رد  عقاو   ) شر هپت  هوک و  هلیت  ياه  هاگساپ  تفگ : زین  نیریشرصق  رد  رقتسم  نارادساپ  هاپـس  لوئـسم  ییاضر 
هراپمخ لسلـسم و  اب  قارع ، روشک  هناخپوت  ینابیتشپ  اب  حلـسم  نیمجاهم  دوزفا : يو  .تسا  یقارع  نیمجاهم  اب  يریگرد  هنحـص  نونکات  هتـشذگ  زور  ود 
تـسا یلاوتم  زور  هس  دودح  تسا و  رتدیدش  هوک  هلیت  هاگـساپ  هب  تالمح  تدش  تفگ : يو  .دـنا  هتفرگ  شتآ  ریز  ار  اه  هاگـساپ  نیا  ياه 120 و 81 ،

(4) .تسا هدماین  دراو  یبیسآ  یسک  هب  نونکات  یلو  دراد ؛ همادا  يریگرد  نیا  هک 

تـسایر رتـفد  هب  يرمرادـناژ  تاـعالطا  .تسا  هجوت  روخ  رد  زین  هدـشدای  يزرم  ثداوـح  یتـینما  یعاـمتجا و  ياهدـمایپ  یماـظن ، ياـه  هبنج  رب  هوـالع 
لخاد هب  دـنا و  هدرک  كرت  ار  هیرق  نازواجتم  هلمح  سرت  زا  يورـسخ ) يزرم  هقطنم  رد  عقاو   ) هتـشکدلو هیرق  یلاـها  هیلک  زورما  هک  داد  ربخ  يروهمج 

هاگـساپ دنهدن و  هحلـسا  ام  هب  دوخ  زا  عافد  يارب  هچنانچ  دنراد : یم  راهظا  مه  ون  باگنت  هیرق  یلاها  دـنا و  هدومن  چوک  هموح  نیریـشرصق و  ناتـسرهش 
زا يزرم ، ياهرهـش  یتح  اهاتـسور و  رد  ینماان  ساسحا  داجیا  دوش  یم  يروآدای   (5) .درک میهاوخ  كرت  ار  دوخ  تنوکـس  لحم  دوشن ، تیوقت  ًالماک 

هلمج

264 ص :

.10/1/1359 هب ف 05ر3 -  یهدنامرف ،) زکرم   ) اجاژ ر3 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283442  دنس  - 1
.10/1/1359 موس ، نکر  گنه  هدنامرف  نیریشرصق -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283437  دنس  - 2

ص4. ذخأم 4 ، - 3
ص9. ، 9/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 4

.7/2/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033940  دنس  - 5
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هب هلمح  دـصق  هـب  سانـشان  يا  هدـع   » زورما تعاـس 22  رد  درک  مـالعا  ینابرهـش  هک  تسا  بوچراـچ  نیمه  رد  .تسا  قارع  ییاذـیا  تـالمح  فادـها 
ار لحم  سانشان  دارفا  دنداد و  خساپ  اهنآ  شتآ  هب  نیرومأم  کیلش و  ریت  دنچ  يرادنامرف  رد  رقتسم  نیرومأم  يوس  هب  نیریشرصق ، ناتسرهش  يرادنامرف 

(1)« .دنیامن یم  كرت 

دوجوم ياهورین  یهد  نامزاس  شیارآ و  هنیمز  رد  ریبادت  نیا  .تسا  هدش  هدیشیدنا  يریبادت  هقطنم  نیا  ياه  هاگساپ  يارب  هدش ، دای  تیعضو  اب  هلباقم  رد 
بیوصت ساسارب  : » تفگ نیریـشرصق ، رد  رقتـسم  نارادـساپ  هاپـس  نالوئـسم  زا  یکی  نوگرذآ ، .تسا  هاپـس  ياه  ییاناوت  زا  رت  شیب  دافتـسا ه  فدـه  اب 

« .دنتفرگ هدهع  هب  روشک  برغ  رد  ار  زرم  لرتنک  نارادساپ  نارهت ، رد  نارادساپ  ناهدنامرف  ياروش 

، ییحی دـیز  ياه  هاگـساپ  دوخ ، لرتنک  تحت  ياه  هاگیاپ  زج  هب  نارادـساپ  دـش و  هاشنامرک  هب  يورـسخ  هداج  تظافح  لوئـسم  يرمرادـناژ  تفگ : يو 
يدایا ًاررکم  نیدرورف ، مود  زور  زا  ار  اـه  هاگـساپ  نیا  دوزفا : يو  .دـنتفرگ  راـیتخا  رد  ار  ناوه  هگنت  شر و  هپت  ولگزا ، داـبآریمزا ، هوک ، هلیت  ناکیـسیپ ،

رد رقتسم  نارادساپ  هاپس  لوئـسم  ییاضر  نینچمه   (2) .دندمآ رد  نارادـساپ  لاغـشا  هب  نونکا  یلو  دـنداد ؛ یم  رارق  هلمح  دروم  نابزیلاپ  فاج و  رادرس 
هاپـس تسا و  رقتـسم  وـن  هدرگ  هقطنم  رد  شترا  رـضاح  لاـح  رد  تفگ : زرم  رد  رقتـسم  ياـهورین  هـب  طوـبرم  تـالوحت  نـیرخآ  دروـم  رد  نیریـشرصق ،

تقد و اب  ار  زرم  لرتنک  تسا و  هتفرگ  رایتخا  رد  دوب ، يرمرادناژ  رایتخا  رد  ًالبق  هک  ار  يزرم  ياه  هاگـساپ  مامت  هک  تسا  زور  هس  تدـم  زین  نارادـساپ 
(3) دراد هدهع  هب  يرایشوه 

زورما هک  مایپ  کی  رد  .تسا  هاپس  هب  هدش  لوحم  دیدج  تیرومأم  يارجا  نسح  هار  رد  تالاکشا  نیرت  مهم  زا  تاناکما  تازیهجت و  نادقف  نایم  نیا  رد 
؛ تسا هتشاذگ  راک  يراخب  هلول  عضاوم  یضعب  رد  نیگنس ، هحلسا  نتشادن  تلع  هب  نیریشرصق  هاپس  : » تسا هدمآ  دش  لاسرا  نارهت  هب  هاشنامرک  هاپـس  زا 

(4)« .تسا نیلوئسم  ندرگ  هب  یعرش  تیلوئسم  اذل 

رد تسا : یکاح  ناشوکی  هاگـساپ  شرازگ  هب  دنتـسم  نیریـشرصق ، زا  هدیـسر  ربخ  .دراد  همادا  نانچمه  قارع  يزرم  ياه  هاگـساپ  تیوقت  لاـح ، نیا  رد 
ناشوکی هاگـساپ  يور  هبور  هک  قارع  هاگـساپ  هس  هب  نیگنـس ، حالـس  هب  حلـسم  دارفا  لـماح  زاگ 66 ، وردوخ  هاگتـسد  تشه  دادـعت  زورما  تعاس 12 

هاگتسد جنپ  دادعت  تعاس 12 ، رد   » زورما هک  تسا  یکاـح  هدیـسر  يزرم  نورب  ربخ  کـی  نینچمه  (5) .دنا هدیدرگ  رقتـسم  دنا و  هدش  دراو  دـنرادرارق ،
(6)« .دنا هدیدرگ  رقتسم  دراو و  نیریشرصق ، هزوح  يور  هبور  هیرذنم  هاگساپ  هب  لماک ، تازیهجت  اب  یماظن  دارفا  لماح  یقارع  وردوخ 

138

يا هنومن  .تسا  ور  هبور  زین  یلخاد  هناحلسم  ياه  يریگرد  اب  قارع ، ییاذیا  تاکرحت  تازواجت و  هب  طوبرم  يزرم  لئاسم  رب  هوالع  ناهاشنامرک  ناتـسا 
نیا یط  .تسا  زورما  رصع  هلمح  زین  زورما و  دادماب  تعاس 2:30  ات  هتشذگ  بش  همین  هناحلسم  هلمح  اه ، يریگرد  نیا  زا 

265 ص :

.11/1/1359 یهدنامرف ، زکرم  اجازن  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  مارگلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063228  دنس  - 1
ص9. ذخأم 32 ، - 2
ص9. ذخأم 32 ، - 3

.9/1/1359 نارهت ، هب  هاشنامرک  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63203  دنس  - 4
.19/1/1359 بالقنا ،) روما  رد  تنواعم   ) يریزو تسخن  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) اجاژ ر2 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033876  دنس  - 5

.19/1/1359 بالقنا ،) روما  تنواعم   ) يریزو تسخن  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) اجاژ ر2 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033875  دنس  - 6
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خساپ شتآ  نیا  هب  ًالباقتم  دش و  هتسب  شتآ  هب  نارایماک  شخب  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  درک و  ناملـسم  ناگرمـشیپ  رارقتـسا  ياه  لحم  تالمح ،
تعاس 9:30، : » تسا یکاح  هراب  نیا  رد  نارهت  هب  هاشنامرک  هاپـس  شرازگ  .داد  خر  يریگرد  کی  ماگنه  بش  زین  هواـپ  هقطنم  رد  نینچمه   (1) دش هداد 

يریگرد نیا  رد  .تشاد  همادا  بـش  تعاس 12  اـت  يریگرد  هدرک ، هلمح  باـیرون  هدـکهد  یلاوح  رد  هراپمخ 60  فکنیشالک و  هحلـسا  اب  بالقنادض 
(2)« .تشادن یناج  تافلت  دش و  دراو  هِد  هب  یتاراسخ 

، لوا عوـن  تسا : ور  هبور  ییاذـیا  هناحلـسم و  تاـکرحت  هنوـگ  ود  اـب  ناـهاشنامرک  ناتـسا  رد  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  تلود  هک  دوـش  یم  يروآداـی 
هدافتـسا ءوس  تراغ و  يرگیغای و  رب  ینتبم  یـسایسریغ و  رت ، شیب  ناشتیوه  هک  تسا  نآ  میقتـسم  یلخاد  لماوع  زا  هتـسد  نآ  قارع و  يزرم  تاکرحت 

نیا رد  .دـنا  هتفای  بسانتم  ییوگروز  يرگتراغ و  یـشکرس و  يارب  ار  ینونک  لاقتنا  عاضوا  هک  دـنا  یلحم  ياه  هفیاط  اه و  هریت  یخرب  ناـنیا  .دـشاب  یم 
هقباس فورعم و  رارـشا  زا  يدادعت  نینچمه  .تسا  هجوت  لباق  زین  یـسیوا  نابزیلاپ و  ناراسمیت  لثم  هتـشذگ  میژر  يرارف  نارـس  اب  اه  طابترا  یخرب  نایم 

.دنراد ار  نامجاهم  زا  ییاه  هورگ  یگتسدرس  شقن  ًاضعب  راد ،

ماظن فلاخم  یموق  یسایس -  ياه  نایرج  زا  رثأتم  تسا و  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسدرک و  ياه  يریگرد  خنـس  زا  ییاذیا ، هناحلـسم  تاکرحت  زا  مود  عون 
ياهورین تارواحم  تابتاکم و  تایبدا ، رد  .دـنراد  روضح  نآ  رد  زین  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ریظن  يرـسارس  ياه  ناـیرج  یخرب  دـشاب و  یم 

.دوش یم  دای  بالقنادض  ناونع  اب  مود  هتسد  زا  و  نیمجاهم ) ای   ) نامجاهم ناونع  اب  لوا  هتسد  زا  ًالومعم  یتینما ، یماظن و  ياه  نامزاس  ماظن و  رادفرط 

يرگید راتفر  زا  کی ، ره  دنتـسه و  رگیدکی  دحتم  ًالمع  روکذـم  هتـسد  ود  ماظن ، رادـفرط  یلحم  ياهورین  هقطنم و  رد  رقتـسم  یتلود  ياهورین  رظن  قبط 
.تسا رما  نیمه  زا  یکاح  ناهیک  همانزور  زورما  شرازگ  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  نانآ  نیب  زین  میقتسم  ياه  يراکمه  یضعب  .درب  یم  دوس 

ود ثداوح  دروم  رد  هاشنامرک ، رد  رقتسم  درُک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  یمومع  طباور  نالوئـسم  زا  یکی  یماسح  رابج  تسا : هدمآ  شرازگ  نیا  رد 
يرتمولیک هس  رد  هنیمرـش "  " هطقن رد  حلـسم ، دارفا  زا  دورناوج  هقطنم  يزاسکاپ  تاـیلمع  لاـبند  هب  هک  يریگرد  کـی  رد  تفگ : دورناوج  هتـشذگ  زور 

هک دندش  تشادزاب  نت  ود  زین  حلـسم  دارفا  زا  .دنا  هدش  حورجم  حلـسم  دارفا  زا  نت  دـنچ  ناملـسم و  ناگرمـشیپ  زا  رفن  کی  نونکات  داد ، يور  دورناوج 
دارفا رایتخا  رد  هک  ار  نالـشق  هاگیاپ  هناحلـسم ، يریگرد  کی  رد  زین  شیپ  زور  دـنچ  ناملـسم  درُک  ناگرمـشیپ  هورگ  .میتسه  اهنآ  زا  ییوجزاب  لوغـشم 
دارفا هل و  هموک  تارکمد ، ار  حلسم  دارفا  تیوه  يو  .دنتسه  رقتسم  لحم  نیا  رد  کنیا  ام  دارفا  دروآ و  رد  دوخ  فرصت  هب  دوب  هل  هموک  نامزاس  حلـسم 

(3) .درک مالعا  هقطنم  رد  فاج  رادرس  حلسم 

266 ص :

ص12. ذخأم 5 ، - 1
.تایلمع نارهت ، هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63216  دنس  - 2

ص9. ، 9/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3
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هقطنم رد  رقتـسم  هورگ  ود  نیب  دورناوج  زورما  ياه  يریگرد  : » تفگ جدننـس  تالیکـشت  تارکمد  بزح  يوگنخـس  یلعدیـس ، اّما  دـسیون : یم  ناهیک 
ود نیب  هک  هدوب  هقطنم  رد  جنـشت  شرتسگ  روظنم  هب  طقف  يریگرد  نیا  : » دوزفا يو  .دـنرادن » يریگرد  نیا  رد  یـشقن  چـیه  تارکمد  بزح  دارفا  هدوب و 

يوگو تفگ  کی  رد  هل ، هموک  ناـمزاس  نالوئـسم  زا  یکی  نینچمه  (1) .تسا هدـمآ  دوجو  هب  رگید  حلـسم  هورگ  قارع و  ثعب  بزح  هب  هتـسباو  هورگ 
(2) درک بیذکت  ار  يریگرد  هنوگره  رد  تکرش  ناهیک ، راگنربخ  اب  ینفلت 

ینیمز يورین  يارب  شترا  كرتشم  داتس  موس  نکر  زورما  هک  یشرازگ  .دیآ  یم  شیپ  زین  ییاهدروخرب  عفانم و  داضت  هتـسد  ود  نیا  نیب  رگید ، يوس  زا 
رهاظ  " دزن دوب  رارق  ریاشع  نارـس  زا  رفن  جـنپ  هیمورا ،  64 رکـشل شرازگ  ربارب  : » تسا هدـمآ  مایپ  نیا  رد  .تسا  هراب  نیا  رد  یبلاطم  يواـح  درک ، لاـسرا 

اب دنـشاب ، یم  تارکمد  بزح  رایتخا  رد  اه  ناگورگ  نیا  دنتـشاد  راهظا  ناشیا  نوچ  یلو  دـنیامن ؛ هرکاذـم  اه  ناـگورگ  يدازآ  دروم  رد  هتفر ، يردـب "
يردب رهاظ  رگا  دنشاب و  یم  بزح  رایتخا  تحت  اه  ناگورگ  هک  دنا  هتفگ  ناشیا  هب  تارکمد  بزح  فرط  زا  هدومن و  هرکاذم  يدمام  تمکح  لصیف و 

اب اه  ناگورگ  يدازآ  دروم  رد  دیاب  لوئـسم  تاماقم  .دـناشک  میهاوخ  نوخ  شتآ و  هب  ار  هقطنم  ...دریگب  میمـصت  اه  ناگورگ  يدازآ  دروم  رد  ًاصخش 
دوخ دارفا  زور  هبزور  دننارورپ و  یم  رس  رد  ار  يرمرادناژ  حالـس  علخ  دارفا  نیا  دوش ، یم  طابنتـسا  هک  يروط  نآ  یلو  دنیامن ؛ هرکاذم  تارکمد  بزح 

(3)« .دنا هدش  رقتسم  یلزد  رد  نایشروش  زا  رفن  دودح 500  زین  رضاح  لاح  رد  .دننک  یم  رتدایز  ار 

ياه يریگرد  رد  تسا و  میقتـسم  ًابلاغ  قارع  مادـقا  لوا ، عون  ياه  يریگرد  رد  .دراد  توافتم  ییاه  شقن  روبزم ، هتـسد  ود  اـب  دروخرب  رد  قارع  میژر 
يدرُک شخب  رد  ًامومع  هتبلا  .تسا  یتاغیلبت  یتاحیلـست و  یماظن ، یلام ، ینلعریغ  تیاـمح  تروص  هب  میقتـسمریغ و  رت  شیب  قارع  تیاـمح  مود ، هورگ 

يداع و يرما  قارع  ویدار  ياه  همانرب  يارب  هلئـسم  نیا  دنریگ و  یم  رارق  تیامح  دروم  هورگ  ود  ره  نآ ، یط  هک  دوش  یم  شخپ  یبلاطم  دادـغب ، ویدار 
(4) .دوش یم  بوسحم  يرارکت 

139

اب زین  ارجا  هلحرم  رد  یهاگ  هک  دراد  دوجو  یتموکح  ياه  حانج  نیب  ییاهرظن  فالتخا  نیـشندرک ، قطانم  هلئـسم  لح  ياهراکهار  اه و  شور  دروم  رد 
.دنیآ یم  رب  نآ  زا  هدافتـسا  ددص  رد  دریگ و  یم  رارق  هقطنم  رد  ماظن  فلاخم  ياه  نایرج  هجوت  دروم  ًاضعب  روما  نیا  .دوش  یم  ور  هبور  ییاه  تمواقم 

لبق زور  دـنچ  : » تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .دـهد  یم  ناشن  ار  هلئـسم  نیا  زا  يا  هنومن  شترا ، كرتشم  داتـس  موس  نکر  زورما  ياـه  شرازگ  زا  یکی 
يداصتقا هرصاحم  هک  تسا  هداد  روتـسد  ًابتک  يروهمج  سیئر  هک  تسا  هدومن  راهظا  دوخ ، ناتـسود  اب  یـصوصخ  هسلج  کی  رد  ولمـساق  نامحرلادبع 

، دننک یمن  ارجا  ار  روتسد  نیا  یلحم  تاماقم  هک  الاح  .دنراذگ  یمن  هحص  روتـسد  نیا  هب  یلحم  تاماقم  یلو  دوش ؛ هتـسکش  دوسون  تاناماروا و  هقطنم 
هب روتسد  نیا  رگا 

267 ص :

.نامه - 1
.نامه - 2

.9/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم   3 اجامس زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63208  دنس  - 3
.دادغب ویدار  يدرک  شخب  ص17 ، ذخأم 3 ، - 4
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(1)« .میرب یم  نیب  زا  ار  يداصتقا  هرصاحم  ارجا و  ار  روتسد  دوش ، هداد  ام  دوخ 

ياه هورگ  ندش  حلـسمریغ  رب  ردص  ینب  هک  درک  نایب  تخادرپ و  هدش  دای  تامادقا  عوضوم  هب  نارهت ، زا  یـشرازگ  رد  هسنارف  يرازگربخ  لاح ، نیا  رد 
ياروش تسا : هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دناد  یم  هرکاذم  یتح  هنایوج و  حلـص  مادـقا  هنوگ  ره  طرـش  شیپ  ار  نآ  دـنک و  یم  يراشفاپ  ناتـسدرک  یـسایس 

 - تسا هدـش  ناتـسدرک  راتخمدوخ  ياـه  شبنج  شترا و  ناـیم  ییاـهدروخرب  هنحـص  ریخا  ياـهزور  رد  هک  ناتـسدرک -  عضو  دروم  رد  ناریا  بـالقنا 
، اروش نیا  بلق  رد  هک  درک  مالعا  سرپ  سنارف  اب  ییوگو  تفگ  رد  هتشذگ  زور  بالقنا  ياروش  يوگنخس  یبیبح  نسح  .تسا  هدرک  ادیپ  رظن  فالتخا 

درک هفاضا  يو  .دـشاب  یم  نآ  فلاخم  رگید  حانج  تسا و  درُک  ناربهر  تیناقح  قفاوم  حانج  کی  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يواستم  ياهورین  اب  حانج  ود 
نیدب دنهد و  ناشن  ار  دوخ  تقادص  تسا ، هتـساوخ  نانآ  زا  يروهمج  سیئر  هک  يروط  نامه  دوخ ، ياه  حالـس  ندراذگ  نیمز  هب  اب  درُک  ناربهر  دیاب 

اب دیاب  درُک  ياه  نامزاس  هک  درک  هفاضا  سپس  یبیبح  نسح  .دنشخب  مکیحت  دننک ، یم  يرادفرط  نانآ  زا  بالقنا  ياروش  رد  هک  ار  یناسک  عضوم  ناس 
دروم رد  سپس  یبیبح  نسح  .دیآ  لمع  هب  قفاوت  كرتشم ، عضاوم  دروم  رد  رتدوز  هچره  ناس  نیدب  ات  دننک  يراکمه  لماک  دامتعا  رد  بالقنا  ياروش 

: تخاس ناشنرطاخ  يو  .دریگ  یم  تروص  قارع ، ناریا و  نایم  دوجوم  وج  رطاخ  هب  اهرونام  نیا  تفگ  دراد  نایرج  ناتـسدرک  رد  هک  یماظن  ياهرونام 
نیا هک  ار  بلطم  نیا  ناـیاپ  رد  یبـیبح  نسح  .دـنهد  يراـی  ار  اـم  هک  تسا  اـهدرک  هفیظو  نینچمه  مینک و  عاـفد  دوخ  روشک  زا  هک  تسا  اـم  هفیظو  نیا 

(2) تسین حرطم  يزیرنوخ  اب  ناتسدرک  لکشم  لح  دروم  رد  يا  هلئسم  ام  يارب  تفگ : درک و  بیذکت  دنا ، هدش  يزورفا  گنج  ثعاب  اهرونام 

140

يروهمج شترا  نوتـس  تکرح  هب  طوبرم  ثداوح  نیا  .تسا  جنـشتم  زونه  هیونـشا ، هدـقن -  هداـج  ثداوح  لـیلد  هب  یبرغ ، ناـجیابرذآ  ناتـسا  عاـضوا 
تسا هدرک  گنت  حلسم " نویبالقنادض   " رب ار  هصرع  شترا ، یمازعا  نوتس  تکرح  همادا  دروم  رد  تلود  دیکأت  تیعطاق و  لاح  نیا  رد  .تسا  یمالـسا 

ره رد  .تسا  هنارگاشفا  دوخ ، نیا  دریگ و  یم  رارق  نانآ  یتاغیلبت  هناحلـسم و  تالمح  فدـه  یپایپ  نوتـس  نیا  یبلط ، مهافت  هب  نانآ  رهاـظت  مغر  یلع  و 
تـسرپرس بالقنا و  ياروش  وضع  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  هقطنم ، رد  شترا  روضح  هراـبرد   (3) .دـهد یم  همادا  شیوخ  هار  هب  نانچمه  نوتـس  نیا  لاح 

جنشت لماوع  ندرب  نیب  زا  يارب  اج  نیا  رد  شترا  روضح  تسا و  یسایس  تارکاذم  ناتسدرک ، رد  نامراک  یلـصا  يانبم  ًالوصا  ام  تفگ : روشک  ترازو 
(4) .تسا هدش  یسایس  تارکاذم  دوکر  بجوم  هک  تسا 

268 ص :

.9/1/1359 اجازن ، هب  اجامس 3 ، زا  مارگلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63206  دنس  - 1
.هسنارف يرازگربخ  نارهت -  ص8 ، ، 11/1/1359 ، 10 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

ناتـسدرک و تارکمد  بزح  نالوئـسم  زا  نت  ود  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ینفلت  يوگو  تفگ  لماک  نتم  شرازگ 140 : همیمض  دراد : همیمـض  - 3
.هیونشا ص290 هدقن - روحم  ریخا  ياه  يریگرد  رابرد ه  یبرغ ، ناجیابرذآ  رادناتسا  زین 

.9/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 4
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رقتسم هیمورا ) ناتسرهش  بونج  رد   ) ولمساق هرد  رد  شترا  ياه  نوتس  هک  درک  مالعا  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  دیـشمج  هراب ، نیا  رد  نینچمه 
هب هیمورا  زا  هک  ییاه  نوتس  ، 64 رکـشل یمازعا  ياهدحاو  تیوقت  يارب  تفگ : وگقح  رتکد  .تسا  هتفرگ  رارق  شترا  طلـست  رد  ًالماک  هقطنم  دنا و  هدش 
هب هک  نیمجاهم  زا  رفن  راهچ  لاقتنا ، لقن و  نیا  رد  دوزفا : يو  .دـندش  قحلم  یمازعا  نوتـس  هب  تیقفوم  اب  دـندوب ، هدـش  مازعا  ناژار  قـالب و  قآ  قطاـنم 
رد تفگ : نینچمه  رادناتـسا  .دنروآ  یم  لمع  هب  شـشوپ  یمازعا  ياه  نوتـس  زا  زین  اهرتپوک  یله  .دندش  هتـشک  دـندرک ، یم  يزادـناریت  نوتـس ، يوس 

، لباقتم يزادناریت  اب  دنتفرگ و  رارق  دندوب -  هدرک  نیمک  هک  حلـسم -  دارفا  هلمح  دروم  هرد ، رد  دندوب ، هقوذآ  لماح  هک  زابرـس  هدـع  کی  روطق  هقطنم 
دـضرب ییاه  ینکارپ  هعیاش  تاکیرحت و  يا  هدع  ناتـسا ، ریخا  ياه  يریگرد  نیمه  رد  هنافـسأتم  تفگ : وگقح  ياقآ   (1) .دننک روبع  هقطنم  زا  دنتسناوت 

هلباقم نآ  اب  تدش  هب  ام  هک  دنراد  تاماقم  هیحور  فیعضت  رد  یعـس  دنتـسه ، ناتـسا  لخاد  جراخ و  زا  هک  هدع  نیا  .دنا  هتخادنا  هار  هب  یمـسر  تاماقم 
(2) درک میهاوخ 

رد 30 ولنـسح  هاگـساپ  و  رک "  " ياتـسور هـب  تعاـس 10  رد  ناـمجاهم  هدـقن  هقطنم  رد  هک  داد  عـالطا  زین  هیمورا  نارادـساپ  هاپـس  يوگنخـس  نـینچمه 
ار رایدمحم  هار  هس  یکیدزن  رد  رالاراس  زوگالآ و  ءارق  رهـشناریپ و  هداج  رد  رقتـسم  هدقن  يرمرادـناژ  هاگـساپ  نینچمه  .دـندرک  هلمح  هدـقن  يرتمولیک 

یتافلت تالمح  نیا  رد  .تسا  هدوب  گنفت  زادـنا و  هراپمخ  ، 7 یج.یپ.رآ کشوم  هلمج  زا  فلتخم  ياه  هحلـسا  اب  تالمح  نیا  .دنداد  رارق  هلمح  دروم 
(3) .تسا هدنام  اج  هب  یلکلا  تابورشم  زین  نیمجاهم  رگنس  رد  .تسا  هدمآ  دراو  دارفا  هب  یلام  تاراسخ  اهنت  هتشادن و  دوجو 

بقع ولشاول  ياتسور  زا  ار  نیمجاهم  لباقتم ، يزادناریت  اب  هتشذگ  بش  ولنچب  هاگـساپ  يرمرادناژ  دارفا  هدقن ، ناتـسرهش  يرادنامرف  تسرپرـس  هتفگ  هب 
ار اتسور  زین  اتسور  نیا  یلاها  دندرک و  هلمح  هدقن  عباوت  زا  ولـشاول  ياتـسور  هب  حلـسم  ياه  هورگ  ( 4/1/59  ) شیپ هبنـشود  درک : يروآدای  يو  .دندنار 

لسلسم اب  هدقن ، بونج  رد  رقتسم  يرمرادناژ  دحاو  زورما ، دادماب  تعاس 2:30  يو ، هتفگ  هب  نینچمه  .دندرک  ترجاهم  ولنچب  هاگساپ  فرط  هب  هیلخت و 
يریگرد نیا  هناتخبشوخ  تفگ : هدقن  يرادنامرف  تسرپرـس  .دندش  رارف  هب  روبجم  نامجاهم  يرمرادناژ ، لباقتم  يزادناریت  اب  تفرگ و  رارق  موجه  دروم 

(4) .تسا هتشادن  یناج  تافلت  هنوگ  چیه  اه 

یلاـمتحا دروـخ  دز و  ریگرد  اـت  دـنا  هدوـمن  كرت  کـیدزن  تاـهد  يوـس  هب  ار  رهـش  هیونـشا ، مدرم  زا  یتمـسق  : » تسا یکاـح  اـهربخ  رگید ، يوـس  زا 
(5)« .دنوشن

141

هتخادرپ روشک  برغ  رد  ماظن  فلاخم  ياه  نایرج  اه و  تیصخش  لیلحت  یسررب و  هب  دوخ  زورما  رامش ه  رد  هدوت ، بزح  ناگرا  مدرم ،" همان   " همانزور
شرتسگ ناتسدرک  رد  قارع  یثعب  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما  لامع  هنارگ  هئطوت  ياه  تیلاعف   " ناونع تحت  بلطم  نیا  .تسا 

269 ص :

ص12. ، 10/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص4 ، ، 10/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

ذخأم 50. - 3

ذخأم 50. - 4

ذخأم 47. - 5
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دوش و یم  لماش  ار  روشک  برغ  رد  ماظندض  ياه  نایرج  زا  یشخب  طقف  هدوت ، بزح  صاخ  هاگدید  قبط  یسررب  نیا  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  دبای " یم 
لماک نتم   (1) .دنا هدنام  توکسم  دنتسه ، نیشندرک  قطانم  رت  شیب  رد  تلود  دض  هناحلـسم  تامادقا  روحم  هک  یبهذمریغ  یموق  یـسایس -  ياه  هورگ 

: تسا نینچ  یسررب  نیا 

: تسا كانرطخ  راد و  هنماد  تیلاعف  نیا  رگنایب  ریز  ياه  هنومن  .تسا  هدوزفا  ناتسدرک  رد  دوخ  برخم  ياه  تیلاعف  رب  بالقنادض  »

ناتـسدرک و رد  لاعف  یبالقنادض  ياه  هورگ  نیب  طبار  قارع و  یثعب  میژر  کیدزن  ناراکمه  زا  دراد ، رودزم  يدایز  دادعت  هک  ینیـسح  لالج  خیـش  - 1
نایرکم عجترم  ياه  هورگ  هل و  هموک  ینیـسح ، نیدـلازع  رتفد  لیوحت  صخـش  نیا  طسوت  قارع ، يوس  زا  یلاسرا  ياـه  هحلـسا  .تسا  قارع  یثعب  میژر 

نیسح و مادص  زا  نیرضاح ، يارب  ینارنخس  کی  نمـض  ینیـسح  لالج  خیـش  هچبلح ، رد  ناریا  ناگدنهانپ  هاگودرا  رد  خیرات 12/10/58  رد  .دوش  یم 
عفن هب  ناریا ، عاضوا  هنوراو  حیرـشت  نمـض  زین  قارع  ياهرهـش  سرادـم و  رد  صخـش  نیا  .درک  دای  درُک  قلخ  یجان  ردـپ و  ناونع  هب  قارع  یثعب  میژر 

.تسا نایرکم  ناویرم و  تشدرس ، هناب ، فارطا  رد  صخش  نیا  تیلاعف  زکرم  .دنک  یم  غیلبت  قارع  یثعب  میژر 

جراخ رد  هک  اه  لاس  زا  سپ  روکذم  دارفا  .دنتـسه  هواپ  دوسون و  رد  كاواس  دیلپ  رـصانع  زا  گیبرهاط ، دـمحم  دـمحم  گیبرهاط و  دـمحم  دـماح  - 2
رد عقاو  رو ، هناب  رد  هک  صخش  ود  نیا  هب  هتسباو  دارفا  .دنتسه  یبیرخت  ياه  تیلاعف  لوغـشم  دنا و  هتـشگزاب  ناریا  ناتـسدرک  هب  دندرب ، یم  رـس  هب  ناریا 
اب بسانتم  غلبم  نیا  .دـنریگ  یم  قوقح  یقارع  رانید  هنایهام 70  دنرفن و  دودح 400  رد  دـننک ، یم  تیلاعف  ناهاشنامرک  ناتـسا  یناخاباب  هلگزا و  هقطنم 

.دبای یم  شیازفا  رانید ) هداوناخ 10  وضع  ره  يارب   ) هداوناخ دارفا  دادعت 

، یخانیا دمحا  اب  نینچمه  و  ربجنر ) ًاریخا  یبالقنا  نامزاس  وضع  یئاشال و  شروک  کیدزن  ناراکمه  زا   ) یخانیا یفطـصم  اب  گیبرهاط  دمحم  دـماح و 
، يرظن دومحم  دمحا ، ردان  یمیرک ، دارمدیـس ، هللادبع  دارمدیـس ، حلاص  یفـسوی ، ریگناهج  گیب ، نیما  حاّتف  حلاص ، خیـش  لها  هلـس  خیـش  فسوی  جاح 

فارطا رد  ار  دوخ  تیلاعف  هک  ینیسح  لالج  خیش  زج  هب  دارفا -  نیا  .دنراد  کیدزن  يراکمه  ینیسح  لالج  خیش  فاج و  رادرـس  یمیحر ، میرکدمحم 
هناب ناویرم ،

270 ص :

هب لوا  ناـیرج  اـب  ًـالومعم  هدوت  بزح  .میدرک  یفرعم  ًـالامجا  ار  روشک  برغ  رد  لاـعف  زیاـمتم  یلک  ناـیرج  ود  زورما ، رامـشزور  شرازگ 138  رد  - 1
دروخرب اهنآ  اب  مود ، نایرج  اب  کیژتارتسا  یهارمه  يدایز  دـح  ات  یـشنیب و  تبارق  لیلد  هب  اما  دـنک ؛ یم  يرگاـشفا  نآدـض  رب  دزادرپ و  یم  يدـنبزرم 

هن  ) تسا تسیئوئام  هک  نیا  لیلد  هب  ار  هل  هموک  هورگ  ًائانثتـسا  هتبلا  .دزاس  یم  دراو  لاکـشا  نانآ  ياه  شور  يا  هراپ  هب  اهنت  دنک و  یم  زیمآدییأت  یبذج 
کچوک ياه  لـفحم  اـه و  هورگ  اـب  نینچمه  .دـنک  یم  هنامـصخ  دروخرب  نآ  اـب  درامـش و  یم  بـالقنا  دـض  یلک  هب  یـشم ) طـخ  درکلمع و  لـیلد  هب 

داجیا شیوخ  نادحتم  زا  یباعشنا  اهدعب  تارکمد  بزح  رد  هدوت  بزح  هک  نیا  رگید  هلئسم  .دراد  يراتفر  نینچ  زین  دنلاعف  ناتـسدرک  رد  هک  تسیئوئام 
.دندش فورعم  مراهچ  هرگنک  ناوریپ  هب  هک  درک 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 296 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_270_1
http://www.ghaemiyeh.com


، یماما یخانیا ، یشالک ، زوگوات ، دورناوج ، یناخاباب ، قطانم  رد  یگمه  دنک -  یم  غیلبت  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  رتفد  مان  هب  هدرک و  زکرمتم  نایرکم  و 
.دنراد تیلاعف  یناخلق  یشیاط و 

تینما نامزاس  هبتر  یلاع  ناراشتـسم  زا  نونکا  هک  هکرالک -  لیا  زا  فاج و  رادرـس  ناکیدزن  زا  میرک  حاتف  مان  هب  یـصخش  هلیـسو  هب  هدع ، نیا  تیلاعف 
هناشاک و هناـخ و  كرت  هب  ار  مدرم  دوخ ، تیلاـعف  هزوح  رد  دـنراد و  رودزم  يدادـعت  هتـسد و  راد و  دوخ  يارب  دارفا  نیا  .دوش  یم  لرتنک  تسا -  قارع 
رد اهنآ  .دـنروآ  یم  رد  دوخ  مادختـسا  هب  فازگ  ياه  قوقح  اب  رودزم  ناونع  هب  ار  اه  هداوناـخ  ناتـسرپرس  دـننک و  یم  قیوشت  قارع  هب  ندـش  هدـنهانپ 

، مود تروص  رد  دید و  دنهاوخ  هجنکـش  رازآ و  لوا ، تروص  رد  هک  اهنآ ؛ رادفرط  ای  دیـشاب  ینیمخ  رادـفرط  دـیاب  ای  دـنیوگ  یم  مدرم  هب  دوخ  تاغیلبت 
.دنریگب لیوحت  هحلسا  دنربب و  قارع  هب  ار  دوخ  هداوناخ  دیاب 

ياـه هورگ  زا  یکی  .دـننک  یم  تیلاـعف  غـیلبت و  هـل  هموـک  نیدـلازع و  خیـش  رتـفد  ماـن  ریز  روکذـم ، قطاـنم  هاـگآان  مدرم  ناـیم  رد  اـه  هورگ  نـیا  رثـکا 
نامز رد  روالد ، مان  ریز  رودزم  يا  هدع  مادختسا  هب  هک  هدوب  هقطنم  رد  كاواس  قباس  لماوع  زا  صخش  نیا  .تسا  يرظن  دومحم  هب  هتسباو  یبالقنادض ،
داجیا اب  تسا و  هداد  رارق  راکبارخ  ياهورین  قارع و  یثعب  میژر  تمدـخ  رد  ار  دوخ  تاناکما  همه  زورما  درک و  یم  تمدـخ  يولهپ  میژر  هب  نئاخ  هاش 

هیلع هسیسد  ینیچ و  هئطوت  هب  باهذ ، لپرس  يرتمولیک  هس  رد  ریگزاب ، يراو و  هعلق  یـسیواب ، ياهاتـسور  رد  صوصخ  هب  هقطنم و  دنچ  رد  رقم  هاگیاپ و 
هرادا یسیو  دیشمج  متـسر و  ربنقادخ ، یماسا  هب  صخـش  نیا  ياه  هدنیامن  زا  رفن  هس  هلیـسو  هب  هاگیاپ  هس  نیا  .تسا  لوغـشم  ناریا  بالقنا  درُک و  قلخ 

دصاقم دربشیپ  تهج  رد  نآ  زا  تسا و  روشک  برغ  نارادساپ  ياه  هتیمک  زا  ییاسانـش  تراک  ياراد  یـسیو  دیـشمج  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  .دوش  یم 
.دنک یم  هدافتسا  ءوس  شراکتیانج  نابابرا  دوخ و  فیثک 

، يرظن دومحم  گیبدمحم ، گیبدماح ، ینیسح ، لالج  خیش  زا : دنترابع  نآ  ياضعا  هک  هدش  لیکـشت  يا  هتیمک  هچبلح ، کیدزن  ناجیدنب  رد  ًاریخا  - 3
گنهامه نانآ  هفیظو  هک  رگید ، رفن  دـنچ  گب و  میرک  حاتف  رای ، یلع  یخانیا ، دـمحارای  دـمحا ، ردان  هرایب ،) نامثع  خیـش  هدـنیامن   ) نوطچالع ناـمثع 

.تسا ناریا  برغ  رد  اکیرما  مسیلایرپما  قارع و  یثعب  میژر  هب  هتسباو  یبالقنا  دض  یعاجترا و  ياهورین  یمامت  تیلاعف  ندرک 

کلرس الکراهچ و  رد  نای  هر  هز  لحم  رد  اهراک  ندومن  گنهامه  روظنم  هب  يا  هسلج  رد  نارودزم  نیا  مامت  ، 1358 خیرات 3/10 / رد  قثوم ، رابخا  قبط 
یمالسا يروهمج  هیلع  ناریا  ناتسدرک  رد  يراکبارخ  یبالقنا و  دض  تیلاعف  نمض  هک  تسا  هدش  هتساوخ  اهنآ  زا  قارع  تلود  هلیسو  هب  .دنا  هدش  عمج 

رد هاگیاپ  ود  داجیا  اب  دننک و  کمک  ینهیم  هیداحتا  اه و  تسیلایسوس  تسینومک ، بزح  نازرابم  بوکرـس  رد  یقارع  ياهورین  هب  ینیمخ ، ماما  ناریا و 
(1)« .دنهد شرتسگ  ار  دوخ  تیلاعف  ناریا  قارع و  كاخ 

271 ص :

ص1. ، 9/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1
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يارب دزادرپ و  یم  یتدـیقع ) هن  یـسایس (  تیلاعف  هب  ًافرـص  هک  دـنک  یم  يزاب  ار  ناریا  بـالقنا و  رادـفرط  هورگ  کـی  شقن  هراومه  ناریا ، هدوت  بزح 
هار نیا  هتبلا  .دنک  یم  مادـقا  فلتخم  ياه  لح  هار  هئارا  هب  دـنک -  یم  شومارف  ار  شا  " یمالـسا  " ناونع هراومه  بزح  نیا  هک  بالقنا -  ماظن و  موادـت 

ًاحیرصت بزح ، عضاوم  زا  يرایسب  .تسا  مدرم  بالقنا و  رادتسود  یماح و  يوروش  هک  نیا  نآ  دننک و  یم  لابند  ار  یصخشم  ریس  طخ  هراومه  اه  لح 
هراـبرد ار  ناریا  تلم  تیـساسح  هک  هدوت  بزح  .تساوخ  کـمک  يوروـش  زا  مسیلاـیرپما ، اـب  هزراـبم  يارب  دـیاب  هک  دراد  رب  رد  ار  هتکن  نیا  ًاـحیولت  اـی 

مدرم و يدازآ  هافر و  يارب  یمالسا ، يروهمج  دننامه  هک  یمیژر  دنک ؛ یم  دای  تسیلایسوس  یمیژر  ناونعاب  رت  شیب  يوروش  زا  دسانش ، یم  مسینومک 
نیا همادا  رد  .تسا  روای  نیرتهب  يوروش  نآ  لح  يارب  تسا و  اکیرما  زا  ناریا  تالکـشم  مامت  بزح ، نیا  رظن  زا  .تسا  هدـش  لیکـشت  مدرم  باختنا  اـب 

" ینونک كانرطخ  هظحل  هرابرد  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  هیمالعا   " ناونعاب یلّـصفم  هیعالطا  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  زورما  ریـس ، طـخ 
اب : » دوب نیا  دیسر ، پاچ  هب  لوا  هحفص  رتیت  نیرت  تشرد  تروص  هب  هک  نآ  یلصا  ناونع  .دش  پاچ  بزح  ناگرا  همانزور  رد  هیمالعا  نیا  .درک  رـشتنم 

درک هراشا  لصفم  هیمالعا  نیا  يادـتبا  رد  هدوت  بزح  .تسکـش » مه  رد  ار  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هئطوت  ناوت  یم  یبـالقنا ، ياـهورین  همه  داـحتا  زیهجت و 
هبرجت  » يروآدای اب  نینچمه  .دوش » یم  رت  مکارتم  زور  ره  هک  هدـش  رادـیدپ  ناریا ] یمالـسا  بـالقنا  هن  و  ناریا [  بـالقنا  نامـسآ  رد  يا  هریت  ياـهربا  »

يا هیمالعا  نینچ  رودص  لیلد  (1)« ناریا ریظن  ياهروشک  ياه  بالقنا  رد  نآ  ریظن  كاندرد  ياه  هبرجت  لاس 1332 و  دادرم  رد  ام  یلم  شبنج  كاندرد 
لوئـسم تاماقم  همه  رایتخا  رد  ینونک  هظحل  رد  ار  دوخ  ياه  هاگدـید  ناریا  هدوت  بزح  : » دوزفا درک و  نایب  بزح  نیا  یخیراـت  تیلوئـسم  ساـسحا  ار 

: تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  همادا  رد  (2) دراذگ یم  یبالقنا  زرابم  ياهورین  همه  یمالسا و  يروهمج 

هتـشذگ ناهج  رد  ام  روشک  اب  طابترا  رد  هچنآ  و  ناریا ، لخاد  تسایـس  نادیم  رد  ون  لاس  ياهزور  نیلوا  هتـشذگ و  لاس  نایاپ  هتفه  دـنچ  ياهدادـیور  »
یساسا يریگ  تمس  .دنا  هدوب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  هعومجم  رد  روآ  ینارگن  يدج و  رایـسب  شخرچ  کی  رگنایب  تسا ،

.نیچ یبرغ و  ياپورا  مسیلایرپما  يرگ  یجنایم  اب  اکیرما ، مسیلایرپما  هب  یکیدزن  هب  شیارگ  زا  دوب  ترابع  شخرچ  نیا 

يولع و رادایرد  يا و  هغارم  هیزن و  ماظتناریما و  دـننام  دوخ  نارازگراک  کمک  اب  ات  دندیـشوک  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ییاکیرما ، ياه  تسیلاـیرپما  ... 
هک ناریا  ياه  لاربیل  یبلط  میلست  يراکـشزاس و  زا  هدافتـسا  اب  دنراد -  ياج  یتلود  ساسح  تاماقم  رد  مه  زونه  هنافـسأتم  هک  اهنآ -  لاثما  زا  يرایـسب 

ماجنا كرادت و  .دنزادنیب  دوخ  لیم  قباطم  يریـسم  رد  جـیردت  هب  ار  عاضوا  دـنرادن ، هتـشادن و  بالقنا  تابرـض  ریز  زا  يراد  هیامرـس  تاجن  زج  يرکف 
هنامرحم رادید 
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هناراکزواجت و ياه  هشقن  یلـصا  ناحارط  زا  یکی  اکیرما و  يروهمج  سیئر  یتینما  رواشم  یکـسنیژرب  اب  ناریا ، لاربیل  ریزو  تسخن  ناـگرزاب  سدـنهم 
.دوب اه  شزاس  اه و  شالت  نیا  یناقوف  فطع  هطقن  راوخناهج ، مسیلایرپما  نیا  راب  تیانج 

اب ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هناروسج  مادـقا  اب  طابترا  رد  ینیمخ  ماما  یـسایس  يرادـیاپ  تیارد و  ربارب  رد  شزاس ، هئطوت  نیا  هلحرم ، نآ  رد 
هیلع شدعب  ياه  ماگ  كرادت  يارب  ار  اضردـمحم  هک  اکیرما -  مسیلایرپما  هب  تبـسن  مدرم  مشخ  ناشورخ  نیگمهـس و  جوم  .دـیدرگ  ور  هبور  تسکش 

.تخاس هدامآ  شا  یلصا  نمـشد  اب  شزاس  يارب  ناوت  یمن  یناسآ  هب  ار  ناریا  یبالقنا  ياه  هدوت  هک  داد  ناشن  دوب -  هداد  هانپ  دوخ  دزن  هب  ناریا  بالقنا 
تسایس هعومجم  رب  یکاندرد  هبرض  بالقنا ، زا  سپ  نارود  رد  یتح  ناریا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  تیلاعف  دانسا  ندش  اشفا  هناخـسوساج و  لاغـشا  اب 

مسیلایرپما كرتشم  هئطوت  نیا  اه ، ماظتناریما  لاثما  هنانئاخ  هرهچ  ندش  شاف  اه و  لاربیل  ماگ  هب  ماگ  تلود  ندش  رانکرب  اب  دمآ و  دراو  هقطنم  رد  اکیرما 
« .دیدرگ هفقو  راچد  اه  لاربیل  اکیرما و 

دننام ینایوجارجام   » و يا » هغارم  مدقم  هیزن ، ناملسم ، قلخ  بزح   » دننام تسا ؛ هدش  هراشا  مسیلایرپما » هب  هتسباو  لماوع   » تاکرحت هب  هیمالعا ، همادا  رد 
رـسارس رد  مسیلایرپما  هب  هتـسباو  يامن  پچ  ياه  هورگ  ناتـسزوخ و  ناتـسدرک و  رد  نکپ  قارع و  ياـه  یثعب  هب  هتـسباو  ناراوخ  هریج  ریاـس  هل و  هموک 

.دروخ تسکش  هدوت  بزح  ياه  يرگاشفا  رثا  رب  هلمج  زا  هک  روشک »

يداصتقا و یسایس ، هبناج  همه  هلمح  کی  كرادت  اکیرما  مسیلایرپما  اه ، لزلزت  اه و  تسکش  نیا  دمایپ  رد  : » دهد یم  همادا  نینچ  ار  هیمالعا  بزح  نیا 
ياپورا اداناک و  زا  یتسیلایرپما ، يایند  رد  ار  شیوخ  نیدـحتم  یگمه  ات  تخادـنا  هار  هب  ار  دوخ  يورین  مامت  درک و  زاغآ  ناریا  بـالقنا  هیلع  ار  یماـظن 

و ناتـسکاپ ، تاراما و  نامع و  ات  هتفرگ  يدوعـس  ناتـسبرع  تاداس و  لیئارـسا و  زا  مسیلایرپما ، هب  هتـسباو  ياـیند  رد  و  اـیلارتسا ، نپاژ و  اـت  هتفرگ  یبرغ 
ناریا فارطا  رد  دوخ  هدناشن  تسد  روشک  رد  يا  هزات  ياه  هاگیاپ  هک  دمآرب  ددص  رد  اکیرما  ...دنک  رازراک  نیا  دراو  ار  نیچ  شا  هزات  دـحتم  نینچمه 

رد ار  یتسیلایرپما  طلـست  يرارقرب  تامدـقم  نیما ، هللا  ظیفح  ینعی  یناغفا ، تاداسرونا  تنایخ  زا  يریگ  هرهب  هشقن ، نیمه  بوچراـچ  رد  .دروآ  تسد  هب 
دروم مسیلایرپما  ار  نیما  تاکیرحت  .دـندرک  یم  کیرحت  ناریا  بالقنا  هیلع  برغ ، زا  اه  یثعب  قارع  قرـش و  زا  نیما  هللا  ظـیفح  .درک  هداـمآ  ناتـسناغفا 

رد يوروش  دـض  هژیو  هب  تسینومک و  دـض  رـصانع  يارب  هناهب  نیا  .دزاس  هریت  يوروش  داـحتا  اـب  ار  ناریا  تابـسانم  هک  نآ  يارب  داد ؛ یم  رارق  هدافتـسا 
تاماقم زونه  شترا  رد  هژیو  هب  یتلود و  ياه  هاگتـسد  رد  هک  اـکیرما  لـماوع  يارب  دوب و  دنـسپ  دروم  رایـسب  دـیدج ، همکاـح  ياـهداهن  ریاـس  تلود و 

هزادنا یب  دـنراد ، رایتخا  رد  ار  یمکحم  عضاوم  بالقنا  همکاح  ياهداهن  همه  رد  هک  بلط  میلـست  راکـشزاس و  لماوع  و  دـنراد ، تسد  رد  ار  یـساسح 
(1)« .دنیاشوخ
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اب رما  نیا  هتبلا  .تسا  ناتـسناغفا  رد  يوروش  روضح  هیجوـت  هک  دزادرپ  یم  ناریا  رد  بزح  نیا  یعقاو  فیاـظو  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  سپـس  هدوـت  بزح 
بزح نیا  .تسا  يراوشد  راک  اج ، نآ  رد  يوروش  تایانج  ناتـسناغفا و  ناناملـسم  تیعـضو  هرابرد  ناریا  یمومع  راکفا  رد  دوجوم  تیـساسح  هب  هجوت 

ياهورین روضح  زا  ناتسناغفا  مدرم  هک  دراد  هلئسم  نیا  ياقلا  رد  یعس  ناتـسناغفا ، رد  يوروش  روضح  نافلاخم  نداد  هولج  ییاکیرما  يارب  شالت  نمض 
اب میناوخ  یم  یبلطم  هیمالعا  نیا  همادا  رد  اتـسار ، نیمه  رد  .دنـشچ  یم  ار  مسیلاـیرپما  غوی  زا  يدازآ  نیریـش  معط  نونکا  دـنا و  هدرک  لابقتـسا  يوروش 

هبور تسکش  اب  ناتسناغفا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  یتاداسرونا  هشقن  : » تسا حرش  نیا  هب  هک  یفیک " رییغت  کی  أدبم  ناتسناغفا ، رد  هام  يد  دادیور   " ناونع
داـحتا نیب  دوجوم  دادرارق  بجوـم  هب  دـیدج ، یبـالقنا  تلود  دـنتخاس و  بآ  رب  شقن  ناتـسناغفا  یبـالقنا  ياـهورین  ار  نیما  هللا  ظـیفح  هئطوـت  .دـش  ور 

هب دندش ، یم  زیهجت  ناتسکاپ  نیچ و  اکیرما و  هلیسو  هب  هک  بالقنا  دض  ياهورین  اب  هلباقم  يارب  هک  درک  اضاقت  يوروش  تلود  زا  ناتسناغفا ، يوروش و 
(1)« .دناسرب یماظن  کمک  ناتسناغفا  تلود 

رب هعقاو  ود  نیا  ریثأت  یـسررب  هب  دـهد و  یم  همادا  يروهمج " تسایر  هب  ردـص  ینب  ياقآ  باختنا  ماـما و  يراـمیب   " ناونع تحت  ار  بلطم  هیمـالعا  نیا 
نیا دـشابن ، ماما  صخـش  رگا  تسا و  اکیرما  هب  لیامتم  ردـص  ینب  تکرح  هک  دـنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  ًاحیولت  دزادرپ و  یم  ناریا  یجراـخ  تساـیس 

اکیرما تمـس  هب  یتکرح  زین  ار  ناتـسناغفا  رد  يوروش  یماظن  روضح  اب  تفلاخم  بزح ، نیا  .تفر  دـهاوخ  اکیرما  تمـس  هب  تسا و  هتفای  نایاپ  بالقنا 
ادیپ ناریا  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  رد  ناتـسناغفا ، تلود  هب  يوروش  داحتا  یماظن  کمک  نایرج  اب  طابترا  رد  هک  یلوحت  : » دـسیون یم  درامـش و  یم 

تـسایس لاعف  هنحـص  زا  ناشیا  يرود  ماما و  يرامیب  .درک  ادیپ  يا  هقباس  یب  تدش  يروهمج  تسایر  هب  ردص  ینب  ياقآ  باختنا  ماما و  يرامیب  اب  دش ،
يرامیب اب  هک  دیدرگ  راودیما  دـناد ، یم  دوخ  ریذـپان  یتشآ  نمـشد  ار  ماما  هک  اکیرما  مسیلایرپما  .درک  راودـیما  داش و  ًاقیمع  ار  اکیرما  مسیلایرپما  زور ،

يا هسیاقم  لباقریغ  نازیم  هب  یمالـسا ، يروهمج  ناگدـننادرگ  نایم  رد  اهرظن  فالتخا  تافالتخا و  زا  يریگ  هرهب  هنارهام و  ياهرونام  تاناکما  ناـشیا 
داد ناشن  مه  هبرجت  .درک  رت  شیب  ار  دیما  نیا  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  رد  مه  ردص  ینب  ياقآ  يزوریپ  .درک  دهاوخ  ادیپ  شیازفا  هتشذگ  هب  تبـسن 

یجنایم هب  طوبرم  قفومان  ياه  شالتریـس  ناریا و  یجراخ  یلخاد و  تالوحت  لصفم  رورم  اب  همادا  رد  هدوت  بزح  (2)« .تسا هدوبن  هیاپ  یب  دیما  نیا  هک 
نیـسحت لباق  يرادـیاپ  ینیمخ و  ماما  تیارد  هک  تسا  یقاب  شرکـش  ياج  اـهنت  : » دـیازفا یم  هنـال ، لـئاسم  زا  دـعب  اـکیرما  ناریا و  نیب  شزاـس  يرگ و 
ناگورگ نابلط ، تصرف  ناراکـشزاس و  هک  دش  نآ  زا  عنام  نانآ ، زا  ناریا  یبالقنا  نیتسار  ياهورین  همه  ینابیتشپ  ماما و  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 

هب شزوپ ، ضرع  اب  دنراذگب و  صالخا  قبط  رد  دنداد ، اکیرما  مسیلایرپما  هب  هک  یتازایتما  ریاس  دننام  زایتما ، نیرت  کچوک  نتفرگ  نودـب  ًاناجم و  ار  اه 
ناطیش
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تـسا نکمم  میاهدلاو  يرگ " یجنایم   " و یگدیـسر " نویـسیمک   " نیا مامت  هک  نیا  رد  شکمـشک  هظحل  نیرخآ  رد  ماما  دیدرت  .دـننک  میدـقت  گرزب 
ترازو هب  ار  اه  ناگورگ  يراذـگاو  داهنـشیپ  ماما  دـیدرت ، نیمه  هیاـپ  رب  .تشاد  يرثؤم  شقن  كاـنرطخ  هئطوت  نیا  ندرک  یثنخ  رد  دـشاب ، يزاـب  هقح 

.درک اکیرما  مسیلایرپما  يولهپ و  اضردـمحم  تایانج  هب  یگدیـسر  هنیمز  رد  اهنآ  شرازگ  راشتنا  هب  طورـشم  ار  نویـسیمک  تاقالم  تفریذـپن و  هجراخ 
نآ زا  عنام  مه  لماع  نیمه  تسرد  .تسا  يرگید  زیچ  هلماعم ، عوضوم  هدوبن و  راک  رد  یتایانج  هب  یگدیسر  ًالـصا  هک  دش  مولعم  میمـصت ، نیا  زا  سپ 

(1)« .تسناد لماع  نیمه  دمایپ  دیاب  ار  هرهاق  هب  اماناپ  زا  يولهپ  اضردمحم  لاقتنا  .ددرگ  یلمع  لماک  روط  هب  اکیرما  مسیلایرپما  كانرطخ  هشقن  هک  دش 

اج هباج  میمـصت  هک  تسا  نشور  : » تسا هدـمآ  نینچ  ارچ "؟ درک ، اج  هباـج  ار  يولهپ  اضردـمحم  اـکیرما  مسیلاـیرپما   " ناونع تحت  هیمـالعا ، همادا  رد 
همه روضح  اب  نایرج ، نیا  زا  شیپ  زور  ود  هک  اکیرما -  هدحتم  تالایا  یلم  تینما  ياروش  بناج  زا  ًاملـسم  رـصم ، هب  اماناپ  زا  يولهپ  اضردمحم  ندرک 

لیوحت ار  هاش  هک  دوب  کیدزن  رابود  ایوگ  هک  نیا  رب  ریاد  ردص  ینب  ياقآ  تاراهظا  .تسا  هدش  هتفرگ  دش -  لیکشت  رتراک  تکرـش  اب  روشک  نآ  نارس 
ياسران تخانـش  زا  یـشان  دناوت  یم  اهنت  تسا ، هدـیدرگن  یلمع  نایرج  نیا  ناریا ، رد  اکیرما و  رد  يریگ  میمـصت  زکارم  ددـعت  دوجو  تلع  هب  دـنهد و 

دیفـس و خاک  رتراک و  زا  همه ، بابرا  اقآ و  اکیرما  رد  دناد  یمن  هک  تسیک   ... .دشاب یتسیلایرپما  ياهراصحنا  زکرم  تیمکاح  لامعا  مسیناکم  زا  ناشیا 
جات و یب  هاشداپ  رلفکار ، ياقآ  هک  تسا ، اکیرما  یتسیلایرپما  تاراصحنا  هعماج  نامه  نوگاتنپ ، ایـس و  ات  هتفرگ  یتسینویهـص  لفاحم  هجراـخ و  ترازو 

رلفکار ياقآ  تیرتسا و  لاو  يارچ  نوچ و  یب  نیمدختـسم  همه ، اهرجنیـسیک ، اـه ، سنو  اـهرتراک ، دراد ؟ رارق  نآ  سأر  رد  یتسیلاـیرپما ، ناـهج  تخت 
روصت رگا  تسا  یـشیدنا  هداس  .دنتـسه  تیرتسا  لاو  میمـصت  نیرخآ  يرجم  همه  یلو  دـنیوگب ، يرظن  دوخ  زا  ثحب  ماگنه  تسا  نکمم  اـهنآ  .دنتـسه 

« .دراد دوجو  يریگ  میمصت  نوگانوگ  زکارم  اکیرما  رد  هک  دوش 

رد دهد و  یم  همادا  دزاس " یم  دراو  ناریا  هب  دنک و  یم  کیدزن  ناریا  ياهزرم  هب  ار  دوخ  یتایلمع  داتس  بالقنا  دض   " ناونع اب  ار  بلطم  سپس  هیمالعا 
درامـش و یم  ناریا  بالقنا  دـضرب  یبالقنا  دـض  تامادـقا  كرادـت  شرتسگ  رد  كانرطخ  يدـج و  رایـسب  دـیدج و  يا  هلحرم  زاغآ  ار  هاش  لاقتنا  نآ ،

دـسر یم  ییاهربخ  عولخم ، هاش  ندمآ  اب  نامز  مه  : » دزادرپ یم  نآ  رب  هاش  لاقتنا  ریثأت  بالقنا و  دض  تیعقوم  یلخاد و  تیعـضو  یـسررب  هب  نمـضرد ،
رـس نیا  يود  ره  هک  دـسر  یم  ربخ  .دـنا  هدروآ  دوجو  هب  يدـحتم  ههبج  هتـشاذگ و  رانک  ار  دوخ  ياه  فالتخا  مه  نئاخ  راـیتخب  باـصق و  یـسیوا  هک 
ياه هورگ  تامادقا  ًامیقتـسم  ناتـسزوخ ، ناتـسدرک و  هار  زا  اج ، نآ  زا  دنا و  هدرک  لقتنم  دادـغب  هب  ار  دوخ  یبالقنادـض  تیلاعف  زکرم  نونکا  ناگدرپس 

« .دننک یم  ییامنهار  گنهامه و  ناریا  رد  ار  دوخ  هب  هتسباو 

خلت 28 هبرجت  : » دوش یم  هداد  رادشه  دادرم ، هعقاو 28  يروآدای  نمض  هیمالعا  نایاپ  رد 
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رادشه لاس 1332  دادرم  رخآ  ياهزور  دننام  یخیرات ، تیلوئسم  نیگنس  ساسحا  اب  ناریا  هدوت  بزح  .دیآ  یم  دای  هب  یلیش ، ياتدوک  خلت  هبرجت  دادرم ،
سیئر ینعی  لوئـسم ، ياـهداهن  هک  یتروص  رد  .دوش ...  یم  رت  کـیدزن  ماـگ  هب  ماـگ  هظحل و  هب  هظحل  ناریا  دنمهوکـش  بـالقنا  يارب  رطخ  دـهد : یم 

نیا رد  دـنراد ، تسد  رد  ار  یتاـغیلبت  یتلود و  تردـق  لاـمعا  ياـه  مرها  همه  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناربهر  هژیو  هب  بـالقنا و  ياروش  روهمج ،
بالقنا رد  ًادـحتم  هک  ییاهورین  همه  مینک -  یم  رارکت  مه  زاب  اهورین -  همه  داحتا  زیهجت و  موزل  تهج  رد  دوخ  یخیراـت  تیلوئـسم  هب  ساـسح  هظحل 

مـسیلایرپما اهنآ  سأر  رد  بالقنا و  نانمـشد  كانرطخ  هئطوت  نیا  تسناوت  میهاوخ  ام  دننک ، هجوت  دـنا ، هدـیناسر  يزوریپ  هب  ار  بالقنا  هدرک و  تکرش 
.ناریا 9/1/1359»(1) هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  .مینکش  مه  رد  ار  اکیرما 
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هب اه ، هورگ  زا  يا  هدـع  تیعـضو  زیمآ  شنزرـس  یـسررب  هب  دـنیآ ،" یم  اـه  يا  هدوت   " ناونع اـب  دوخ  زورما  هلاقمرـس  رد  یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور 
مزیلاـیرپما هک  نآ  زا  سپ  : » تـسا هدـمآ  دادرم  رد 28  هدوـت  بزح  شقن  يروآداـی  نمـض  یـسررب  نیا  رد  .تسا  هتخادرپ  ناریا  هدوـت  بزح  صوـصخ 

ياهراعـش اب  ار  مدرم  دفاکـشب و  مه  زا  ار  ناریا  زراـبم  ناملـسم و  قلخ  هدرـشف  فوفـص  یپچ ، یقلخ و  يا و  هدوت  یهب  ینتعم  رادـقم  دـیلوت  اـب  تسناوت 
زا و  يوروش ، اکیرما و  لـماک  مهاـفت  اـب  يداـصتقا  یلمع  هرـصاحم  نوریب ، زا  هک  نآ  زا  سپ  دزادـنیب ، رگیدـکی  ناـج  هب  تارکمد ، ماگـشیپ و  یقرتم و 
 ، ...و اه  ندـش  میاق  نارگید  یبالقنا  قباوس  تشپ  اه و  ندز  بسچرب  اه و  غورد  اه و  يزاب  راعـش  اه و  يراـک  مک  اـه و  نصحت  اـه و  باـصتعا  نورد ،
اه نابایخ  رد  قرـش ، هناسولم  هناحیلم و  دنخبل  اب  برغ  ياهدنب  هرادق  هرابود  دنتـشگرب ، اه  هناخ  هب  دنتفرگ و  هرانک  دندش ...، هدزلد  دندش ، سویأم  مدرم 
رد ای  ...دندرک  رارف  جراخ  هب  ای  اه  يا  هدوت  تسـشن ؛ تموکح  دنـسم  رب  هرابود  ...هاش  و  دش ...؛ ریگتـسد  قدصم  دش ؛ هتـشک  یمطاف  رتکد  هدش و  رهاظ 

یتح ای  دندش و  تسینومک  ریغ  ای  دنتـشاد ، یتریغ  وج  مین  رگا  دندش و  ترـضح  یلعا  صوصخم  رتفد  سیئر  هاگـشناد و  سیئر  ریزو و  دـندنام و  ناریا 
(2)« .تسینومک دض 

هرابود خیرات  تسا ! كانتشحو  قیفر ! تسا  كانتشحو  : » دزادرپ یم  ناشزورما  تیعـضو  اب  اه  هورگ  نیا  زور  نآ  تیعـضو  هباشت  هب  سپـس  یـسررب  نیا 
مزیلایرپما هیلع  هک  یلاح  رد  اه ...  يا  هدوت  اـه و  یقلخ  نارهت ، نیمه  رد  ناتـسچولب ، رد  ناتـسزوخ ، رد  ناتـسدرک ، رد  دـبنگ ، رد  دوش ؛ یم  رارکت  دراد 

تکرح دنراد  یعس  هدرک و  دای  مارتحا  هب  ماما  زا  ناناوجون ، بیرف  يارب  لاح ، نیع  رد  دننک و  یم  زاب  ار  مزیلایرپما  ددجم  تشگزاب  هار  دنهد ، یم  راعش 
دنا هدمآ  اه  یقلخ  .دنربب  مزیلایرپما  خلـسم  هب  هرابود  ار  اه  هدوت  ات  دندمآ  اه  يا  هدوت  .دننزب ...  ار  شیوراو  حالطـصا  هب  هدرک و  یثنخ  يوحن  هب  ار  ماما 

رـصاعم و خـیرات  گرزب  نیدـهاجم  هزرابم  زا  هار ، نیا  رد  ...دـننک و  برغ  قرـش و  ینابرق  ار  ناریا  نامرهق  قلخ  قلخ ) ادـخ و  مان  هب  ای  و   ) قلخ مان  هب  ات 
يادهش

276 ص :

ص 5. نامه ، - 1
ص 1. ، 19/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_276_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_276_2
http://www.ghaemiyeh.com


« .دراذگ یم  هیام  دوخ  عفن  هب  اهداژن ، فینح  اه و  یتعیرش  اه و  يرافغ  اه ، یناقلاط  اه ، فابل  هّیدمص  اه ، یفقاو  فیرش  نوچمه  ناریا ، بالقنا  ریبک 

: دهد یم  حرش  لیذ  وحن  هب  ماما ، بالقنا و  اب  يرهاظ  یهارمه  زا  ار  هدوت  بزح  یلصا  فده  هلاقمرس  هدنسیون  همادا ، رد 

دیدش رفنت  دروم  دراد ، قدصم  نارود  زا  تلم  هک  یخلت  هرطاخ  رطاخ  هب  دناد  یم  هک  هدوت  بزح  .تسا  هدش  یحارط  يزیگنا  تفگش  تراهم  اب  هئطوت  »
رد قلخ  نیدهاجم  ناییادف و  اب  شا  یلمع  ياه  یناتـساد  مه  زا  میرذـگب  دـنز و  یم  ماما  طخ  زا  مد  اهراعـش ، حطـس  رد  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  تسا ،

یلو دـننزب ، ماما  زا  مد  تما ، نیداینب  کیژولوئدـیا و  نانمـشد  هک  تسا  يزیگنا  شدـنچ  نیرفآ  تفگـش  ریوزت  هچرگا  نیا  .ناتـسدرک  لـئاسم  اـب  هطبار 
.تسا یسایس  دیدج  تیعقاو  کی  تسه  هک  زیچره 

رد تلم  مایق  هب  تنایخ  رد  شیوخ  ینانچ  نآ  قباوس  ریهطت  لوا : دـننک : یم  بیقعت  ار  فدـه  ود  ًاـقیقد  یـسایس ، کـیتکات  اـی  ریوزت  نیا  زا  اـه  يا  هدوت 
ار يرگید  ياه  هورگ  هار  تقیقح  رد  لمع ، زرط  هویـش و  نیا  اب  هدوت  بزح  مود : .نئاخ  هاش  میژر  هرابود  ندـمآ  راک  يور  هب  کمک  قدـصم و  نارود 
رد هک  یخلت  هقباس  دوش  یم  ثعاب  هدوت  بزح  دـیدج  یـشم  طخ  نیا  اریز  دـنک ؛ یم  زاب  دـننک ، یم  تیلاعف  ناریا  رد  هدوب و  يوروش  اـب  طاـبترا  رد  هک 

یقلخ دـیدج و  ياه  يا  هدوت  درکلمع  تیهام و  قیقد  تخانـش  يارب  يا  هلیـسو  تسا ، هدـنام  صخـشم ) يژتارتسا  نآ  اب   ) بزح نیا  زا  یمومع ، ناـهذا 
دنامب و مورحم  شیوخ  یخیرات  گرزب  هبرجت  کی  زا  قلخ  هنوگ  نیدب  دوشن و  دـننک ، یم  افیا  ماما  لباقم  رد  ار  اه  يا  هدوت  میدـق  یـشم  طخ  هک  ییاه 

بزح ات  دنهد  ماجنا  دوش ، ماجنا  هدوت  بزح  هلیـسو  هب  ًامیقتـسم  دـیاب  هک  ار  يراک  تقد ، هب  دـنناوتب  یقلخ ، حالطـصا  هب  رگید  ياه  هورگ  بیترت  نیدـب 
یجان کی  ناونع  هب  بسانم  تصرف  رد  دـناوتب  تسا -  رت  هدرورپ  کمن  نوچ  تسا ، نیلمرک  دامتعا  دروم  یقلخ  ياه  هورگ  ریاس  زا  رت  شیب  هک  هدوت - 

دروم مه  تسا ، تسیلآ  هدیا  دض  ًادـیدش  مه  و  تسا ! یملع  قطنم  هب  زهجم  مه  و  تسا ، ارگ  پچ  و  یقرتم ! مه  دـنز ، یم  ماما  زا  مد  مه  هک  یـسایس - 
ات درک  یلاخ  ار  هنحـص  برغ  عفن  هب  دیاب  عقوم  هچ  دمهف  یم  دناد و  یم  بوخ  ار  برغ  قرـش و  يزاب  هبرگ  شوم و  مه  تسا و  نیلمرک  دامتعا  قوثو و 

.دریگ تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  هدش و  هنحص  دراو  دوش -  هضواعم  ناتسزوخ  تفن  اب  سخرس  زاگ 

ياه لگنج  اه و  هوک  اه و  تشد  نآ  هتـشذگ  ناج  زا  نانیرفآ  هسامح  ثراو  ار  دوخ  یکی  هک  رگید -  یقلخ  نامزاس  ود  يربهر  رداـک  رگید ، يوس  زا 
، یشم طخ  کی  اب  ًالمع  دیامن -  یم  یفرعم  اه  یفقاو  فیرش  اه و  فابل  هیدمص  هتخیر  قحان  هب  نوخ  ثراو  ار  دوخ  يرگید  دنک و  یم  دادملق  نینوخ 

هنحـص دراو  طباور ، کی  رتالاب ، همه  زا  و  ینییآ ) هژاو  رظن  زا   ) راعـش کی  یعطاقم  رد  یتح  نییبت و  لیلحت و  کی  درکلمع ، کـی  يریگ ، عضوم  کـی 
(1)« .تسین بالقنا  یبالقنا  حبذ  زج  يزیچ  هک  دننک  یم  كانرطخ  یسایس  يزاب  کی  دراو  هتسنادن ) هتساوخن و   ) دوخ لابند  هب  ار  یهورگ  دنوش و  یم 
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مالعا هب  فلاخم ، ًادـیدش  يریگ  تهج  اب  دـنک ، یم  رـشتنم  مان  نیمه  هب  هک  يا  هیرـشن  رد  تسا ، یتسیـسکرام  کـچوک  هورگ  کـی  هک  رگراـک " هار  "

ره لاـبق  رد  قـلخ ، نیدـهاجم  زین  یتسیـسکرام و  ياـه  هورگ  رگید  دـننام  زین  هورگ  نیا  .دزادرپ  یم  ماـظن  هـب  طوـبرم  فـلتخم  لـئاسم  هراـبرد  عـضاوم 
علخ ینوناق ، ياهداهن  نوناق ، نوچ  یتالوقم  هچنآ  ره  ربارب  رد  دنک و  یم  یگداتـسیا  دشاب  هناحلـسم  كرحت  يدازآ  اب  لباقت  رد  يوحن  هب  هک  یعوضوم 

عـضوم هب  تینما "  " عوضوم هرابرد  درک ، رـشتنم  زورما  هک  يا  هیمالعا  رد  رگراک  هار  .دـهد  یم  ناشن  دـیدش  شنکاو  دـنک ، حرط  ار  ...و  تینما  حالس ،
عـضوم نیا  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  ماظن  نالوئـسم  دیکأت  هجوت و  دروم  دـیدج  لاس  رد  تینما ، هلئـسم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تخادرپ و  هناضرتعم  يریگ 

: تسا هدمآ  يریگ 

مدرم نینوخ  راتشک  ون ، لاس  هناتـسآ  رد  يولهپ  روفنم  میژر  نایناج  اه و  یکاواس  ندرک  دازآ  دش ؟ دهاوخ  تینما  يرارقرب  بجوم  اه  یکاواس  وفع  ایآ  »
درک و قلخ  بوکرـس  یقرتم ، یبـالقنا و  ياـه  هورگ  هب  هلمح  اـه ، هاگـشناد  زا  یقرتـم  رـصانع  هیفـصت  نارگراـک ، بوکرـس  کشمیدـنا ، شک  تمحز 

یعقاو موهفم  تسا  نیا  اروش ، سلجم  تاباختنا  رد  هدرتسگ  تابلقت  و  یمدرم ، نازراـبم  رورت  یتلود ، تارادا  شترا و  یبـالقنا  لنـسرپ  هیفـصت  نمکرت ،
(1) !« روهمج سیئر  ياقآ  يارب  تینما 
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ردص ینب  یمالـسا - ) يروهمج  بزح   ) یتشهب گنج  هب  ماظن ، دض  ياه  هورگ  هب  هتـسباو  تاعوبطم  تاغیلبت  هصرع  رد  تیمکاح ، ینونک  يدـنب  حانج 
ياج هب  هک  بیترت  نیا  هب  دروآ ؛ یم  لمع  هب  فلتخم  ياه  هار  زا  ار  شالت  نیرت  شیب  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  یعـضو ، نینچ  داـجیا  رد  .دوش  یم  ریبعت 

یم رارق  یتاغیلبت  موجه  دروم  اه  شور  عاونا  اب  ار  یتشهب  رتکد  صخش  دش ، دهاوخ  یمومع  راکفا  یفنم  شنکاو  بجوم  هک  ماما  طخ  نداد  رارق  فده 
يوحن هب  لخاد ، ینویـسیزوپا  تایبدا  زا  يوریپ  هب  یجراخ  ياه  هناسر  زا  یـضعب  تسا و  مکاـح  یتیعـضو  نینچ  زین  ناـهج  يا  هناـسر  هصرع  رد  .دـهد 

يدودـحم ژاریت  رد  داشرا  ترازو  هک  ناهج - " تاـعوبطم  یـسررب   " نتلوب زورما  هرامـش  رد  .دـنزادرپ  یم  یتشهب  رتکد  تیـصخش  رورت  هب  هناتخـسرس 
نیا دنک ." یم  لمع  تایضتقم  قبط  یتشهب  : " تسا نیا  هلاقم  ناونع  .تسا  هدش  هئارا  همجرت و  اکیرما  پاچ  میات ، هیرـشن  زا  يا  هلاقم  دنک -  یم  رـشتنم 

ناـمه اـب  تاـعوبطم ، ناـمه  رد  هدـش  جرد  تاـعالطا  زا  نآ ، رد  تسا و  هدـش  میظنت  ماـظن  فلاـخم  ياـه  هورگ  یلخاد  تاـعوبطم  بلاـطم  ریظن  هلاـقم 
: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد  .تسا  هدیدرگ  هدافتسا  تادیکأت ،

، یبرغ ياه  تاملپید  رظن  زا  .تسا  هعیـش ) بهذـم  رد  تیناحور  هبترم  نیرتالاب   ) هللا تیآ  کی  روشک و  یلاـع  ناوید  سیئر  بـالقنا ، ياروش  ریبد  يو  »
هب هلاس ،  51 یتشهب ، دمحمدیس  هللا  تیآ  .دهد  یم  رارق  یبهذم  یسایس و  لئاسم  يارو  ار  یصخش  عفانم  هک  تسا  یبلط  تردق  بلط و  هاج  صخش  يو 

فلاخم نیرت  مهم  یمالسا ، يروهمج  بزح  ربهر  ناونع 
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.9/1/1359 رگراک ،" هار   " هیرشن - 1
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ینب هب  یتشهب  دسانـش ، یم  بوخ  ار  اهنآ  ود  ره  هک  نارهت  رد  يروشک  هیاپدـنلب  تاماقم  زا  یکی  هتفگ  هب  .دور  یم  رامـش  هب  ناریا  لخاد  رد  ردـص  ینب 
.دربب تذل  دوخ  ماقم  زا  دنیشنب و  مارآ  هک  دهد  یمن  هزاجا  ردص 

تـسا دقتعم  هک  تسا  یلومعم  راکادـف  ناملـسم  کی  نبروس ، رد  شتالیـصحت  مغر  یلع  ردـص  ینب  .یـصخش  ات  تسا  یتدـیقع  رت  شیب  اهنآ  تفلاخم 
هک تسا  لمع  لها  رگ  هلیح  رادم  تسایس  کی  شا ، یناحور  ناونع  سابل و  مغر  یلع  یتشهب  .تفای  مالسا  رد  ناوت  یم  ار  ناریا  تالکـشم  مامت  خساپ 

کی .دوب  ناریا  یتلود  ياه  ناتـسبد  يارب  یبهذـم  نوتم  هدنـسیون  کی  یتشهب  شیپ ، لاـس  .دنک 20  یم  هدافتـسا  تردـق  لماع  ناونع  هب  يژولوئدـیا  زا 
تسرد همه  تسا  دقتعم  يو  هک  دیسر  یم  رظن  هب  درک و  یمن  هلداجم  یسک  اب  زگره  وا  هک  دیوگ  یم  دسانش  یم  عقوم  نآ  زا  ار  يو  هک  هاگشناد  داتسا 

ندوب ولهپ  ود  صـصختم  يو  .دـیامنب  ود  نآ  زا  یکی  میلـست  ار  دوخ  هک  نآ  نودـب  دـنک ، دـییأت  ار  داضتم  دـیاقع  تسا  رداق  ًارهاظ  یتشهب  .دـنیوگ  یم 
(1)« .تسا

: تسا هدمآ  میات "  " هلاقم زا  رگید  یتمسق  رد 

راهظا نامز  نآ  رد  يو  نارـشاعم  .تشگزاب  ناریا  هب  دـنک ، نک  هشیر  ار  شمیژر  نیفلاخم  مامت  درک  یم  شالت  هاش  هک  یناـمز  لاس 1970 ، رد  یتشهب  »
، درم نیا  .دریگ  یمن  ار  یـسک  بناج  زگره  یتشهب  :" دـیوگ یم  یتشهب  راـکمه  نویناـحور  زا  یکی  .درک  یمن  ریگرد  ار  شدوخ  یتشهب  هک  دـنراد  یم 

هرخالاب یتشهب  هاش ، هیلع  تفلاخم  يریگ  جوا  اب  شیپ  لاسود  .تسا " دیدرت  کش و  دروم  يو  تسایس  یتسرد  اما  دوب ؛ یناحور  ریصب و  قیال ، شوهاب ،
یتشهب عقوم  نآ  رد  یتح  اما  تسویپ ؛ دوب ، یهاـشنهاش  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  راتـساوخ  دـش و  یم  تیادـه  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  طـسوت  هک  ییورین  هب 

.دنک ظفح  ار  دوخ  طیارش  درک  یم  یعس 

طقف دـنام و  دـهاوخ  یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه  شترا  یفخم و  سیلپ  ینعی  هاش  تردـق  لیاسو  هک  دـهدب  نانیمطا  دومن  شالت  وا  بـالقنا  نارود  رد 
ار ینیمخ  هللا  تیآ  اب  هاش ، ریزو  تسخن  نیرخآ  رایتخب  روپهاش  تاقالم  بیترت  اـت  درک  یعـس  نینچمه  يو  .دومن  دـنهاوخ  تعیب  نویناـحور  اـب  راـب  نیا 

تسخن نیلوا  ناگرزاب  يدهم  يافعتسا  یلصا  لوئسم  یمالسا ، يروهمج  بزح  ربهر  ناونع  هب  یتشهب  .دومن  تفلاخم  ًاحیرص  هللا  تیآ  اما  دیامن ؛ مهارف 
داد و رارق  دییأت  دروم  ار  نیزرابم  طسوت  اکیرما  ترافس  لاغـشا  یتشهب  .تسا  هدیدرگ  شومارف  هن  هدش و  هدیـشخب  هن  هک  دوب  بالقنا  زا  دعب  ناریا  ریزو 

دوب تحلصم  ریثأت  تحت  رت  شیب  رگید  راب  کی  یتشهب  اه ، یناریا  زا  یلیخ  داقتعا  هب  و  دومن ، ینابیتشپ  تلود  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  اب  اهنآ  تفلاخم  زا 
هب دننک  یم  هراشا  نارظان  .دیوگ  كرت  ار  اهنآ  دناوت  یم  یتحار  هب  يو  تسا ، هدروخ  تسکش  نایوجشناد  هیـضق  هک  دسرب  رظن  هب  رگا  و  يژولوئدیا ، ات 

مکحم بوچراچ  کی  رد  ار  دوخ  دـهاوخ  یمن  وا  دـیوگ : یم  نادـقتنم  زا  یکی  .دـبای  راشتنا  شبزح  همانمارم  تسا  هدادـن  هزاـجا  زگره  یتشهب  هک  نیا 
(2)« .تسین روصتم  ینایاپ  شبزح  ای  یتشهب و  يارب  .دنک  تکرح  تایضتقم  اب  دیاب  وا  .دنک  راتفرگ 
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یلصا ذخأم  رکذ  نودب  هتبلا  تسا ؛ هدرک  جرد  ار  هلاقم  نیمه  زا  ییاه  تمسق  دوخ ، زورما  هرامش  رد  زین  تیوک  پاچ  هسایسلا  همانزور  هک  تسا  بلاج 
نامزاس نیا  هک  نآ  رب  طورـشم  دیامن ؛ اقبا  ار  كاواس  هدومن و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  رایتخب  ینیمخ و  ات  درک  شالت  یتشهب  هللا  تیآ  : " ناونع نیا  اب  و 

دیدج یمیظنت  رد  ار  تارابع  هلاقم ، نیا  رد  تسا  هدیشوک  هسایسلا  هک  تسا  نآ  میات )  ) یلـصا هلاقم  اب  هلاقم  نیا  توافت   (1) .دنک تیعبت  دیدج  میژر  زا 
وا هک  یلاس  جنپ  یط  : » تسا هدمآ  میات )  ) یلـصا هلاقم  رد  لاثم : يارب  دشاب ؛ رت  هدنبوک  رت و  برخم  رایـسب  یتشهب  رتکد  دضرب  هک  يروط  هب  دـنک ؛ هئارا 
یم هدیدان  ار  هاش  قانتخا  هک  دندرک  یم  مهتم  ار  يو  اهنآ  .درک  زورب  یضاران  یناریا  نایوجشناد  بناج  زا  ناوارف  یتاداقتنا  دوب ، گروبماه  دجـسم  ماما 

تارظن رگنـشور  هک  هدوب  یمالـسا  تموکح  دروم  رد  یباتک  نتـشون  لوغـشم  يو  هک  درک  یم  اعدا  یتشهب  .دزادرپ  یم  یبهذـم  لئاسم  هب  طـقف  دریگ و 
جنپ فرظ  یتشهب  هللا  تیآ  : » تسا هدمآ  وحن  نیا  هب  هسایسلا  رد  ترابع ، نیمه   (2) .تسا هدشن  رشتنم  زونه  یباتک  نینچ  کی  اما  دشاب ؛ یم  يو  یسایس 
تلم هب  تبسن  عولخم  هاش  ياه  يرگمتس  زا  يریگبناج  ببـس  هب  تفرگ و  رارق  یـضاران  نایوجـشناد  داقتنا  دروم  ًادیدش  لاردف ، ناملآ  رد  شتماقا  لاس 

(3)« .تفرگ رارق  نانآ  ماهتا  دروم  یبهذم ، روما  هب  دوخ  شالت  نداد  صاصتخا  ناریا و 

146

نیا هب  هجوت  اب  .تسا  يروهمج  سیئر  بختنم  ریزو  تسخن  دـییأت  هیرجم و  هوق  سیئر  رب  تراظن  یمالـسا  ياروش  سلجم  فیاظو  تاراـیتخا و  هلمجزا 
يروهمج و سیئر  یگنهامه  هن   ) يروهمج سیئر  اب  سلجم  یگنهامه  رب  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  نونک ، ات  تاباختنا  زا  شیپ  زا  ردص  ینب  هلئسم ،

.دومن یفرعم  ادیدناک  درک و  تکرـش  یتاباختنا  تازرابم  رد  زین  يروهمج  سیئر  مدرم و  یگنهامه  رتفد  یتح  هنیمز ، نیا  رد  دنک و  یم  دیکأت  سلجم )
درمـشرب و ار  ناریا  هدننک  دیدهت  ياهرطخ  لماوع  دوش ،" یم  زاغآ  هک  یلاس   " ناونع اب  یمالـسا  بالقنا  همانزور  رد  يا  هلاقم  یط  ردص  ینب  زین  زورما 

: تشون درک و  حرطم  ریز  بیترت  هب  زین  ار  دوخ  هغدغد  نیا  نآ ، یط 

، دنکن ادیپ  یتدـیقع  تابث  یتقو  ات  یبالقنا ، هعماج  کی  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یتدـیقع  باعل  گنر و  تردـق ، رـس  رب  یهورگ  یـصخش و  ياهدروخرب  »
ات تسا  مهافت  دصق  هب  هدنزاس و  ياه  ثحب  هار  زا  یتدیقع  تابث  نیا  داجیا  اهراک  نیرت  لجاع  رارق ، نیدب  دیآ ؛ یمن  دوجو  هب  نآ  رد  تفرشیپ  تینما و 

هحلـسا میا  هتفگ  هک  روط  نامه  .مینک  ادیپ  ینـشور  باتک  باسح و  دیاب  زین  یمالـساریغ  دیاقع  نابحاص  اب  .ددرگ  مهارف  رگید  ياه  رطخ  عفر  يارب  هار 
لباقم دازآ  ثحب  هار  زا  اهنآ  اب  ام  دندرک ، اهر  ار  کیرحت  هئطوت و  هتـشاذگ و  نیمز  ار  هحلـسا  رگا  اما  مییوگب ؛ خساپ  دیاب  مامت  تردق  اب  هحلـسا و  اب  ار 

.تسا روشک  طوقس  زا  يریگولج  هعماج و  رد  یتدیقع  تابث  رارقتسا  هار  اهنت  نیا  ام  نامگ  هب  .دش  میهاوخ 
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مینک ضرف  رگا  .دنا  هدرک  تکرـش  رفن  نویلیم  ًاـعمج 5/10  سلجم  تاـباختنا  رد  هک  دوش  یم  روآداـی  دـیآ ، رظن  رد  تسرد  رطخ  تیمها  هک  نآ  يارب 
ناگدنهد يأر  دصرد  ات 27  هدـنیامن 26  ینعی  دوش ؛ یم  روشک  مدرم  زا  رفن  نویلیم  هدنیامن 3/5  بختنم ، سلجم  دشاب ، هدوب  مه  شغ  نودـب  تاباختنا 

رگا لاح  .تسین  رت  شیب  ناگدـنهد  يأر  مراهچ  کی  هدـنیامن  تسا و  هدروآ  تسد  هب  يروهمج  سیئر  هک  درادرـس  تشپ  ار  ییارآ  فصن  سلجم  نیا 
هعـسوت يداصتقا و  یـسایس و  یتابث  یب  بابـسا  زا  دوخ  دراذگب ، رثا  یتدیقع  یتابث  یب  زین  نآ  نورد  دـنکن و  یگنهامه  يروهمج  سیئر  اب  سلجم  نیا 

(1)« .دنک یم  عیرست  ار  طوقس  نایرج  ددرگ و  یم  اه  ینماان  هنماد 
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، نآ جیاتن  رابتعا  مدع  ای  رابتعا  و  بلقت ، دوجو  مدع  ای  دوجو  هلئـسم  نآ ، جـیاتن  مالعا  سلجم و  تاباختنا  لوا  هلحرم  يرازگرب  زا  زور  دـنچ  تشذـگ  اب 
ای دزادرپ و  یم  تاباختنا  رابتعا  جـیاتن و  زا  عافد  هب  اراکـشآ ، زین  یهاگ  ًاحیولت و  هراـب  نیا  رد  ماـما ، طـخ  هب  موسوم  حاـنج  .تسا  ثحب  دروم  ناـنچمه 
هک دنهد  یم  همادا  تاضارتعا  نداد  باتزاب  يارب  وپاکت  هب  نانچمه  هدنزاب ، ياه  نایرج  اما  درامش ؛ یم  ریثأت  یب  تاباختنا  جیاتن  رد  یئزج و  ار  تافلخت 

مدرم زا  رفن  زا 800  شیب  ياضما  اب  يراموط  نامیرف  هقطنمرد  دادـماب ، همانزور  هتـشون  هب  هلمج  زا  دوش ؛ یم  ماجنا  روشک  زا  یعیـسو  حطـس  رد  راک  نیا 
راتساوخ دندرک و  ضارتعا  نامیرف  رد  یمالسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  هرابرد  یتکلمم  تاماقم  هب  اضما  نابحاص  راموط ، نیا  یط  .دش  هیهت  شخب  نیا 

هراشا یتاباختنا  ياه  فلخت  زا  دروم  تشه  هب  راموط  نیا  رد  .دـندش  ارآ  عون  اه و  قودنـص  ینیبزاـب  تاـباختنا و  نیا  هب  یگدیـسر  يارب  سرزاـب  مازعا 
(2) .تسا هدش 

ندوب شخب  هجیتن  هنیمز  رد  ینادنچ  يراودیما  دهد  یم  ناشن  تسا -  تاباختنا  هب  نادـقتنم  سأر  رد  هک  ردـص -  ینب  تاراهظا  نیرخآ  رگید ، يوس  زا 
ياهراشف اب  ناوتب  هک  دراد  تردق  نآ  زا  رت  شیب  تاباختنا  رد  هدنرب  نایرج  درادـن و  دوجو  نآ ، زا  یـشخب  ای  تاباختنا  لاطبا  يارب  اهدروخرب  هنوگ  نیا 

تـسا یکاح  تاعوبطم  شرازگ  .درک  رظن  فرـص  نآ  زا  ناوت  یمن  هک  ارآ  زا  ینازیم  بسک  اـب  هژیو  هب  تفرگ ؛ نآ  زا  ار  هدـش  بسک  تازاـیتما  روبزم ،
رد .درک  وگو  تفگ  تکلمم  يراج  لئاسم  هرابرد  رادـید و  ناشیا  اب  تفای و  روضح  ینیمخ  ماما  تماـقا  لـحم  رد  يروهمج  سیئر  زورما  رهظ  زا  شیپ 

دشاب و هتشاد  یگنهامه  يروهمج  سیئر  اب  دیاب  هدنیآ ، یمالـسا  ياروش  سلجم  دنتفگ  تاقالم  نیا  رد  ماما  تفگ : ردص  ینب  رتکد  تاقالم ، نیا  نایاپ 
(3) .دش سلجم  رابتعا  لزلزت  بجوم  هناهب  نیا  هب  دیابن  یلو  دوش ؛ یگدیسر  يدج  روط  هب  دیاب  تسا ، هدش  تاباختنا  رد  یبلقت  رگا 

، تاباختنا تحص  هب  تاضارتعا  موادت  يارب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يرـسارس  یتالیکـشت  تامادقا  عیـسو و  یهد  نامزاس  هب  شنکاو  رد  رگید  يوس  زا 
دوخ زورما  هرامش  رد  ردص ) ینب  نایرج  ناگرا   ) یمالسا بالقنا  همانزور  .دوش  یم  یهد  نامزاس  ینابایخ  تاکرحت  یخرب  ًالباقتم 
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تیعمج ینارنخـس ، مسارم  رد  .دـندرک  داریا  ینانخـس  مق  مظعا  دجـسم  رد  زورون  مایا  رد  رنهاب ، داوجدـمحم  یفـسلف و  یقتدـمحم  داتـسا  داد : شرازگ 
نداد اب  ینارنخـس ، زا  سپ  نارـضاح ، .دنتـشاد  تکرـش  دندوب ، هدمآ  یبهذم  رهـش  نیا  هب  زورون  مایا  ندـنارذگ  تهج  هک  ینارئاز  مق و  مدرم  زا  يریثک 

(1) .دندرک ییامیپهار  مق  ياه  نابایخ  رد  اروش ، سلجم  یگدنیامن  يارب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يادیدناک  يوجر  دوعسم  دضرب  ییاهراعش 

148

.تسا هجاوم  ییاه  تمواقم  اب  یمومع  راکفا  رد  سرادم ، رد  يزورون  تالیطعت  شهاک  تسایس  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  رابخا  نئارق و  دهاوش و  یخرب 
تفلاخم اه و  تمواقم  دننک و  یم  هدافتسا  فیرح  فیعضت  تیلاعف و  يارب  يزیواتسد  تروص  هب  نآ  زا  زین  ماظن  فلاخم  ياه  نایرج  اه و  نامزاس  هتبلا 

نیرخآ یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  رد  جردـنم  شرازگ  کـی  .دـنیامن  یم  رادـیاپ  یهد و  ناـمزاس  ار  تاـضارتعا  دـیدشت و  ار  تسایـس  نیا  ربارب  رد  اـه 
: دهد یم  ناشن  نینچ  ار  هدش  داجیا  تیعضو 

و ( 59 / 6/1  ) هبنـشراهچ درک -  مالعا  ار  نآ  شرورپ ، شزومآ و  ریزو  ییاـجر  ياـقآ  هک  یـشزومآ -  ياهدـحاو  يزورون  تـالیطعت  شهاـک  لاـبند  هب 
هب اه  ناتـسرهش  رثکا  نارهت و  ياه  ناتـسریبد  سرادـم و  دـش ، یم  بوسحم  دـیدج  لاس  رد  نازومآ  شناد  لیـصحت  زاغآ  نامز  هک  ( 7/1/59  ) هبنشجنپ

ررکم و ياضاقت  هب  خـساپ  رد  درک : رـشتنم  حرـش  نیدـب  يا  همانـشخب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  لیلد  نیمه  هب  دـمآ ؛ رد  لیطعت  همین  لیطعت و  تروص 
تبیغ هب  تبـسن  هام ، نیدرورف  هبنـش 9  زور  تسا  رارق  نوچ  دـناسر  یم  عالطا  هب  شرورپ ، شزومآ و  تارادا  اه و  هناخترازو  هب  ایلوا  ددـعتم  ياـه  نفلت 
.دنراد لوذبم  قیقد  تراظن  سرادم  رد  دوخ  نادـنزرف  روضح  هب  تبـسن  دراد  راظتنا  نانآ  مرتحم  يایلوا  زا  دریگ ، تروص  لماک  تبقارم  نازومآ  شناد 

.دننک یم  مادقا  هطوبرم  فیاظو  ماجنا  هب  هنامیمص  هدوب و  رضاح  دوخ  تمدخ  لحم  رد  ناملعم  هیلک  زورما  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

نیا هک  دـنهد  یم  شرازگ  شزومآ  فلتخم  ياهدـحاو  زا  ام  ناراگنربخ  همانـشخب ، نیا  رودـص  یپ  رد  : » دـسیون یم  همادا  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
(2)« .دنشاب یم  قنور  مک  نانچمه  اهدحاو 

ضارتعا لابند  هب  رهـشمرخ ، زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  هب  هلمج  زا  تسا ؛ هدوب  رت  يدج  اه  سالک  یقنور  یب  زا  عوضوم  تاعبت  اهرهـش ، زا  یـضعب  رد 
نیا هتشون  هب  .درک  لحنم  ار  ناتسریبد  نیا  رهشمرخ  شرورپ  شزومآ و  سیئر  يزورون ، تالیطعت  شهاک  هب  رهشمرخ  قدصم  ناتـسریبد  نازومآ  شناد 

: تشاد راهظا  دش ، نآ  لالحنا  بجوم  دـمآ و  دوجو  هب  ناتـسریبد  نیا  رد  هک  یتاجنـشت  هرابرد  رهـشمرخ  نارادـساپ  هاپـس  رد  هاگآ  ماقم  کی  همانزور ،
شنکاو  (3) .درک ریگتسد  ییاسانش و  ار  کیرحت  لماوع  دیاب  درک : هفاضا  ماقم  نیا  .دننک  یم  کیرحت  ار  اهنآ  يا  هدع  دنتـسین و  رـصقم  نازومآ  شناد 

اراکشآ هک  یتدح  تدش و  اب  ًاضعب  یضارتعا ، ياه 
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نازومآ شناد  تشحو  ثعاب  هک  داد  يور  زاوها  سرادـم  زا  یکی  رد  يراجفنا  زورما  رهظ  زا  دـعب  هلمج  زا  دـشاب ؛ یم  هارمه  تسا ، هدـش  یهد  نامزاس 
دیمح دیهـش  ناتـسبد  رد  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  رداص  يا  هیعالطا  هراب  نیا  رد  ناتـسزوخ  نارادـساپ  هاپـس  .تشاذـگ  ياج  هب  حورجم  هس  دـش و 

یم نازومآ  شناد  زا  یکی  هب  هقرت  ناونع  هب  کیتسالپ  يرادقم  ینشاچ و  کی  بالقنا  دض  زاوها ، يرگراک  نوتیز  هقطنم  رد  قباس ) يانادنام   ) تارجش
زا رفن  هس  ندش  یمخز  ثعاب  لمع  نیا  .دنک  رجفنم  هسردم  رد  دنک ، یم  داجیا  يدایز  يادص  هک  نیا  تلع  هب  ار  هقرت  نیا  هک  دیوگ  یم  وا  هب  دشورف و 

(1) دش موب  زرم و  نیا  هانگ  یب  نازومآ  شناد 

149

لاذتبا هطرو  رد  امیـس  ادص و  ياه  همانرب  نانآ  رظن  هب  تسین و  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناربهر  دییأت  دنـسپ و  دروم  نویزیولت ، ویدار  ینونک  تیریدـم 
مدع نویزیولت و  يزورون  ياه  همانرب  صوصخ  هب  دشاب ؛ بالقنا  ياه  شزرا  اه و  نامرآ  هدـنیامن  هدـننک و  وگزاب  هک  تسا  نآ  زا  رت  نییاپ  دراد و  رارق 
بزح نیا  ناگرا  هدمع  هجوت  دروم  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  یبالقنا ، ناملـسم و  مدرم  ياهزاین  دـیدج و  ماظن  نوئـش  اب  نآ  یحیرفت  ياه  همانرب  بسانت 

هدش جرد  طوقس " بیشارس  رد  نویزیولت  ویدار   " ناونع اب  یلصفم  تشاددای  همانزور ، نیا  زورما  هرامش  رد  .دشاب  یم  یمالسا  يروهمج  همانزور  ینعی 
کی هب  يرایـسب  تهابـش  هک  اضما  نودب  هتـشون  نیا  رد  .تسا  هداد  رارق  موجه  دروم  تدش  هب  ار  امیـس  ادـص و  نامزاس  تیریدـم  تشاددای ، نیا  .تسا 

: تسا هدمآ  دراد ، عضاوم " مالعا  هینایب  "

ویدار و هچنآ  .دندنخ  یم  بالقنا  طخ  رب  هتفرگ و  ار  لاذتبا  طخ  اهنآ  دنا ؟ هدرک  وداج  ار  اهنآ  یناسک  هچ  .دنا  هدش  وداج  ییوداج  هبعج  ناگدننادرگ  »
همه شوگ  ریز  ون ، لاس  زور  نیتسخن  مایپ  رد  ماـما  هک  تسا  یتاـنایب  ریاـغم  هجرد   180 دنا ، هداد  مدرم  دروخ  هب  هتـشذگ  زور  دـنچ  فرظ  اه  ینویزیولت 
هنارت ياه  هنارت  ینانچنآ و  میموتناپ  ياه  هماـنرب  دـهاش  دـیاب  تلم  یطیارـش ، نینچ  رد  هک  تسا  هنوگچ  ...دـندناوخ  رت  ماـمت  هچره  تحارـص  هب  اـهداهن 

.دراد رارق  نویزیولت  ویدار  نیلوئسم  ربارب  رد  هک  تسا  یلاؤس  نیا  .دشاب  یکاواس  ياه  ناوخ 

رد نیرباع  شوگ  بالقنا ، كرمگ و  هناخپوت و  نادـیم  رد  هک  میناد  یم  دـنناوارف ؛ تالاکـشا  هک  میناد  یم  .دوش  یمن  دـنلب  یمرگ  ياـج  زا  اـم  يادـص 
نک مرگ  سلجم  نایوگ و  هحیدم  نیا  دوجو  ثول  زا  نویزیولت  ویدار  ندش  كاپ  يازا  رد  هک  میناد  یم  تسا ؛ یشوگوگ  ياه  فینصت  ندینـش  ضرعم 
امـش دبال  دشاب و  هتـشاد  زین  یـشزومآ  يریگدای و  هبنج  تیباذج ، نمـض  ات  درک  نیودـت  ...و  یملع  یحیرفت و  قیقد  ياه  همانرب  دـیاب  یهاشنهاش ، ياه 

یتنطلـس ياه  موقلحلا  تحار  اه و  هداس  اه و  لزه  اهوجه و  باختنا  رب  لیلد  نتـسناوتن ، اـیآ  اـما  دـیعلطم ؛ همه  نیا  زا  زین  نویزیولت  ویدار  ناگدـننادرگ 
رد نویزیولت  ویدار  هرادا  ناوت  رگا  تسین  رتهب  دوبن ؟ يرگید  لوقعم  یلومعم و  يداع و  ياـه  هماـنرب  نیودـت  يارب  تقو  اـیآ  هک  نآ  رگید  لاؤس  تسا ؟

؟ دننک تحار  ار  قلخ  لایخ  نآ  مالعا  اب  تسین ، نآ  تیریدم  ياروش 
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یمومع راکفا  شجنـس  اب  قاـبطنا  یب  یملعریغ و  يا  هلوقم  ار  دوخ  ياـه  هماـنرب  رب  داـقتنا  نویزیولت ، ویدار  تیریدـم  ياروش  رگا  تسین  بیجع  نادـنچ 
هدنناوخ يادـص  شخپ  يارب  ار  مدرم ! ياه  تساوخرد  جوا  مینیـشنب و  اهنآ  نفلت 290000  ياپ  یتخل  هک  دـننک  توعد  ار  ام  تسا  نکمم  یتح  .دـننادب 

هک یمدرم  نآ  همه  ینعی  بالقنا ، زا  سپ  ناریا  مدرم  همه  هک  درک  ار  لاحم  ضرف  نیا  هظحل  کی  يارب  ناوت  یم  ...میونـشب  کیدزن  زا  یتوغاـط ، ياـه 
تروص رد  ایآ  دنشاب ؛ توغاط  نارود  مدرم ! يارب  رنه  ملاس و  یحیرفت  ياه  همانرب  ندید  ندینـش و  راتـساوخ  دندیـشک ، یم  هللاالا  هلاال  ربکا و  هللا  دایرف 

، كالم مالـسا ، رد  هک  نآ  هن  رگم  درذگب ؟ نویزیولت  ویدار  تیریدـم  ياروش  بیوصت  زا  ییاه  همانرب  نینچ  شخپ  هزاجا  دـیاب  مالـسا ، يابفلا  زا  عالطا 
قوس بذاک  ياه  لیم  اهزغم و  ریدـخت  فرط  هب  لیلد  نیمه  هب  ار  یموصعم  دایز و  ناناوج  ناناوجون و  هک  تسا  نآ  قح  ایآ  تیرثکا ؟ هن  تسا  تیناقح 

»؟ داد

يژولوئدیا دوش ؛ يزاسکاپ  بالقنا  هب  نمؤمریغ  حـلاصان و  دارفا  زا  دـیاب  نویزیولت  ویدار  دوش : یم  هئارا  حرـش  نیا  هب  ییاه  لح  هار  تشاددای ، همادا  رد 
دنیب یم  روبجم  ار  دوخ  اروش  رگا  دهد ؛ دشر  ناناوج  رد  ار  تیلوئسم  ساسحا  دنک ؛ میهفت  مدرم  هب  هدش  باسح  قیقد و  ياه  همانرب  بلاق  رد  ار  بالقنا 

هدافتسا دنا  هتشگ  دازآ  هک  یموس  ناهج  ياهروشک  يرنه  ياهدرواتسد  زا  دیاب  دشاب ، هتشاد  همانرب  زور  رد  تعاس  دنچ  دنک و  رپ  ار  اه  همانرب  ًامتح  هک 
دـنبایب و فعـضتسم  قلخ  اهرازاب و  هچوک و  رد  ار  دوخ  ياه  هژوس  نادـنمرنه ، نیا  ات  دوش  هداتـسرف  اهویدوتـسا  زا  نوریب  هب  يدـیلوت  ياـه  هورگ  دـنک ؛

.دنریگب ماهلا  یمدرم  يایوپ  هدنز و  ياه  تنس  زا  يروس ) هبنشراهچ  بش  ياه  همانرب  هیبش   ) یقوب دهع  تافارخ  نتخاس  هدنز  ضوع 

تشپ زا  ار  نلکدا  رطع و  يوب  هک  رت -  ینانچنآ  ياضف  ینانچنآ و  ياه  تاوارک  اب  لگرو  لگرت  ياه  هفایق  نیا  ضوع  : » دیازفا یم  سپس  هلاقم  هدنسیون 
ناشـشیارآ زرط  ناشـششوپ و  لقاال  هک  دیراذگب  ار  ییاه  هفایق  دزاس -  یم  يراج  تکلمم  نیا  رانک  هشوگ و  ياهدابآ  یبلح  لخاد  هب  نویزیولت ، هشیش 

ویدار ياروش  رد  يدارفا  هک  نآ  زج  تسین  یندش  همه  نیا  و  دشاب ، هیبش  رهش -  بونج  مییوگ  یمن  رهـش -  طسو  رازاب  هچوک و  طسوتم  مدرم  نیمه  هب 
دوخ یگدنز  هویش  لکش و  اب  ار  نآ  (ع ) یلع ترضح  هک  دنشاب  یماظن  زا  رثأتم  هکلب  یبرغ ، گنهرف  ریثأت  تحت  هن  هک  دنشاب  هتشاد  تکرش  نویزیولت  و 

، تسا هدیدنخن  نانآ  هدنخ  اب  هتسیرگن و  مدرم  هیرگ  اب  هدرکن و  ریزارس  دوخ  ناج  هب  ار  قلخ  درد  هتسجن و  تکرش  بالقنا  رد  هک  یسک  .دهد  یم  هئارا 
ياه هدرگ  رب  ار  رابج  میژر  ياه  هنایزات  جنر  هک  یسک  و  تسا ، هدرکن  سح  دوخ  تسوپ  گر و  مامت  اب  ار  رویرهش  نینوخ 17  زور  هوکش  هک  یسک  و 

لاـمها يور و  جـک  همه  نیا  هشیر  دوـب و  دـهاوخن  تسین و  بساـنم  اروـش  نیا  يارب  یـسک  نینچ  تسا ، هدرکن  سح  ناریا  ماـمت  رد  شناردارب  دوـخ و 
(1)« .تسا ناگدننادرگ  رد  هک  نایرجم  رد  هن  يراک ،

ًاتبسن هلاقم  ردص ، ینب  نایرج  ناگرا  یمالسا  بالقنا  همانزور  رد  زورما  نیمه  رگید ، يوس  زا 
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بزح تاداقتنا  هب  خساپ  رد  يروهمج  سیئر  ناهارمه  هیعالطا  دـناوت  یم  ًالمع  هلاقم  نیا  .دـش  جرد  مج " ماج  زارف  رب  يراهب  میـسن   " ناونع اب  یلـصفم 
: تسا هدمآ  دش ، رتیت  زین  همانزور  لوا  هحفص  رد  هک  اضما  نودب  هلاقم  نیا  رد  .دوش  بوسحم  نآ  نادحتم  یمالسا و  يروهمج 

یمالـسا يروهمج  نپاژ ، اپورا و  نیب  .تسا  هدوب  روشک  یندشان  لح  تالـضعم  زا  یکی  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  نونکات  بالقنا  يادـتبا  زا  »
، مورحم مدرم  نیا  هجدوب  ناموت  اـه  نویلیم  .دـشاب  یم  يا  هفرح  رداـک  ینف و  لـیاسو  نیرت  میظع  ینویزیولت و  ویدار  شـشوپ  هکبـش  نیرت  عیـسو  ياراد 

یمن هدیـشک  یمالـسا  بالقنا  تمدخ  هب  میظع ، نیـشام  نیا  ياه  ناوت  لیاسو و  تاناکما و  مدص  کی  دوش و  یم  لیوط  ضیرع و  هاگتـسد  نیا  فرص 
...دوش

رامعتسا و زادنارب  نامناخ  ياه  تسایس  میژر و  داسفا  داسف و  رایتخا  رد  شیوخ ، تاناکما  همه  اب  مهم  هلیـسو  ود  نیا  یمالـسا ، بالقنا  زا  لبق  ناریا  رد 
رازبا ود  نیا  زورما  دننک و  هراپ  هراپ  مه  زا  ار  ام  نهیم  مدرم  یتدیقع  یعامتجا و  یگنهرف و  مادـنا  هزاریـش و  دنتـسناوت  دـندوب و  هتفرگ  رارق  وا  رامحتـسا 

ناملـسم هتـساخ  اپ  هب  تلم  شورخ  شوج و  يادن  ندـناسر  مدرم و  یهاگآ  یلاعت  دـشر و  یمالـسا و  بالقنا  رایتخا  رد  دـیاب  دوخ  ناوت  همه  اب  هدـمع ،
...دنریگ رارق  نایناهج ، همه  شوگ  هب  ناریا 

ویدار و زا  هدافتـسا  ياـج  هب  ًـالمع  هک  میوش  یم  يریگ  هجیتـن  نیا  اـب  هجاوم  میرگنب ، نویزیولت  وـیدار و  هتـشذگ  لاـس  کـی  تشذگرـس  هب  کـین  رگا 
هتخادرپ هدننکـش  فیرظ و  زاربا  نیا  ندرک  بارخ  درخ و  هب  اهرظن  لامعا  اه و  يراک  منادـن  اب  یمالـسا ، بالقنا  تمدـخ  رد  نآ  تاـناکما  نویزیولت و 

شود رب  نانچمه  نانآ  جراخم  هک  نآ  لاح  دنا ؛ هداتفا  هدافتساالب  راکیب و  لیاسو ، هجدوب و  تاناکما و  اه  نویلیم  رفن و  نارازه  زورما  هک  یبیترت  هب  دنا ؛
ناگدنونـش دادـعت  راـبخا ، ياـه  ناـمز  رد  يدـیازتلا ، مئاد  تروص  هب  هک  تسا  هدـش  نآ  تیعـضو  نیا  هجیتـن  دوش و  یم  لـیمحت  روـشک  مدرم  هجدوـب 

یمرگرس يارب  دنوش و  یم  وا  تافیرحت  همعط  دنریگ و  یم  ار  .یس.یب.یب  جوم  قیقد ، ربخ  ندینش  يارب  يرایـسب  .دوش  هدوزفا  یبنجا  ضرغم  ياهویدار 
هب ناریا  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  زین  ار  یفیرحت  شحف و  نانآ ، نجهتـسم  ياه  گنهآ  يال  هبال  رد  هک  دنهد  یم  شوگ  قارع  تیوک و  ياهویدار  هب 

نیرتدـسفم هب  نت  اـی  دـننک و  یم  زارد  ردـخم  داوم  ناـماد  هب  تسد  اـی  حـیرفت  یمرگرـس و  نودـب  مدرم  ربخ ، ریغ  تاـعاس  رد  دـننک و  یم  قیرزت  اـهنآ 
دوخ ياج  بالقنا  تسخن  ياهزور  يداش  ًاجردتم  .دنراپـس  یم  رگیدکی ، مشچ  زا  رود  یکیرات و  افخ و  رد  یهتنم  اهداسف ، تاحیرفت و  اه و  یمرگرس 

« .میهد یمن  مدرم  لیوحت  راعش  راعش و  راعش و  زج  همه  ام  دنهد و  یم  هدروخ  هرگ  ياهوربا  سوبع و  ياه  هرهچ  هب  ار 

، لبق هتفه  ود  یکی  زا  : » دسیون یم  دزادرپ و  یم  تسا  دوجوم  عضو  زا  تیامح  هک  شیوخ  یلصا  فده  هب  همادا  رد  هدش ، دای  تاداقتنا  زا  سپ  هدنسیون 
.دنا هدش  رت  عونتم  اه  همانرب  .دروخ  یم  مشچ  هب  نویزیولت  ویدار و  ياه  همانرب  ریاس  رد  هچ  رابخا و  رد  هچ  یسوسحم  تارییغت 

285 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


تاعالطا رابخا ، رد  .دنوش  یم  هدننک  هتسخ  ياه  هباطخ  راعش و  نیشناج  رظن ، لدابت  لیلحت و  .دنریگ  یم  ًاجردتم  ار  اشنا  تئارق و  ياج  ریوصت  توص و 
هب دـیع  یناکت  هناخ  اب  هارمه  نویزیولت  ویدار و  زا  مک  مک  روسناس  لوغ  دـیآ و  یم  نآ  يوب  ییوگ  .دوش  یم  هدراذـگ  مدرم  رایتخا  رد  يرت  هبناج  دـنچ 

هدـش هداد  اهنآ  ربخ  لوق و  ای  دـنا و  هتفای  شیازفا  رابخا  هرابرد  فلتخم  تارظن  نایب  ای  اه و  هرظانم  اهدازآ و  ثحب  دادـعت  .دوش  یم  هداتـسرف  یناد  هلابز 
...تسا هتفرگ  ندیزو  مج  ماج  زارفرب  يراهب  میسن  ییوگ  لاحره ، هب  .تسا 

داجیا اهنآ  هفیظو  تسین ؛ یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  ندـناساره  ریفکت و  ناگدـنیوگ ، نیلوئـسم و  هفیظو  یلاوحا ، عاضوا و  طیارـش و  نینچ  رد 
یم دـنوش  یم  یعدـم  هک  یناـسک  .تسین  نویزیولت  ویدار و  ياـه  هماـنرب  دروم  رد  زور  یـسایس  ياـه  شکمـشک  ندروآ  دوـجو  هب  یناور و  تاـنایرج 

عماوج هک  دنناد  یمن  دنـسانش و  یمن  بوخ  ار  زورما  يایند  ای  دـنرادن و  رواب  دوخ  فرح  هب  مه  دوخ  یتح  ای  دـندنبب ، ار  نویزیولت  ویدار و  رد  دـنهاوخ 
هجوت دامتعا و  دنناوتن  ام  نویزیولت  ویدار و  رگا  دنتـسین  هجوتم  و  دنهد ، همادا  دوخ  يداع  تایح  هب  دـنناوت  یمن  يا  هظحل  ریوصت  توص و  نودـب  ینونک 

تاعوبطم نویزیولت و  ویدار و  اب  ار  ام  یمومع  راکفا  تسایس و  هک  دنتسه  اهنآ  تروص  نآ  رد  درک و  دنهاوخ  ار  راک  نیا  نارگید  دننک ، بلج  ار  مدرم 
(1)« .تسین یندیسر  ار  ام  ندیود  رگید  نامز ، نآ  رد  درک و  دنهاوخ  تیاده  شیوخ  ياه  ینکارپ  هعیاش  و 

رد .دوش  یم  وگزاـبزین  هعمج  ياـهزامن  زا  یـضعب  رد  دـش ، رکذ  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  رد  هچنآ  دـننام  ییاـه  تیـساسح  هک  دوش  یم  يروآداـی 
داقتنا تدش  هب  نویزیولت  ویدار  لذتبم  ياه  همانرب  زا  يرهاط  هللا  تیآ  نایاپ ، رد  : » تسا هدمآ  ناهفصا  هعمجزامن  زا  یمالسا  يروهمج  همانزور  شرازگ 
دنیوگ یم  دـینک ، یم  شخپ  ار  اه  همانرب  نیا  ارچ  هک  دوش  یم  لاؤس  دـنراک ) سأر  رد  ناهفـصا  نارهت و  رد  هک  يدارفا   ) اهنآ زا  یتقو  تفگ ... : درک و 

(2)« .دنیامن تقباطم  یناسنا  یمالسا و  نیزاوم  اب  ًالماک  اهنآ  ياه  همانرب  هک  میهاوخب  اهنآ  زا  هک  تسا  ام  هفیظو  نیا  .میتسه  مدرم  هتساوخ  عبات  ام 

ویدار و یساسا  شقن  هب  دوخ  لوا  هبطخ  رد  يا  هنماخ  مالـسالا  تجح  : » تسا هدمآ  نارهت  هعمج  زامن  زا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  شرازگ  رد  نینچمه 
، دـنراد رارق  نویزیولت  ویدار و  سأر  رد  هک  یلوئـسم  ناملـسم و  ناردارب  هب  مناد  یم  مزـال  یعرـش  فیلکت  ناونع  هب  نم  تفگ : درک و  هراـشا  نوـیزیولت 

میهفت رگید  ياه  تلم  هب  ار  شبالقنا  دهاوخ  یم  هک  دوبن  یتّلم  ياه  همانرب  زور ، دنچ  نیا  صوصخ  هب  نویزیولت و  ویدار  ياه  همانرب  هک  مهدـب  رادـشه 
رد ار  رنه  .دشاب  یمالسا  ياه  هشیدنا  نیرت  هدبز  ياراد  شنویزیولت  ویدار  دیاب  تسا ، هدرک  بالقنا  مالسا  يورین  هب  هک  ام  یبالقنا  تلم  .دنک  حیرـشت  و 

ياه همانرب  يزورون ، مایا  ياه  همانرب  .دـینک  دـیما  عطق  دـنا ، هدربن  ییوب  مالـسا  زا  هک  صـصختم  حالطـصا  هب  نادـنمرنه  زا  .دـیهد  رارق  مالـسا  تمدـخ 
یمالسا ياه  یمرگرس  دینک ، تسرد  یمرگرس  دیهاوخ  یم  رگا  امش  .دوب  یلذتبم 
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نیغورد و نادنمرنه  .میلئاق  جرا  رنه  يارب  ام  .درادن  يزاین  اوتحم  طبر و  یب  ياه  میموتناپ  يزاب و  هایـس  ياه  یمرگرـس  هب  ام  مدرم  زورما  .دینک  تسرد 
تلم دشاب ، بیترت  نیا  هب  عضو  رگا  .میـسانش  یم  امـش  زا  رتهب  ار  رنه  ام  .دسانـش  یمن  رنه  دنوخآ  هک  دنیوگب  دننیـشنن  يرهمایرآ  هدرک  كََزب  نادنمرنه 

هک دینک  مالعا  دینک ، عمج  ناریا  رسارس  زا  ار  ناملسم  یبالقنا  كاپ و  نادنمرنه  هک  دیرادن  ار  تقد  نیا  امش  رگا  .دهاوخ  یمن  نویزیولت  ناریا  ناملـسم 
(1) .دینک لیطعت  ار  نویزیولت  دیناوت و  یمن 

150

نارهت رد  يوروش  ریفس  ناریا و  هجراخ  ریزو  تارکاذم  جیاتن  هرابرد  يوروش  ناریا و  يربخ  عبانم  نیب  یتاغیلبت  یظفل و  ياهدروخرب  ریخا ، ياهزور  رد 
زورما نآ ، هب  طوبرم  ياـه  لاـجنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  تاـنایرج و  نیا  لاـبند  هب  .درک  یم  وگزاـب  تواـفتم  يوـحن  هب  ار  نآ  فرط ، ره  تشاد و  همادا 

هیعالطا نیا  .دومن  رکذ  ار  روبزم  تارکاذـم  رد  تلود  ود  قفاوت  دراوم  نآ ، رد  درک و  رـشتنم  يا  هیعالطا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراـخروما  ترازو 
، ناتـسناغفا رد  ریگرد  یتلود  دـض  ياه  هورگ  عفن  هب  ار  نآ  ناریا ، هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  هدـش ، دای  هسلج  جـیاتن  لوق  لـقن  رد  دـهد  یم  ناـشن 

.تسا هداد  باتزاب  یتاغیلبت  یمک 

یمالسا يروهمج  هجراخروما  ریزو  فرط  زا  هک  یبلاطم  وریپ  : » تسا حرش  نیا  هب   (2) .تفرگ رارق  سراپ  يرازگربخ  رایتخا  رد  هک  روبزم  هیعالطا  نتم 
ءوس هنوگره  زا  يریگولج  هلئسم و  ندش  نشور  يارب  ًاقیقد  تسا  مزال  هتفای ، راشتنا  يوروش ، ریهامج  داحتا  اب  ناتسناغفا  هلئـسم  رد  قفاوت  دروم  رد  ناریا 
روط هب  ناتـسناغفا  هلئـسم  دیاب  هک  دندقتعم  يوروش  ناریا و  نیتلود  . 1 دوش : هداد  رکذـت  يوروش ، ناریا و  تلود  ود  نیبام  یف  تارکاذـم  هرابرد  مهاـفت 

هیاسمه ياهروشک  هدودحم  رد  هقطنم و  لکشم  ناونع  هب  عوضوم ، تسا  رتهب  هک  دندقتعم  يوروش  ناریا و  نیتلود  .دوش 2 . لصف  لح و  زیمآ  تملاسم 
دناوت یمن  ناتـسناغفا  تلود  روضح  نودب  یلح  هار  چیه  اریز  ددرگ ؛ زاغآ  يوروش  ناتـسناغفا و  تلود  اب  ًامیقتـسم  دیاب  تارکاذم  .دوش 3 . لصف  لح و 

نویبالقنا اب  تارکاذـم  نودـب  هک  تسا  دـقتعم  ناریا  تلود  لاح  نیع  رد  .دـیدرگ  رکذ  هک  تسا  نآ  قفاوت  دروم  تاـکن  نیارباـنب ، دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو 
اب ار  یتارکاذـم  ناوت  یم  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  .تشاد  دـهاوخن  دوجو  ییارجا  لباق  یقطنم و  لح  هار  چـیه  ناکما  اـهنآ ، اـب  لـماک  قفاوت  ناتـسناغفا و 

(3)« .دناسر ماجنا  هب  هللاءاش  نا  زاغآ و  ناتسناغفا  لالقتسا  تیمکاح و  قح  هب  مارتحا  هب  هجوت  اب  طبر ، يذ  ياه  هورگ  اهروشک و 

: تفگ يوروش  روشک  ریفس  اب  دوخ  تارکاذم  هرابرد  سراپ ، يرازگربخ  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  کی  رد  دوخ  زین ، هداز  بطق  قداص  لاح ، نیا  رد 
دروم رد  يوروش  اـب  ناریا  میقتـسم  هرکاذـم  لـصا  اـب  تلود  نیا  هک  داد  یم  ناـشن  دوـب ، هدروآ  دوـخ  عوـبتم  تلود  فرط  زا  يوروـش  ریفـس  هک  یماـیپ 

هک دوب  یقفاوت  لصا  نیا  تسا و  هدرک  تقفاوم  روشک  نیا  هلئسم  لح  ناتسناغفا و 
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دیکأت هلئسم  نیا  رب  يوروش ، ریفس  اب  شتارکاذم  رد  دوزفا  هجراخ  روما  ریزو  .دوش  لح  يا  هنایوج  حلص  تروص  هب  ناتسناغفا  هلئسم  هک  دوب  ام  تساوخ 
ناکما ناتـسناغفا  نویبالقنا  اب  تسرد  میقتـسم و  تارکاذم  نودـب  ناتـسناغفا ، هلئـسم  لح  هک  دراد  لماک  داقتعا  لصا  نیا  رب  ناریا  تلود  هک  تسا  هدـش 

.تسین نکمم  یلح  هار  چیه  روشک ، نیا  مدرم  هقح  قوقح  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تسین و  ریذپ 

هس رب  تارکاذم  نیا  رد  ناریا  تلود  تساوخ  دوزفا : يو  .میتسه  يوروش  ریهامج  داحتا  اب  هلئسم  نیا  يارب  یلح  هار  نتفای  لوغـشم  ام  تفگ : هداز  بطق 
یقطنم ياـه  تساوخ  هب  مارتحا  .نآ 2 . نیمضت  روشک و  نیا  تیمکاح  قح  ناتـسناغفا و  مدرم  قوقح  ندش  هتخانـش  تیمـسر  هب  . 1 تسا : راوتسا  لصا 

(1) .روشک نیا  یلخاد  روما  رد  یجراخ  ياه  تلود  هلخادم  مدع  .دنسرب 3 . دنلیام  هک  یتموکح  عون  ره  هب  هک  ناتسناغفا  مدرم 
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ینبم ار  ناریا  تساوـخرد  يوروـش  تارکاذـم ، نیا  رد  .درذـگ  یم  ناریا  زاـگ  تـمیق  هراـبرد  يوروـش  ناریا و  تارکاذـم  تسکـش  زا  زور  هد  زا  شیب 
عبانم تراغ  هب  ار  يوروش  هک  ناریا  ياه  هناسر  یتاـغیلبت  ياـه  يریگرد  زا  دـعب  زین  لاـح و  نیا  رد  .درک  در  دـصرد  نازیم 40 هب  زاـگ  تمیق  شیازفارب 

يرازگربخ زورما   (2)، دـندرک مهتم  یناهج ، ياهرازاب  رد  نآ  لومعم  ياهب  فصن  لداعم  یتمیق  هب  روشک  نیا  زا  زاگ  دـیرخ  ناتـسناغفا و  یلم  یعیبط و 
: داد هئارا  ریز  حرش  هب  روبزم ، تارکاذم  تسکش  زا  يریسفت  شرازگ  کی  سات 

، يوروش داحتا  هب  ناتسناغفا  زا  یعیبط  زاگ  تارداص  تسا  هدش  اعدا  نآ  رد  هک  درک  شخپ  يریسفت  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يادص  ییویدار  هاگتسیا  »
رازاب رد  دوجوم  تمیق  فصن  ار  نآ  هک  دوش  یم  هداـمآ  ناتـسناغفا  تلود  زین  تفاـی و  دـهاوخ  شیازفا  ربارب  هتـشذگ 30  ياه  لاس  اب  هسیاقم  رد  لاسما 

رد لاسما  دور  یمن  راظتنا  .درادـن  تیعقاو  نارهت  ویدار  تاراهظا  يوروش ، داحتا  یجراخ  تراجت  ترازو  شرازگ  قبط  .دـنک  هضرع  يوروش  هب  یناهج 
یلا 4/2 دودح 2  رد  ینعی  هتشذگ ، لاس  نیدنچ  رد  هباشم  حطـس  رد  تارداص  نیا  .دوش  هداد  یـشحاف  رییغت  يوروش  داحتا  هب  ناتـسناغفا  زاگ  تارداص 
هب .دوب  دهاوخن  دـشورف ، یم  جراخ  هب  ار  دوخ  یعیبط  زاگ  يوروش  هک  يدـح  زا  رت  مک  اه  تمیق  هلماعم  نیا  رد  .دـنام  دـهاوخ  یقاب  بعکم  رتم  درایلیم 

نیا ندرک  روبجم  تهج  ناریا  هب  ندروآ  راشف  روظنم  هب  يوروش  داحتا  تسا  هدـش  یعدـم  هک  هنیمز  نیا  رد  نارهت  ویدار  تاراهظا  هک  تسا  لیلد  نیمه 
.درادن تقباطم  تقیقح  اب  تسا ، هدش  لسوتم  ناتسناغفا  زاگ  دیرخ  هب  دوخ ، زاگ  نتخورف  رت  نازرا  هب  روشک 

ناشن رطاخ  نارهت  ياهوگو  تفگ  لابند  هب  ار  يوروش  يوس  زا  ناریا  اب  زاگ  هلماعم  دروم  رد  هدننک  هرکاذم  فرط  عضوم  دیاب  عوضوم  نیا  اب  طابترا  رد 
هنالداع و یلوصا  يوروش  یگدنیامن  تئیه  تارکاذم  نیا  رد  تفگ  يوروش  داحتا  یجراخ  تراجت  ریزو  نواعم  فپیسوا  يالکین  .درک 
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داحتا ناریا و  هک  يراـجت  هقطنم  رد  زاـگ  دوجوم  ياـه  تمیق  حطـس  اـب  قباـطم  دـیاب  تمیق  هک  نآ  تسخن  تشاد : رظن  رد  فرط  ود  ره  يارب  هنافـصنم 
زاگ دنناوتب  ًاعقاو  فرط  ود  ره  هک  دشاب  یتمیق  رگید  ترابع  هب  ینعی  دشاب  تباقر  لباق  یعقاو و  دیاب  تمیق  هک  نآ  مود  .دشاب  دنتسه ، نآ  ءزج  يوروش 

ناریا زا  تسین  رضاح  تسا ، زاگ  هدمع  هدننک  رداص  کی  هک  يوروش  داحتا  تسا  یعیبط  هک [ نآ   [ موس .دنشورفب  تمیق  نآ  اب  يراجت  هقطنم  نیا  رد  ار 
هب دوخ  زاگ  شورف  هب  ار  ناریا  تسین  لیام  يوروش  داحتا  .درخب  دـشورف ، یم  اهروشک  ریاس  هب  ار  دوخ  زاگ  هک  یتمیق  زا  رت  نارگ  ياه  تمیق  اب  ار  زاگ 

ياه تمیق  هب  هجوت  اب  اـم  داد  همادا  فپیـسوا  يـالکین  .دـنک  روبجم  دـشورفب ، اـهروشک  ریاـس  هب  دـناوت  یم  هک  یتمیق  زا  رت  نازرا  ياـهب  اـب  روشک ، نیا 
اب قباطم  مه  زاب  تمیق  نیا  هک  میدرک  داهنشیپ  نینچمه  ام  .میدرک  داهنشیپ  قباس  زا  رت  نارگ  رایسب  یتمیق  ناریا  هب  لماوع ، ریاس  هقطنم و  نیا  رد  دوجوم 

زیمآ قارغا  حوضو  هب  اهنآ  يداهنشیپ  تمیق  .درک  ذاختا  يا  هدنزاسریغ  هیور  ناریا  یگدنیامن  تئیه  هنافـسأتم  لاح  نیا  اب  .دوش  حالـصا  تفن ، تاناسون 
يداهنشیپ تمیق  رگا  دنتـشاد  راهظا  یناریا  تاماقم  زا  یـضعب  .درادن  دوجو  ییاه  تمیق  نینچ  هقطنم  نیا  رد  .دوب ...  هیجوت  لباقریغ  يداصتقا ، رظن  زا  و 

میمـصت هک  تسا  ناریا  مدرم  تلود و  هدـهع  رب  نیا  بوخ  رایـسب  .دز  دـهاوخ  شتآ  ار  نآ  تخورف و  دـهاوخن  ار  دوخ  زاـگ  ناریا  دوشن ، هتفریذـپ  اـهنآ 
(1)« .دننک راک  هچ  دوش ، یم  دیلوت  تفن  جارختسا  اب  هارمه  هک  يزاگ  اب  دنریگب 

يوروش هلخادم  لابند  هب  ناریا  يوروش و  نیب  طباور  : » تشون يوروش  ناریا و  تابسانم  هرابرد  وکسم ، زا  سرپدتیشوسآ  رسفم  کی  زورما  لاح  نیا  رد 
یم همادا  ناریا  هب  يوروش  ینف  ياه  کمک  .تسا  هتفرگ  رارق  انگنت  رد  ینوزفازور  روط  هب  یناگرزاب ، یـسایس و  لئاسم  رـس  رب  فالتخا  ناتـسناغفا و  رد 
يا هناتسود  ياهدنویپ  یمالسا  بالقنا  زاغآ  زا  هک  تسا  هدیشوک  تخس  يوروش  .دوش ...  یم  راکشآ  روشک  ود  نیب  یـسایس  ياه  شکمـشک  اما  دبای ؛
ياه هزیگنا  هب  عولخم ، هاش  يولهپ  اضردـمحم  اـب  نیلمرک  یلبق  هناـبدؤم  طـباور  يروآداـی  اـب  ناریا  نویبـالقنا  لاـح  نیا  اـب  دروآ ؛ دوجو  هب  نارهت  اـب  ار 

« .دنراد نظءوس  يوروش 

اب دـنیچ ، یم  هئطوـت  ناریا  هیلع  هک  گرزب  تردـق  کـی  ناوـنع  هب  يوروـش  زا  سرت  رب  هوـالع  اـه  یناریا  زا  يرایـسب  : » تسا هدـمآ  بلطم  نیا  همادا  رد 
يوروش یناگرزاب  ینالوط ، یخیرات  لئاسم  مغر  یلع  هک  دننک  یم  ینیب  شیپ  اه  تاملپید  .دنفلاخم ...  تسا  یتسیئ  هتآ  هک  وکـسم  یتسینومک  نیرتکد 
یهورگ موادم ، ياهدنویپ  زا  يرهظم  ناونع  هب  .درک  دـهاوخ  يریگولج  طباور  لماک  تماخو  زا  ًالامتحا  نانآ  يرتمولیک  كرتشم 1600  زرم  ناریا و  اب 

قبط .دندومن  تمیزع  وس  نآ  هب  نارهت  زا  ناهفـصا ، کیدزن  رد  یتاواگم  هاگورین 800  کی  يور  راک  زاغآ  يارب  هام  نیا  لیاوا  يوروش  ناسانـشراک  زا 
نازیم 40 هب  مقر  نیا  .تشاد  یناـگرزاب  رـالد ) نوـیلیم   614  ) لـبور نویلیم  لداـعم 409  يوروش  اـب  ناریا  مارآان 1979 ، لاس  ناـیرج  رد  یمتح ، راـمآ 

، سکعرب .دوب  تیمها  زئاح  زونه  اما  دوب ؛ رت  مک  رد 1978 ، بالقنا  زا  لبق  حطس  زا  دصرد 
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هنالاس 8/2 حطس  هب  تبسن  دایز  ندمآ  نییاپ  هدنهد  ناشن  هک  دوب  رالد  نویلیم  لداعم 4/305  عومجم  رد  لاس 1980 ، زاغآ  زا  ناریا  اب  اکیرما  یناگرزاب 
(1)« .تسا هاش ، ینوگنرس  زا  شیپ  رد 1978  رالد  درایلیم  لاس 1979 و 56/6  رد  رالد  درایلیم 
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عـضاوم ًانیع  ویدار  نیا  .دراد  مان  ناریا " یّلم  يادـص  " ویدار دـنک ، یم  شخپ  همانرب  نونکات  بالقنا  زا  لبق  زا  روشک ، جراخ  زا  هک  ییاـهویدار  زا  یکی 
میظنت ماظن  رادفرط  یسایس  ياه  هورگ  زا  یکی  هاگیاج  رد  ار  دوخ  عضاوم  هدوت  بزح  ناریا ، رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دهد  یم  باتزاب  ار  هدوت  بزح 
تلود اب  هک  ییاه  هورگ  تسا ؛ یناغفا  تسینومک  دـض  یبالقنا  ياه  هورگ  يدـج  فلاخم  يوروش و  تخـسرس  غِّلَبُم  لاـح ، نیع  رد  دـنک و  یم  هئارا  و 

يرصم و یلیئارسا و  ینیچ و  هتـسد  راد و  اکیرما و  مسیلایرپما  فده  درک : دیکأت  روبزم  يویدار  زورما  .دنراد  هنـسح  طباور  دیدج  ماظن  ناربهر  ناریا و 
کیتارکمد یلم و  بالقنا  ندناشک  نوخ  كاخ و  هب  یناغفا ، نازرابم  حالطصا  هب  هب  کمک  ناتسناغفا و  هلئسم  رس  رب  لاجنج  ندرک  اپرب  زا  نآ  یسیلگنا 

رد دیاب  یک  ات  : » دیسرپ سپس  هدنیوگ  .دشاب  یم  ناریا  تلم  دنمزوریپ  بالقنا  هب  ندز  هبرض  ناشفده  نآ ، بیقعت  رد  سپس  تسا و  ناتسناغفا  دازآ  قلخ 
(2) »؟ داد ناشن  لهاجت  ای  لهج و  راکشآ ، تایعقاو  نیا  ربارب 

هک نیطسلف -  شخب  يدازآ  نامزاس  ربهر  تافرع  رـسای  داد : شرازگ  وحن  نیا  هب  تافرع ، رـسای  زا  ار  یهباشم  عضاوم  یـشرازگ ، رد  رتیور  لاح  نیا  رد 
هتـساوخ يو  زا  ناتـسناغفا  تلود  هک  دومن  دیکأت  نآ ، رد  درک و  تکرـش  یتاعوبطم  سنارفنک  کی  رد  هبنـش  زور  تسا -  دنه  زا  رادـید  مرگرـس  کنیا 

تحت هک  ناتـسناغفا -  تلود  دـضرب  گنج  رد  یناـغفا  ناملـسم  نازراـبم  زا  ناریا  .دـنک  يرگ  یجناـیم  ناتـسناغفا  ناریا و  ياـه  فـالتخا  عفر  رد  تسا 
بجعت تفگ : يو  دینک ؟ یم  ینارگن  ساسحا  ناتسناغفا  رد  ناناملسم  عضو  هرابرد  ایآ  دش : لاؤس  تافرع  زا  .دنک  یم  تیامح  تسا -  يوروش  تیامح 

(3) .دنشاب یم  نارگن  ناتسناغفا  رد  مالسا  يارب  هزادنا  نیا  ات  دنناریا ، رد  نایناحور  فلاخم  هک  یلاح  رد  ناییاکیرما  ارچ  هک  تسا  نیا  زا  نم 

* * *

.یبرغ ناجیابرذآ  رادناتسا  زین  تارکمد و  بزح  نالوئسم  اب  یمالسا  يروهمج  همانزور  ینفلت  هبحاصم  شرازگ 140 : همیمض 

همانزور نیا  ياه 9و10/1/1359  هرامـش  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  تارکمد و  بزح  نالوئـسم  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ینفلت  ياه  هبحاصم 
هقطنم نیا  رد  لاقتنا  لقن و  لاح  رد  هک  تسا  یـشترا  نوتـس  يالتبا  دروم  لئاسم  هیونـشا و  هدقن -  هداج  ریخا  ثداوح  هرابرد  اه  هبحاصم  نیا  .دش  جرد 

.دشاب یم 

ره زا  انتعا  لباق  لوئسم و  ياه  تیصخش  هاگدید  حیرـشت  ثیح  زا  یکی  تسا : یـصاخ  توق  ياراد  تهج  ود  زا  اه  هبحاصم  نیا  رد  هدش  حرطم  بلاطم 
ینفلت ياهوگو  تفگ  لماک  نتم  لیلد ، نیمه  هب  فرط ؛ ود  هاـگن  اـب  بساـنتم  ینونک ، تیعـضو  زا  یتاـیئزج  میـسرت  تهج  زا  رگید  و  ریگرد ، فرطود 

.دوش یم  هئارا  همیمض  نیا  رد  ندوب ، لصفم  دوجو  اب  روبزم ،
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": داباهم رد  تارکمد  بزح  نیلوئسم  زا  یکی   " اب یمالسا  يروهمج  همانزور  ینفلت  يوگو  تفگ 

نآ زا  هچناـنچ  هک  هقطنم  رد  یتامدـقم  ندـمآ  مهارف  رب  ینبم  هدـش ، رـشتنم  نوـیزیولت  وـیدار و  زا  هتـشذگ  زور  هـس  ود  یط  هـک  يراـبخا  قـبط  : » لاؤـس
تلود اب  مهافت  لاح  رد  مدرم  نهذ  رد  هک  تسا  یبزح  فرط  زا  راب  نیا  هک  ًاصوصخم  دش و  دـهاوخ  عورـش  هقطنم  رد  يرگید  گنج  دوشن ، يریگولج 

« .دیسر اج  نیا  هب  هدش و  عورش  روطچ  تایئزج  هک  دییوگب  ًاقیقد  ناکما  تروص  رد  تسا ،

هدروآرب زیمآ  تملاسم  تارکاذـم  قیرط  زا  ناتـسدرک  مدرم  ياه  هتـساوخ  هک  تسه  هدوب و  نیا  رب  هشیمه  ام  يأر  دـش ، هراـشا  هک  روط  ناـمه  : » باوج
تـشاددای میتشون ؛ هداشگرـس  همان  میداتـسرف ؛ یگدـنیامن  تئیه  اهراب  میداد ؛ جرخ  هب  میتشاد ، رایتخا  رد  تین  نسُح  زا  هک  هچنآ  ام  هطبار  نیا  رد  .دوش 

هدـشن هداد  لاح  ات  یتبثم  خـساپ  ام  هب  يروهمج ، سیئر  ات  هژیو  تئیه  زا  یتلود  تاماقم  فرط  زا  هنافـسأتم  .میدرک  تبحـص  تاماقم  اـب  میتشون و  یبتک 
کیبل ناشیا  مایپ  هب  میداد و  سب  شتآ  ام  ینیمخ  ماما  یخیرات  مایپ  اب  هتـشذگ  زییاپ  رد  لاح  نیا  اب  تسا ؛ هدشن  هدروآرب  ام  قحرب  ياه  هتـساوخ  تسا و 

یلو مینک ؛ یم  میدرک و  ظفح  تردـق  همه  اب  ار  سب  شتآ  ام  درکن ، ادـیپ  ققحت  میتساوخ ، یم  هک  تروص  نآ  هب  ام  طیارـش  هک  نیا  دوجو  اـب  میتفگ و 
.تلود ياه  فرح  هب  هن  دنهد و  یم  شوگ  ام  ياه  فرح  هب  هن  هک  تسا  راک  رد  ییاه  تسد  هنافسأتم 

اج نآ  رد  طقف  دـننک و  ینیـشن  بقع  ام  ناگرمـشیپ  نارایماک ، رد  هک  دـندوب  هداد  دـهعت  ناشدوخ  ناشیا  .میدرک  تبحـص  رهورف  ياقآ  اب  اـهزور  نیمه 
شترا نارادساپ ، هاپس  دندش ، راک  نیا  هب  رضاح  ام  ناگرمشیپ  هک  یتقو  یلو  دریگب ؛ هدهع  هب  ار  رهش  تینما  شمارآ و  ظفح  دشاب و  رقتـسم  يرمرادناژ 

هک دندش  هراوآ  مه  ناشدوخ  دش و  تقرـس  تراغ و  ناشلاوما  تشگ ؛ ناریو  ناشاه  هناخ  نارایماک  مدرم  دندمآ و  ناملـسم  ناگرمـشیپ  يرمرادناژ و  و 
دوخ دهعت  هب  ارچ  هک  میدرک  هلگ  رهورف  ياقآ  زا  ام  اهزور  نیا  هک  یتقو  .دوش  یمن  ناشلاح  يایوج  مه  یسک  دنتسه و  نصحتم  جدننس  دجسم  رد  نآلا 

نارادساپ هاپس  یلو  دوش ؛ یلمع  راک  نیا  هک  دوب  هداد  یبتک  روتسد  نم  هب  يروهمج  سیئر  ياقآ  دروم  نیا  رد  منکب ؛ راک  هچ  نم  دنتفگ  دیدرکن ، لمع 
نیا میناوت  یم  ام  دیتسرفب ، ام  يارب  ار  يروهمج  سیئر  یبتک  روتسد  امـش  رگا  میتفگ  ام  یتح  .دهد  یمن  شوگ  اه  فرح  نیا  هب  ناملـسم  ناگرمـشیپ  اب 

.مینک قیبطت  ار 

؛ دنهد یم  شوگ  تلود  فرح  هن  ام و  فرح  هب  هن  هک  طخ  نیمه  همادا  ینعی  دنتسه ؛ هئطوت  لاح  رد  ناتسدرک  یلامش  هقطنم  رد  مه  اه  نیمه  لاحره  هب 
هقطنم رد  اه  نیا  .دـنریگب  یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  ناشدوخ  دـنهد و  رارق  مه  يور  رد  ور  ار  ناتـسدرک  مدرم  تلود و  رگید  راب  کـی  دـنهاوخ  یم  هکلب 
حلـسم مسانـش ، یمن  نم  هک  ینارگید  و  دـش -  هتـشک  هک  کب -  یلچ  یماس ، یجاح  يریگناهج ، گیب  دیـشر  دـننام  ار  ییاه  لادوئف  نیناوخ و  هیمورا ،

؛ هدرکن يراک  نینچ  تقو  چیه  داژنریهظ  راسمیت  هک  دندرک  دای  دنگوس  یحالف  راسمیت  يروهمج ، سیئر  اب  اه  کیرچ  ینویزیولت  هرظانم  رد  .دـنا  هدرک 
دقاف فعضتسم  ناناقهد  هیلع  رب  اهنآ  زا  رضاح  لاح  رد  هک  هداتفا  اه  لادوئف  تسد  هب  نایاقآ  نیمه  تسد  زا  هحلسا  هضبق  زا 1500  شیب  الاح  نیمه  یلو 

لوپ و دنتـسه و  حلـسم  همه  اه  لادوئف  دوخ  دندنار و  نوریب  ار  ناناقهد  .دنتـسه  هراوآ  هیمورا  دوخ  رد  ناناقهد  هک  دننک ؛ یم  هدافتـسا  یگدنز  نیمز و 
هحلسا هضبق   830 داباهم ، هقطنم  نیمه  رد  مه  هتـشذگ  ناتـسبات  رد  .دنزادنا  یم  هار  هب  ناناقهد  هیلع  هئطوت  دـنریگ و  یم  يرمرادـناژ  تاماقم  زا  هحلـسا 

.اه لادوئف  هب  دندوب  هداد 

نایم نیا  رد  .هدـش  داـجیا  يدروخرب  دـنا و  هدرک  ماـیق  اـه  لادوئف  هیلع  هقطنم  نیا  تاـهد  ًاـتجیتن  هک  هتفرگ  تروص  ییاـه  هئطوت  هقطنم  نیا  رد  هرخـالاب 
نیب هدوب ، يریگرد  اج  نآ  رد  رگا  هک  تسا  اج  نیا  بلاـج  دـنا و  هتـساوخرب  عاـفد  هب  مه  اـهنآ  دـنا و  هدـش  رو  هلمح  مه  درک  ناگرمـشیپ  هب  اـه  لادوئف 

بیذکت وگقح  ياقآ  يوس  زا  زورید  هک  نارادساپ  هاپـس  يدوبعم و  نیدهاجم  زا  هدماین ، شیپ  يدروخرب  چیه  هک  هدـقن  هقطنم  رد  اه  لادوئف  ناناقهد و 
ار اج  نآ  اهرتپوک  یله  دنتسب ؛ پوت  هب  ار  هد  ینعی  دندرک ؛ تسرد  ام  يارب  دیدج  يانراق  کی  و  رل ، هعلق  ای  ناتالق  هرد  رد  هیونشا و  يوس  هب  دنتفر  دش ،

هدوب زور 6/1/1359  ًاقیقد  ثداوح  نیا  .دنا  هدرک  هفخ  شرداچ  اب  مه  ار  نزریپ  کی  دنتشک و  ربت  اب  ار  رفن  کی  هد  رد  دنا  هتخیر  ًادعب  دنتـسب ؛ تکار  هب 
يدابآ نامه  لها  ياه  هچب  نز و  ناش  هیقب  یلو  دنا ؛ هدوب  درُک  نیحلسم  زا  ناشرفن  هک 3  دندش  هتشک  رفن   17 عومجم ، رد  و 
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، هظحل نیا  ات  زورما  هناتخبـشوخ  دـنداد و  ناشن  يراددوخ  تین و  نسُح  دوخ  زا  ناگرمـشیپ  میداد ، جرخ  هب  هک  یـشالت  یعـس و  اب  لاحره  هب  .دـنا  هدوب 
« .تسا هدیسرن  يریگرد  زا  یشرازگ  چیه  حبص ، تعاس 11 

هدوب يا  هلئسم  نینچ  ایآ  .دندرک  بیذکت  ار  نآ  ینمـض  روط  هب  رادناتـسا  ياقآ  هک  دمآ  نایم  هب  مسا  نارابمب  زا  ویدار ، رابخا  رد  ] 7/2/59  [ بشید : » س
»؟ ریخ ای 

ناتالق رد  هک  يروط  دنا ؛ هدـیبوک  ربیلاک 65  تکار و  اب  ار  تاهد  ناژار ، ناتالق و  رد  اما  دندرک ؛ بیذـکت  ًاحیرـص  ار  عوضوم  نیا  رادناتـسا  ياقآ  : » ج
نیا هک  هناوم  رد  هناولس ، رد  تسا ، هیمورا  یلاوح  روگرم  هقطنم  ياه  يدابآ  زا  یکی  هک  ناژار  رد  دنا و  هدش  هتشک  ییاوه  تابرض  هلیـسو  هب  اه  یـضعب 

هلیـسو هب  دندمآ و  یـشکرس  ًارهاظ  روظنم  هب  مه  موتناف  دنورف  ود  دنا و  هتـشاد  تکرـش  اه  رتپوک  یله  مه  اج  نآ  رد  دنتـسه ، هقطنم  نیا  ياه  يدابآ  اه 
« .دندرک تکرش  تایلمع  رد  تکار 

»؟ تلود بزح و  فرط  زا  ای  هدوب  تارکمد  بزح  يوس  زا  يریگرد ، زا  يریگولج  يارب  شالت  رضاح  لاح  رد  : » س

رگید هب  ار  روتسد  نیمه  مه  ام  دنرادرب و  تسد  يریگرد  زا  نام  اهورین  میهدب  روتسد  ام  هک  دنتساوخ  یم  ام  زا  دندوب ، سامت  رد  ام  اب  هک  رادناتـسا  : » ج
رادناتسا ياقآ  ای  الاح  .دنبوک  یم  ار  مدرم  دنیآ و  یم  اه  رتپوک  یله  دندرگرب ، دوخ  ياج  هب  اهورین  هک  نیا  ياج  هب  لاح  نیع  رد  هتبلا  .میهد  یم  اهورین 

« .تسین نشور  نم  يارب  .دنهد  یمن  شوگ  ناشفرح  هب  یشترا  تاماقم  ای  هدش  مامت  ناشتین  نسُح 

لابند هتشذگ  ياهراتفر  نامه  ای  هدرک  قرف  هقطنم  لابق  رد  یلبق  تسایس  دنا ، هدش  باختنا  يروهمج  سیئر  ناونع  هب  ردص  ینب  ياقآ  هک  ینامز  زا  : » س
»؟ تسا هدش 

نـسح يروهمج  سیئر  ياقآ  مراد ، عالطا  نم  هک  ییاج  نآ  ات  اج  نآ  دمآ و  ام  بزح  یگدنیامن  تئیه  هکلب  .دیـسرپ  ناشدوخ  زا  دـیاب  ار  نیا  هتبلا  : » ج
ناشیا و  دوشن ، مالعا  هلحنم  رگید  تارکمد  بزح  هک  یئزج  تساوخ  نیا  دروم  رد  صوصخ  هب  قحرب ، ياه  هتساوخ  يور  دنا و  هداد  ناشن  دوخ  زا  ّتین 

یلاح رد  دشاب ؛ یمـسر  ریغ  دراد ، لوبق  ار  یمالـسا  يروهمج  دراد و  لوبق  ار  ماما  يربهر  هک  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  روطچ  هک  دندوب  هدرک  بجعت 
بالقنا ياروش  رد  ناشیا  فرح  دـیاش  .دوب  يرگید  زیچ  لـمع  رد  یلو  .دـنا  هدـشن  مـالعا  یمـسرریغ  یـسایس و  اـه ، ناـمزاس  بازحا و  زا  يرایـسب  هک 

؛ تشاد توافت  یمک  ام  یگدنیامن  تئیه  شرازگ  اب  هنافـسأتم  هک  دندز  ییاه  فرح  ناش  يزورون  مایپ  رد  ردـص  ینب  ياقآ  یلو  دـشاب ؛ هدـشن  هتفریذـپ 
« .دندوب هدرک  هلمح  يدودح  ات  ناتسدرک  مدرم  یسایس و  ياهورین  هب  ینعی 

هک دنک  يراک  شدوخ  دهعت  قبط  دوب  هدشن  قفوم  هتـشاد ، يروهمج  سیئر  يوس  زا  یبتک  روتـسد  هک  نیا  اب  رهورف  ياقآ  دـیتفگ  هک  دروم  نیا  رد  : » س
»؟ دوش یم  يریگولج  لمع  نیا  زا  ییاهورین  هچ  فرط  زا  دینک  یم  رکف  دشاب ، رقتسم  يرمرادناژ  طقف  نارایماک  رد 

کی تسا و  اه  نیا  هتـسدرس  شدوخ  ناهاشنامرک  رادناتـسا  ایوگ  .دنـشاب  ناهاشنامرک  رادناتـسا  نارادساپ و  هاپـس  زا  ییاه  تسد  منک  یم  رکف  نم  : » ج
« .تسا عوضوم  نیا  رد  یمهم  لماع 

دنتسه نآ  رب  تیعقوم  نیا  رد  دنراد ، فالتخا  تلود ، اب  مهافت  هلئسم  رس  رب  امش  اب  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  هل و  هموک  نامزاس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : » س
»؟ دش دهاوخ  جراخ  هرکاذم  تلاح  زا  ًاددجم  تلود  اب  امش  طباور  قیرط  نیا  زا  اریز  هن ؛ ای  دنهد  هعسوت  ار  اه  يریگرد  هک 

یسایس ياه  هورگ  مه  دروم  نیا  رد  یلو  میدش ؛ یم  یکی  تروص  نیا  ریغ  رد  میراد و  ییاهرظن  فالتخا  ناریا  یسایس  ياه  هورگ  همه  اب  ًاتعیبط  ام  : » ج
ناشمسا ماما  هک  یناسک  نامه  ینعی  دنهاوخب -  رگا  لاح  نیع  رد  دنکن و  ادیپ  تعسو  اه  يریگرد  هنماد  هک  تسا  نیا  رب  ناشیعس  ناتـسدرک  رد  دوجوم 

هتبلا .تساوخ  دـنهاوخرب  عافد  هب  همه  ًاملـسم  دـننکب ، لیمحت  ناتـسدرک  مدرم  هب  ار  گنج  رگید  راب  کی  دنتـسه -  هاوخدـب  مه  قح  هب  ناهاوخدـب و  ار 
هداد يا  هدام  شش  حرط  يروهمج و  سیئر  شیپ  میا  هدمآ  ام  رگا  ًالثم  هک  دندرک  یم  ار  هابتشا  نیا  ام  دروم  رد  هتشذگ  رد  دیدرب ، مسا  هک  ییاه  هورگ 

« .دش عفر  هابتشا  نیا  هک  رادنامرف  رادناتسا و  ات  هس  لیکو ، ات  ود  دوش ، ریزو  نام  یکی  هک  تسا  نیا  میا ،
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" تارکمد بزح  رتفد  نیلوئسم  زا  یکی  یضاق  ياقآ   " اب زیربت  یمالسا  يروهمج  راگنربخ  ینفلت  يوگو  تفگ 

»؟ دیا هتخادرپ  گنج  هب  هرابود  لیلد  هچ  هب  دیدیسر ، یم  قفاوت  هب  دیتشاد  مک  مک  تلود  اب  امش  :» س

ناگرمشیپ دندش و  حالس  علخ  هاگساپ ، دارفا  هلیـسو  هب  تارکمد  بزح  ناگرمـشیپ  زا  رفن  ود  غالب ، قآ  هب  ناژار  ياه  هاگـساپ  یلاوح  رد  لیاوا  رد  : » ج
هک تسا  نیا  مینک ، یم  گنج  هرابود  ارچ  هک  نیا  اّما  و  دمآ ، دوجو  هب  يریگرد  هجیتن ، رد  هک  دندرک  هعجارم  هاگـساپ  هب  اهنآ ، يدازآ  ضارتعا و  يارب 

یمن ناهاوخدـب  ماـما ، لوق  هب  اـما  دـشاب ؛ یم  هرکاذـم  قیرط  زا  تلود  اـب  قفاوت  ناـهاوخ  هشیمه  دوب و  هرکاذـم  همادا  راتـساوخ  هراوـمه  تارکمد  بزح 
نوچ یلو  دوب ؛ مارآ  هقطنم  نیا  دـیدید  هک  نانچ  دوب ، هدـشن  يرمرادـناژ  هدـنامرف  داژنریهظ  هک  ینامز  اـت  دـسرب و  هجیتن  هب  تارکاذـم  نیا  هک  دـنهاوخ 

، هاوخ يداه  يدوبعم و  ینسح ، نوچ  دوخ  لماوع  اب  داژنریهظ  (1) و  تفای جنشت  هرابود  هجیتن  نیا  دیسر ، يرمرادناژ  لک  یهدنامرف  هب  هرابود  داژنریهظ 
دارفا زا  رفن  تفه  هیمورا ، هیونشا -  هدقن و  نایم  رد  نالیلج  ناتالق و  هقطنم  رد  هک  دوش  یم  هدید  زورما  نآ  هجیتن  دندیشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  هقطنم 

ام دندش و  لقتنم  هیمورا  ياه  ناتسرامیب  هب  هیمورا ، نیدهاجم  زا  یمخز  رپ  نیشام  راهچ  نینچمه  دندش و  هتشک  دارکا  دارفا  زا  رگید  رفن  تفه  حلـسم و 
« .میناد یم  داژنریهظ  زا  ار  اه  يزورفا  گنج  نیا  ثعاب  دشاب و  نینچ  هک  میهاوخ  یمن  چیه 

" یبرغ ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح ، دیشمج  رتکد   " اب یمالسا  يروهمج  همانزور  ینفلت  يوگو  تفگ 

هللا تیآ  يوس  زا  نیناوخ  اـه و  لادوئف  هک  دـش  راـهظا  هصـالخ  روط  هب  نآ  یط  میتـشاد ، تارکمد  بزح  نالوئـسم  زا  یکی  اـب  هک  يا  هبحاـصم  رد  :» س
ناناقهد هطبار  نیمه  رد  .دنا  هدرک  هراوآ  ار  نانآ  هتشاذگ و  راشف  تحت  ار  ناناقهد  دیدهت ، هحلسا و  روز  اب  دنا و  هدش  حلـسم  داژنریهظ  ياقآ  ینـسح و 

، ییوس زا  هک  دـش  هتفگ  نینچمه  .هدـمآ  شیپ  يریگرد  هدـمآ و  اه  لادوئف  کمک  هب  يرمرادـناژ  شترا و  نآ ، لابند  هب  هدرک و  مایق  اـه  لادوئف  هیلع  رب 
ات مه  امش  ًافطل  .دندش  یم  هکرعم  دراو  اه  موتناف  یتح  اهرتپوک و  یله  رگید  يوس  زا  دنرادرب و  تسد  يریگرد  زا  اهورین  هک  داد  یم  لوق  وگقح  ياقآ 

« .دینک نشور  ار  ریخا  ياه  يریگرد  لماوع  دراد ، ناکما  هک  ییاج  نآ 

رد يریگرد  میهاوخ  یمن  میتساوخ و  یمن  هجو  چیه  هب  ام  تسا و  هتساوخان  يریگرد  کی  نیا  تسا ، هدش  عورش  روطچ  هک  رظن  نیا  زا  نایرج  لک  : » ج
دنکب و لح  ار  هلئـسم  دناوت  یمن  یماظن  لح  هار  دوش و  لح  هحلاصم  هرکاذم و  قیرط  زا  هلئـسم  هک  میتسه  میدوب و  دـقتعم  نینچمه  دوش و  داجیا  هقطنم 

ياقآ اب  متـسه و  دقتعم  نآ  هب  مدوخ  نم  هک  يزیچ  .دنک  باختنا  یماظن  لح  هار  دـشاب  هتـساوخ  تلود  هک  منک  یمن  نامگ  هداتفا ، قافتا  هک  يزیچ  نیا 
هلئـسم نیا  دنـشاب ، دـقتعم  مه  ناـیاقآ  نیا  منک  یم  رکف  یتـح  دنتـسه و  دـقتعم  همه  دـندوب و  دـقتعم  مه  ناـشیا  هدـش و  تبحـص  مه  يروـهمج  سیئر 

هدرک هرادا  ار  تکلمم  لاح ، ات  لکشره  هب  هک  لوئسمریغ  دارفا  تسد  دشاب و  تلود  ًاعقاو  تلود  هک  تسا  هقطنم  رد  تلود  تیمکاح  تیبثت  تیمکاح و 
هقطنم رد  نوریب و  دـیایب  اه  ناگداپ  يراوید  راهچ  نیا  زا  شترا  هک  تسا  مزال  راـک  نیا  يارب  .دـشاب  شترا  ًاـعقاو  مه  تلود  شترا  دـنور و  راـنک  دـنا ،

.دشاب هتشاد  روضح 

رایـسب روط  هب  ساملـس ، یحاون  رد  رونام ، کـی  زا  نتـشگرب  ماـگنه  شترا  شیپ  هتفه  هس  دودـح  میورب ، رت  بقع  یمک  رگا  یتح  هک  دوب  هطبار  نیا  رد 
دنتشک و ار  رفن  جنپ  ای  شش  هتفرگ و  رارق  موجه  دروم  دندوب ، یهورگ  هچ  فرط  زا  مناد  یمن  هک  حلسم  يا  هدع  هلیـسو [ هب   [ هوک يالاب  زا  هنادرمناوجان 
هتیمک و دشاب و  تلود  تیمکاح  رهظم  شترا  ًاعقاو  میتساوخ  یم  ام  هک  دوب  همانرب  نیمه  لابند  هب  .درک  داجیا  ساملـس  رد  يدایز  تاجنـشت  هلئـسم ، نیا 
هب ار  تینما  ظفح  تیلوئـسم  یتلود  کیـسالک  ياهورین  دـیاب  ًافرـص  هداد و  تسد  زا  هدـش ، تلود  تلود ، هک  نیا  زا  دـعب  ار  شدوخ  ینعم  ...و  رادـساپ 

لابقتسا اه  نیا  زا  مه  مدرم  .دنریگب  تسد 
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بلطواد ياـهورین  تقو  چـیه  یلو  دـندرک ؛ لابقتـسا  دـندرک و  یناـبرق  اـم  يولج  رد  متفر ، هیونـشا  هب  نوتـس  کـی  سأر  رد  هک  مدوخ  نم  دـننک و  یم 
هتفگ یتح  هدش و  ور  هبور  حلـسم  دارفا  دیدش  تمواقم  اب  هنافـسأتم  تفر ، یم  دیاب  هک  یقطانم  هب  شترا  الاح  دنتـشادن و  لوبق  ار  نیدـهاجم  درمناوج و 

دنریگب ار  شترا  يولج  یتلودریغ  حلسم  يا  هدع  هک  درادن  ینعم  نیا  اریز  تسین ؛ لوبق  لباق  ام  يارب  ًاعقاو  نیا  و  دوش ، هقطنم  دراو  دیابن  شترا  هک  هدش 
؛ هتـشاد تاـفلت  يدادـعت  هناتخبدـب  هک  رگید ، یحاون  هدـش و  ولمـساق  هرد  رد  يریگرد  هب  رجنم  هلئـسم  نیا  .تسا  تلود  رد  تلود  عون  کـی  عـقاو  رد  و 

.تسا هقطنم  هب  شترا  دورو  رطاخ  هب  يریگرد  نیاربانب ،

دنتسه یماظنریغ  رگا  دنشاب ، هدش  حلـسم  هقطنم  رد  یبیترت  ره  هب  هک  يدارفا  میدرک  مالعا  هتـشذگ  لاس  ام  هک  میوگب  دیاب  اه  لادوئف  هلئـسم  اب  هطبار  رد 
ظفح يارب  دـندرک و  یم  هقطنم  رد  شیپ  تقو  دـنچ  زا  یتاکیرحت  اه  ناخ  لادوئف و  هتبلا  .دوب  حرطم  اهنآ  حالـس  علخ  تسین و  لوبق  لـباق  هجو  چـیه  هب 
هتفگ تارکمد  بزح  هک  نیا  و  هدرکن ، یمادقا  اهنیا  زا  عافد  ناونع  هب  تقو  چیه  مه  شترا  میسانش و  یم  ار  اهنیا  ام  هک  ارچ [ دوب ؛  [ ناشدوخ تیدوجوم 
دارفا يرمرادـناژ و  ياه  ناهورگ  زا  یـضعب  هب  هک  دوب  تارکمد  بزح  دارفا  هکلب  هدوبن ؛ روط  نیا  اـه ، ناـخ  هیلع  رب  هدوب  اـه  ناـقهد  فرط  زا  يریگرد 

دـندروخ و یمن  درد  هب  اه  ناهورگاپ  مان  هب  یلحم  بلطواد  دارفا  هتبلا  .دـندرک  یم  یتـالمح  دـنداد و  یم  ماـجنا  یتاـکیرحت  اـهنیا  هیلع  یلحم  بلطواد 
میتـسه و نارگراـک  ناـناقهد و  عفادـم  رگید  هورگ  ره  زا  شیب  اـم  دـندروخ و  یمن  يدرد  جـیه  هب  ًالـصا  نادرمناوـج  نیا  هدوـب و  یطلغ  رایـسب  بیکرت 
هب دیاب  نیعراز [ نآ  ، [ دنا هدنار  نوریب  تاهد  زا  ار  نیعراز  هک  نیناوخ  مامت  هک  تسا  نیا  هدش  مالعا  لوا  زور  زا  هک  ییاه  همانرب  زا  یکی  دوب و  میهاوخ 

مینک ارجا  ار  همانرب  نیا  ام  دنتشاذگن  دندروآ و  دوجو  هب  ار  ورس  گنج  هلئسم ، نیا  مالعا  زا  دعب  هتفه  کی  هنافـسأتم  یلو  دنوش ؛ هدنادرگرب  دوخ  عرازم 
" تسودارب  " هقطنم نیمه  رد  یناسک  الاح  .دش  هدیشک  داباهم  ات  نآ  همادا  هک  دنتخادنا  هار  ار  ورس  گنج  دندرک و  يراکمه  عقوم  نآ  رد  دارکا  مامت  و 
، هیمورا رد  هدـش  هراوآ  ناـناقهد  دروم  رد  یتـقو  نم  دـنا و  هدرک  نوریب  اـج  نآ  زا  ار  نیعراز  زا  يرایـسب  دنتـسه و  تارکمد  بزح  هدـنیامن  هک  دنتـسه 

يریگتـسد سرت  زا  ناشمادک  چـیه  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  تارکمد  بزح  ياضعا  يزکرم و  ناگتـسباو  زا  یکی  ناشبابرا  هک  منیب  یم  منک ، یم  قیقحت 
زا نیا  الا  و  میهد ؛ ماجنا  يراک  میناوتن  میوش و  لوغـشم  ام  ات  دنهد  یم  ماجنا  یتاکیرحت  هک  دنتـسه  اه  نیمه  هک  منک  یم  رکف  نم  دنیآ و  یمن  رهـش  هب 
رد هک  یناسک  نیمه  هب  مدرک  راطخا  نیناوخ  هب  رهـش  نادـیم  رد  زور  نآ  نم  .مینک و  هاتوک  نیعراز  رـس  زا  ار  نیملاـظ  تسد  هک  تسا  اـم  ياـه  فدـه 

(1)« .ناشدوخ هقطنم  هب  دندرگرب  دیاب  نیعراز  هک  مدرک  راطخا  تسا ، تارکمد  بزح  تیلاعف  زکارم  زا  یکی  الاح  هک  دنتسه [  [ تسودارب

هتفگ هب  نانیا  هک  درب  مان  یماس  جاح  يریگناهج و  گیبدیـشر  هلمج  زا  ار  نت  دنچ  یماسا  روکذـم  هبحاصم  رد  تارکمد ، بزح  نیلوئـسم  زا  یکی  : » س
« .دنا هدش  حلسم  داژنریهظ  قیرط  زا  بزح ، نیلوئسم 

.دنراد هحلسا  یلک  دنتـسه ، تالیا  ریاشع و  ياسؤر  هک  ییاهنآ  بلغا  .تسا  زاب  زرم  اج  نیا  .دنراد  هحلـسا  دایز  یلیخ  ناشدوخ  دنتـسین و  اهنیا  اهنت  : » ج
اج نیمه  زا  ناریا  رگید  قطانم  هب  مه  ًالبق  هقطنم و  رد  .دنتـسه  حلـسم  همه  اهنیا  .دـهدب  هحلـسا  اهنآ  هب  رگید  یـسک  ای  داژنریهظ  ياقآ  تسین  مزال  اـهنیا 
هک لوا  تمسق  دوش : یم  تمسق  ود  هلئـسم  نیاربانب ، .تسا  فکنیـشالک  مینیب  یم  ام  هچره  اج  نیا  میراد و  فکنیـشالک  ام  رگم  .دش  یم  لمح  هحلـسا 

دوخ .مراد  تیـساسح  هلئـسم  نیا  يور  نم  دشاب و  دناوت  یمن  تسین و  هدرکان -  يادـخ  نیناوخ -  نیا  زا  عافد  رد  هجو  چـیه  هب  شترا  تکرح  هب  عجار 
هیمورا برغ  لامـش و  فارطا  رد  اـهنیا  دـنا ، هدوـب  ریگرد  ناـناقهد  نیناوـخ و  نیا  دـنیوگ  یم  رگا  .داد  دـهاوخن  رد  نت  نآ  هب  هجو  چـیه  هب  مـه  شترا 

بزح هک  تسا  يا  هرد  ولمساق  هرد  میرادن و  ام  ار  لئاسم  نیا  ولمـساق  هرد  رد  تسا و  هدوب  ولمـساق  هرد  رد  بونج  رد  رت  شیب  يریگرد ، یلو  دنتـسه ،
یلو شترا ؛ روبع  يارب  دوب  یلکشم  یلیخ  هفیظو  کی  دیامن و  روبع  تسناوت  یم  یتخـس  هب  شترا  دوب و  هتفرگ  یمکحم  یلیخ  عضاوم  اج  نآ  تارکمد 

دنیامن و روبع  ولمساق  هرد  زا  دنتسناوت  دوب ، هدش  ساملس  رد  یلبق  يزادناریت  نآ  زا  هک  يا  هبرجت  ییاوه و  ینابیتشپ  اب 

294 ص :

ص4. ذخأم 63 ، - - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 321 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_294_1
http://www.ghaemiyeh.com


« .دنتسه رقتسم  اج  نآ  نآلا  دنوشب و  رقتسم  یناکچ  یهار  هس  رد 

»؟ دیراد ًابیرقت  یقیقد  عالطا  هدوب ، هزور  دنچ  نیا  رد  هک  یتافلت  رادقم  زا  : » س

هک ییاـهنآ  تارکمد و  بزح  فرط  زا  .دوش  یم  هتفگ  ضیقن  دـض و  رایـسب  نوچ  هک  رظنم  نیا  زا  مریگب ؛ میمـصت  مناوـت  یمن  نم  تاـفلت  دروـم  رد  :» ج
یلو ما ؛ هدینش  لاح  هب  ات  هک  رفن   13 رفن ،  17 رفن ، رت 18  مک  ای  رفن  دنتفگ 23  رگید  ناسک  تسا و  هدوب  رفن   20 دوب ، هدرک  مالعا  ویدار  رد  ولمساق  ياقآ 

هتـشک مه  یماظنریغ  دارفا  هیونـشا ، یکیدزن  رد  ًالثم  اج  کی  رد  هدرکان  يادخ  مه  يدادعت  منک  یم  رکف  دنا و  هدش  هتـشک  يدادـعت  تسا  ملـسم  هچنآ 
میوشب و ریگرد  میهاوخ  یمن  ام  .تسا  هتـساوخان  يریگرد  کی  نیا  متفگ ، لوا  هک  روط  نامه  میفـسأتم و  رایـسب  ام  همه  لاح  ره  رد  یلو  دنـشاب ؛ هدـش 

.دوب دهاوخ  دشاب و  هقطنم  رد  دیاب  تسا و  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  شترا ، نیا  منک  یم  مالعا  نم 

و)  ) دـننکب لوبق  ار  شترا  نیا  مدرم  هک  تسا  مزال  یلو  .دـشابن  تفگ  رگید  دوش  یمن  شترا ، نیا  هب  دوشب و  نشور  دـیاب  همه  رکف  هلئـسم  نیا  هب  عجار 
دنتفگ یم  هک  داباهم  یتح  دـشن ؛ يروط  ینعی  درکن ؛ يراک  تفر ، ییاـج  مه  تقو  ره  و  دـندرک ، یم  لابقتـسا  شترا  نیا  يولج  رد  هک  لـبق  هعفد  لـثم 
یهتنم تسا ؛ يروط  نیمه  مه  الاح  .دش  داباهم  دراو  شترا  .دشن  يروط  چیه  هک  میدـید  اه ، فرح  نیا  زا  دـش و  دـهاوخ  نوخ  مامح  اج  نآ  مناد  یمن 

نامه نیا  مدرم ، هب  مهد  یم  نانیمطا  نم  یلو  دنکب  ار  راک  نآ  دنکب ؛ ار  راک  نیا  دیآ  یم  شترا  دنا  هتفگ  ًالثم  دـندرک ، کیرحت  ار  يا  هدـع  کی  الاح 
« .دننکب تحاران  دننکب و  شوشغم  ار  مدرم  راکفا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  ییاه  تسد  تسا و  یتاکیرحت  یهتنم  تسا ؛ شترا 

»؟ دنتسه نیناوخ  ای  اه  لادوئف  نامه  زاب  ای  تسه  مه  بزح  دوخ  طسوت  ایآ  تسه ، دییوگ  یم  هک  یتاکیرحت  نیا  : » س

.دـننز یم  نماد  ار  تاکیرحت  نیا  دـننیب ، یم  رطخ  رد  ار  ناشدوخ  دـننک  یم  رکف  هک  هنافـسأتم  احنا ، زا  يوحن  ره  هب  هک  یناسک  ماـمت  .دنتـسه  همه  : » ج
دننک یم  روصت  هک  دنتـسه  مه  هدع  کی  .دشاب  شاشتغا  دیاب  هشیمه  هک  دراد  شاشتغا  یتحاران و  هب  یگتـسب  ناشتایح  هک  دنتـسه  هقطنم  رد  هدـع  کی 
چیه تحلـصم  ًاعقاو  تسا ، ملـسم  هچنآ  یلو  دننک ؛ یم  هابتـشا  مه  هدع  کی  .تفر  دـهاوخ  نیب  زا  اهنآ  طلـست  حالطـصا  هب  نیا  تلود ، تیمکاح  اب  هک 

دوب و هدـش  ماـجنا  بوخ  لوا  هلحرم  دوب و  تاـباختنا  نوچ  دوب ؛ یبساـنم  بوخ و  رایـسب  تیعقوـم  کـی  مه  یـسایس  رظن  زا  ـالاح  تسین و  گـنج  سک 
، دـنا هتفای  هار  مود  هلحرم  هب  الاح  هک  نایاقآ  نیا  دریگب و  ماجنا  بوخ  میتسه  راودـیما  مهزاـب  هللاءاـش  نا  .دوش  ماـجنا  بوخ  مود  هلحرم  میدوب  راودـیما 
هب منک  یم  هیـصوت  ًاعقاو  نم  ینعی  دننکب ؛ داجیا  ار  يریگرد  نیا  دنیایب و  هک  تسا  اه  هورگ  مامت  ررـض  هب  ًاعقاو  مه  یـسایس  ظاحل  زا  یلو  دنوشب ؛ قفوم 

ار شترا  .تسا  یـسک  هچ  عفن  هب  يریگرد  نیا  هک  دـننکب  رکف  هرابود  دـننک ، یم  رکف  هدروخ  کی  ًاـعقاو  هک  یناـسک  ماـمت  تارکمد و  بزح  هب  مدرم ،
هک میتسه  نیا  لابند  نآ  زا  شیب  ام  دـننک ، یم  حرطم  اهنیا  لادوئف ، لثم  هک  یلئاسم  يارب  دـننکب و  لوبق  دنـشاب و  میلـست  شترا  لـباقم  رد  دـننکب ؛ لوبق 
رد هلمج  زا  یتاحالـصا  یحالـصا و  ياه  همانرب  مه  اب  همه  دورب و  نیب  زا  يرگدادیب -  ملظ و  مراذگ  یم  ار  شمـسا  نم  ًالـصا  و  ملظ -  يزاب و  لادوئف 
الاح .میهد  ماجنا  میتسناوتن  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  ام  ًاعقاو  لـئاسم  نیمه  رطاـخ  هب  اـم  لاـسراپ  هک  ینارمع  رگید  لـئاسم  یـضارا و  تاحالـصا  نآ  عفر 
نیا دنراد  تین  نسح  رگا  ًاعقاو  دـنیایب  .دـننکن  رگید  ار  راک  نیا  دوش ، یم  عورـش  راک  لصف  هک  راهب  لوا  هرابود  .میهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  ام  دـنراذگب 

رایـسب ياه  حرط  اه و  حرط  نیا  هک  دنراذگب  دنهدب و  یتلود  نالوئـسم  تسد  هب  تسد  دننکب و  یگدـنز  نآ  اب  دـننکب ؛ لابقتـسا  دـننکب ؛ لوبق  ار  شترا 
هدرک بیوصت  هژیو  تئیه  هک  تسا  داـباهم  رد  دوشب ، ارجا  تسا  رارق  اـم  تکلمم  رد  هک  ییاـه  حرط  نیرت  گرزب  زا  یکی  یتح  هک  دوش [ ارجا   [ یگرزب

« .تسا

»؟ دوش یم  ییاه  همانرب  هچ  لماش  اه  حرط  نیا  هصالخ  روط  هب  : » س

دیاب دراد و  یـصقاون  کی  الاح  تکرـش  نیا  هدوب و  ییاـه  تکرـش  نیرتهب  زا  یکی  هک  تسا  داـباهم  یعارز  یماهـس  تکرـش  لـیمکت  حرط  لـماش  : » ج
تسا هدوب  ناموت  نویلیم  شلوا 80  هچراپ  هک  تسا  یناموت  نویلیم  حرط 400  يرگید  .هدرک  بیوصت  نیودت و  ار  نآ  حرط  هژیو  تئیه  .دوشب و  لیمکت 

دروم نیمه  رد  و 
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نـسُح رادناتـسا  دنا  هتفگ  اهنآ  .دوشب  ارجا  اه  حرط  نیا  ًاعقاو  میهاوخ  یم  هدش و  عورـش  هزات  ناماه  حرط  ًالـصا  ام  دنتفر و  داباهم  هب  هعلاطم  يارب  یتئیه 
ولج ارچ  امش  دینک ؟ یم  يزادناریت  یشترا  ياهرتپوک  یله  هب  ارچ  امش  هک  دییوگب  اهنیا  هب  امـش  .تسا  هدرک  اه  هچ  شترا  مناد  یمن  هدش ، ضوع  شتین 

؟ دوشب هکرعم  دراو  شترا  هک  دیهد  یم  یمسر  همان  شترا 

نیا ارچ  اهنیا  و  تسا ، یمسر  تسا ؛ یتلود  یتکلمم و  حالطـصا  هب  داهن  کی  رگید  نیا  .منک  یم  تیامح  شترا  زا  نم  .منک  یم  عافد  شترا  نیا  زا  نم 
متسه دقتعم  مه  نم  دوشب و  لح  یلوصا  قیرط  زا  لئاسم  دیاب  متـسه  دقتعم  زونه  نم  .هدشن  ضوع  نامتین  نسُح  هجو  چیه  هب  ام  الا  و  دننک ؟ یم  ار  راک 

زا شیب  مراد و  ناعذا  شا  همه  هب  دنتشاد ، هک  ییاهدرد  دنتشاد ، هک  یلئاسم  دنتشاد  درُک  مدرم  دنتشاد ، مدرم  هک  یتالکـشم  منک  یم  كرد  مناد ، یم  و 
نیا هب  يدح  یب  ملظ  ًاعقاو  دنتفرگن و  يزاب  هب  ار  اهنیا  تقو  چیه  یلو  دندرک ؛ يزاب  اهنیا  اب  هتشذگ  رد  هچ  متـسه ؛ فرتعم  لئاسم  نیا  هب  رگید  سک  ره 

ام .دـننک  یم  یگدـنز  یناریا ، موـق  نیرت  لیـصا  زا  یکی  درُک ، تلم  تسا ، ناریا  تخـس  رایـسب  قطاـنم  زا  یکی  هک  هـقطنم  نـیا  رد  .تـسا  هدیـسر  مدرم 
یّنس و ای  دننکب و  ادج  مه  زا  ار  مدرم  ات  دنا  هدرک  داجیا  ناریا  مدرم  ياه  هدوت  نیبام  یقیمع  فاکش  کی  میراد ، هتـشذگ  میژر  زا  هک  یثاریم  هنافـسأتم 
زونه و ًاعقاو  هک  تسا  یلئاسم  نیا  دشاب و  هتشاد  همادا  هرابود  هک  میراذگن  مینکب و  رپ  ار  فاکش  نیا  هک  تسا  نیا  ام  فده  مامت  .ار  اهنیا  لاثما  هعیش و 

هتـشاذگن ما ، هدوب  نایرج  رد  مئاد  هک  اج  نآ  ات  نم  دننکب و  يراکمه  هک  میهاوخ  یم  نایاقآ  نیا  زا  درک و  میهاوخ  مه  لابند  تسا و  ام  فدـه  هشیمه 
، یـصخش چیه  هک  میهدب  هیعالطا  متـساوخ  یم  مه  زورما  دنوشب و  نایرج  دراو  لوئـسمریغ  دارفا  دوشب و  ماجنا  هیور  یب  راک  کی  هدرکان  يادـخ  هک  ما 
دـننکن و هکرعم  هک  مدرم  زا  منک  یم  شهاوـخ  تسین و  يا  هکرعم  چـیه  هک  نیا  يارب  دوـشب ؛ هکرعم  دراو  هک  درادـن  قـح  سک  چـیه  يا ، هـتیمک  چـیه 
« .دوب دهاوخ  یهاوخن  ای  یهاوخب  دشاب و  دیاب  هقطنم  رد  شترا  تسا و  یشترا  تکرح  کی  نیا  هک  دننادب  دیاب  هرخالاب  .دننادب  مدرم  ًاعقاو  هک  دنراذگب 

تایلمع نیا  رد  مه  موتناف  دنورف  ود  اهنآ  هتفگ  هب  دندش و  هتشک  يا  هدع  دنتفگ  یم  هک  اه  تاهد  هب  تکار  اب  اهرتپوک  یله  هلمح  هلئـسم  دروم  رد  : » س
« .دییامرفب ار  نآ  مدع  ای  توبث و  هدرشف  روط  هب  هتشاد ، تکرش 

اهرتپوک یله  یلو  منک ؛ رظن  راهظا  مناوت  یمن  دشاب و  هدمآ  موتناف  هک  مدینـشن  قطانم  نیا  رد  نوچ  مرادن ؛ عالطا  موتناف  هلمح  زا  نم  هک  منک  ضرع  : » ج
ات ار .) یشترا  ياهدحاو   ) دنداد رارق  هلمح  دروم  ار  اهنیا  دندومن ، یم  روبع  ولمساق  هرد  زا  هک  زورید  ینیمز و  یماظن  نوتس  يارب  دنتشاد  ییاوه  ششوپ 

، هدـش یم  يزادـناریت  اه  رتپوک  یله  هب  اج  نآ  زا  ییاه  هاگیاپ  هک  ییاـهاج  دـندرک و  یم  ییاوه  شـشوپ  اـه  رتپوک  یله  نیا  میراد ، عـالطا  هک  اـج  نآ 
رد  ) هدش هلمح  رابود  يزادناریت و  یشترا  ياهدحاو  هب  رابود  دندوب ، هقطنم  رد  یـشترا  ياهدحاو  هک  ] 7/1/59  [ بشید ًالثم  دندز ؛ ار  اهاج  نآ  ًالامتحا 
یم ار  يراـک  ره  اـهنیا  منک  یم  رکف  نم  هدوـبن و  یتاـفلت  هتبلا  داد ؛ ار  ناـشباوج  شترا  نـیا  داد ؟ یمن  باوـج  یتسیاـب  شترا  اـیآ  غـالوب .) قآ  ناژار و 

« .دهدن اهنآ  هب  یباوج  مه  شترا  دننکب و  دنهاوخ 

»؟ هن ای  دیا  هدرک  یتامادقا  مه  نیناوخ  اه و  لادوئف  حالس  علخ  يارب  : » س

« .دنوشب حالس  علخ  دیاب  ناش  همه  اهنیا  میراد و  ییاه  همانرب  : » ج

هفخ شدوخ  رداچ  اب  ار  نز  کی  دنا و  هتشک  ربت  اب  ار  درمریپ  کی  هک  نیا  هلمج  زا  هدش ؛ هتشک  رفن   17 رل ) هعلق   ) اه تاهد  زا  یکی  لخاد  دنا  هتفگ  : » س
»؟ ریخ ای  دراد  تحص  ایآ  دنا ، هدرک 

اج نآ  هک  هدوب  روط  نیا  نایرج  نیا  .تسا  هدش  بیذکت  يرمرادناژ  فرط  زا  تدـش  هب  یلو  دـنا ؛ هتفگ  مه  نم  هب  هدـش و  اعدا  نیا  هک  منک  ضرع  : » ج
دارفا نیا  هک  دنیآ  یم  نییاپ  اج  نآ  زا  یگدنراب  عورـش  زا  سپ  هدوب و  اج  نآ  يرمرادناژ  لوا  .تسا  مهم  یلیخ  يژتارتسا  رظن  زا  هک  تسا  يا  هعلق  کی 

اج نآ  هرخالاب  دننک و  یم  هلمح  اج  نآ  هب  دنریگب و  ار  اج  نآ  هرابود  هک  دوش  یم  هداد  روتسد  يرمرادناژ  هب  سپس  .دنریگ  یم  يروف  ار  اج  نآ  حلـسم 
دنریگ و یم  اهنآ  زا  نیگنس  هحلسا  یهجوت  لباق  دادعت  يریگرد  نیا  رد  .دنریگ  یم  ار 
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یم ریت  مه  یصخش  دارفا  ًالامتحا  دنوش و  یم  هتشک  يدادعت  يریگرد  نیا  رد  دوش و  یم  داجیا  یماظن  يریگرد  کی  اج  نآ  هک  تسا  نیا  هدننک  مولعم 
هچنآ یلو  تسا ؛ فسأت  لباق  ًاعقاو  ام  يارب  نیا  دنوشب و  هتشک  هریغ  درمریپ و  یماظنریغ و  دارفا  هک  تسا  هدننک  تحاران  یلیخ  هلئـسم  نیا  یلو  دنروخ ؛

اج نآ  نوچ  هدرک ؛ اهر  ار  اج  نآ  يرمرادـناژ  ] 7/1/1359  [ بشید یتح  ایوگ و  .دش  یم  يزادـناریت  اج  نآ  زا  مئاد  دوب و  هعلق  کی  اج  نآ  تسا  ملـسم 
رارق هراپمخ  هلمح  دروم  ار  زج  لآ  هد  تاهد  هلمج  زا  ار  هدـقن  فارطا  تاهد  هعلق و  دـنا و  هتفر  حلـسم  دارفا  ] 7/1/1359  [ بشید تسین و  یبسانم  ياج 
هتـشک هدـقن  زودلـس  فارطا  تاهد  رد  یماظنریغ  دارفا  ینعی  دـنکب ، ادـیپ  همادا  رگا  هدرکن  يادـخ  یلو  تسا ؛ هتـشادن  یناج  تافلت  هناتخبـشوخ  هداد و 

(1)« .داد دهاوخ  خر  يا  هعجاف  ینعی  دنلرتنک ؛ لباقریغ  اج  نآ  مدرم  ًاعقاو  دنوشب ،
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سرام 1980 یلوالا 1400 30  يدامج  نیدرورف 135913  هبنشکی 10  گنج  رامشزور 

153

هب يروف " يروف   " دیق اب  ار  نآ  ناهج ، گرزب  ياه  يرازگربخ  هلصافالب  هک  دش  شخپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  زا  يربخ  هتـشذگ  بش 
هب اکیرما ، يروهمج  سیئر  رتراک  یمیج  هک  دوب  نیا  ربخ  .دوب  هداد  رارق  رایتخا  رد  شخپ  يارب  ماما  رتفد  ار  روبزم  ربخ   (1) .دندرک هرباخم  ناهج  رسارس 

(2) .دوش یم  رشتنم  مایپ  ناشیا ، روتسد  هب  انب  ماما و  رظن  قباطم  هک  تسا  هداتسرف  ینیمخ  ماما  يارب  یمایپ  سیئوس  ترافس  هلیسو 

ربهر ینیمخ  ماما  هب  باطخ  رتراک  تندـیزرپ  ماـیپ  دـندرک ، رـشتنم  سراـپ  يرازگربخ  زا  لـقن  هب  رـصع  یلخاد  ياـه  هماـنزور  زورما  هک  یـشرازگ  قبط 
میلـست نارهت  رد  ماما  رتفد  هب  یمالـسا  يروهمج  هجراخروما  ترازو  قیرط  زا  هعمجزور  نارهت ، رد  سیئوس  ترافـس  رادراک  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

(3) درک

دنمزاین صوصخ  هب  اه و  تلود  نیب  دیدج  طباور  دـنمزاین  یناهج  حلـص  هک  تسا  هدرک  مالعا  رتراک   (4)، هدـش دای  لّصفم  مایپ  رد  قوف ، شرازگ  هب  انب 
عوضوم نیا  رد  ردـص ، ینب  يروهمج ، سیئر  ینیمخ و  ماما  اـب  دوخ  ییاون  مه  هب  رتراـک  .تسا  شیوخ  تشونرـس  رب  رثا  مدرم و  قح  لـلم و  تیمکاـح 

، دزاس ریذپ  ناکما  ار  تلم  ود  نیب  دوجوم  نارحب  لح  دـناوتب  هک  قیقحت  نویـسیمک  کی  لیکـشت  اب  ار  دوخ  تقفاوم  نینچمه  رتراک  .تسا  هدرک  دـیکأت 
هدومن یگدامآ  مالعا  تموکح ، ود  نیب  ینونک  فالتخا  زیمآ  تملاـسم  لـح  ناریا و  مدرم  تیاـضر  نیمأـت  هب  يدـج  ماـمتها  يارب  تسا و  هدرک  مـالعا 

هدرک و مالعا  اکیرما  تیاده  يزیر و  همانرب  اب  طابترا  نودب  یصخش و  يرما  ار  رصم  اماناپ و  هب  يو  رفس  هاش ، يرامیب  هرابرد  یتاحیـضوت  اب  يو  .تسا 
یم مامت  ترابع  نیا  اب  رتراک ، همان  .تسا  هدرک  تفلاخم  ییاکیرما ، ياهرتکد  تسد  هب  يو  هجلاعم  اکیرما و  هب  يو  دورو  اب  هک  تسا  هدومن  يروآداـی 

نیرتهب میدقت  اب  .دنلوغشم  ام  نایز  هب  ام ، هطوبرم  یسایس  ياه  ماظن  یعقاو  نانمـشد  نامز و  نم ، رظن  هب  هک  مراد  مالعا  ًاتراسج  مهاوخ  یم  هزاجا  : » دوش
سرام 1980»(5) .رتراک 26  یمیج  .تامارتحا 

هلصافالب ایند  ياه  يرازگربخ  یمامت  ناریا ، نویزیولت  ویدار و  زا  هدش  دای  مایپ  شخپ  زا  دعب 
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سرپدتیانوی سرپدتیشوسآ ، هسنارف ، ياه  يرازگربخ  هلمج : زا  دندرک ؛ هرباخم  ناهج  رـسارس  هب  يروف " يروف   " دیق اب  ار  رتراک  مایپ  ربخ  بشید ، نامه 
(1) .درک بیذکت  ار  یمایپ  نینچ  لاسرا  هبحاصم ، کی  بیترت  اب  دیفس ، خاک  يوگنخس  لواپ  يدوج  ربخ  نیا  لاسرا  اب  نامز  مه  .رتیور  و 

]9/1/1359  [ زورید شرازگ  اکیرما  يروهمج  سیئر  يوگنخس  : » درک مالعا  لیذ  حرـش  هب  ار  بیذکت  نیا  ربخ  اکیرما  ویدار  زورما ، حبـص  تعاس 7  رد 
دیفس خاک  يوگنخس  لواپ  يدوج  .تسا  هدرک  بیذکت  تسا ، هداتسرف  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  یصخش  مایپ  کی  رتراک  تندیزرپ  هک  ار  سراپ  يرازگربخ 

زا سپ  اـکیرما  وـیدار   (2)« .تسا هتـشادن  لاـسرا  یناریا  تاـماقم  رگید  اـی  ینیمخ و  هللا  تیآ  هب  یماـیپ  چـیه  رتراـک  تندـیزرپ  هک  تـسا  هتـشاد  راـهظا 
یم نارهت  رد  ار  دوـخ  تراـسا  هتفه  نیمکیو  تسیب  نوـنکا  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  تفگ  لواـپ  يدوـج  : » دوزفا بلطم ، نیا  هیـشاح  رد  یتاحیـضوت 

(3)« .دیامن ذاختا  هلئسم  نیا  اب  هلباقم  يارب  يرگید  تامیمصت  تسا  ممصم  رتراک  تندیزرپ  دننارذگ و 

ترازو هب  رتراک  همان  لیوحت  هب  طوبرم  ربخ  ناهیک ، اب  ییوگو  تفگ  رد  سیئوس ، ترافس  یتاعوبطم  هتسباو  رزیاک  سوکرام  زورما  حبص  لاح ، نیا  رد 
ترازو هب  ار  يا  همان  نینچ  نآ ، ياضعا  اـی  سیئوس  ترافـس  هک  تشاد  مـالعا  درک و  بیذـکت  ًاـیوق  ار  هناخترافـس  نیا  رادراـک  هلیـسو  هب  هجراـخروما 

.دنا هدادن  لیوحت  ناریا  هجراخروما 

يا همان  نینچ  دوجو  زا  یلکروط  هب  سیئوس  ترافس  ًالوصا  هک  درک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  طقف  دشن و  دروم  نیا  رد  يرت  شیب  حیضوت  نداد  هب  رـضاح  يو 
رد سیئوس  ترافس  نالوئسم  زین  ار  يرگید  تاراهظا  اما   (4) دهدب ناریا  هجراخ  ترازو  هب  هک  تسا  هتشادن  تفایرد  رتراک  زا  يا  همان  هدوب و  عالطا  یب 

راهظا یمالسا  بالقنا  همانزور  اب  ینفلت  سامت  کی  رد  سیئوس  ترافـس  يوگنخـس  لاثم  يارب  تشاد ؛ هارمه  يدج  ياهدیدرت  هک  دندرک  زاربا  نارهت ،
نیا شدوخ  اکیرما  تلود  .مینک  دـییأت  ای  بیذـکت  ار  مایپ  نیا  نتم  میناوت  یمن  ام  مه  ساسا  نیمه  رب  میتسین و  تانایرج  نیا  رد  یلاعف  لماع  اـم  تشاد :

(5) .تسا هدرک  بیذکت  ار  بلطم 

154

هنوگره رکنم  لواپ  يدوج  دوب ؛ هارمه  ضقانت  یعون  اب  ناریا ، رگید  تاماقم  ای  ینیمخ  ماما  هب  رتراـک  ماـیپ  لاـسرا  هراـبرد  تاـماقم  دروخرب  اـکیرما  رد 
اّما دندرک ؛ فارتعا  ار  ردص  ینب  يروهمج ، سیئر  هب  مایپ  لاسرا  اکیرما ) هجراخ  ریزو  هلمج  زا   ) رگید عبانم  یلو  دـش ؛ یناریا  ماقم  ره  يارب  مایپ  لاسرا 

زورما ماما ، رتفد  رب  هوالع  ناریا  رد  سکعرب ، .تسا  هدرک  لـعج  ار  نآ  یـسک  هچ  تسین  صخـشم  هک  دـندناوخ  یلعج  يا  هماـن  ار  ماـما  هب  رتراـک  هماـن 
، يروهمج سیئر  هلمج  زا  دندرک ؛ دیکأت  ماما  هب  رتراک  مایپ  لاسرا  تحص  رب  دیدرت ، هنوگ  چیه  زاربا  نودب  یناریا  تاماقم  یخرب 
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.تسا ینیمخ  ماما  تاطابترا  رتفد و  یلصا  لوئسم  لمع  رد  هک  ماما  دنزرف  ینیمخ  دمحا  جاح  و  هجراخریزو ،

ماما يارب  رتراک  يوس  زا  هک  يا  همان  اب  هطبار  رد  يروهمج ، تسایر  رتفد  زورما  حبـص  : » تشون یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  ردـص ، ینب  دروخرب  هراـبرد 
رد ار  ریز  نتم  رتراک ، بیذـکت  نآ  لابند  هب  یمالـسا و  يروهمج  نویزیولت  ویدار  طسوت  نآ  راشتنا  زین  و  هدـش ، لاسرا  ناریا  يروهمج  سیئر  ینیمخ و 

بالقنا زونه  رتراک  ياـقآ  . 1 هک : تسا  نیا  قح  .تسا  هدرک  بیذـکت  ماما  هب  ار  رتراک  مایپ  دیفـس  خاک  يوگنخـس  عالطا  رارق  زا  تشاذـگ : اـم  راـیتخا 
اب مدرم و  هب  نداد  عالطا  هار  زا  دیاب  يراک  ره  .میراد  یمن  هدیشوپ  دوخ  مدرم  زا  ار  يزیچ  ام  هک  دناد  یمن  نیاربانب  تسا و  هدرکن  كرد  ار  ام  یمالـسا 

نیا ماما و  هب  رتراک  ياقآ  ماـیپ  .میناسرب 2 . یمومع  راکفا  هب  یـضتقم  عقوم  رد  ار  یمایپ  ره  همان و  ره  میریزگان  اـم  نیارباـنب  دریگب ؛ ماـجنا  مدرم  عـالطا 
راک هب  تسد  تسین  لیام  چـیه  تسا  هتفگ  رتراک  ياقآ  بناج ، نیا  هب  مایپ  رد  .تسا  هدـش  میلـست  نارهت  رد  سیئوس  رادراک  هلیـسو  هب  نامز  مه  بناج ،

لماوع نیا  دناوت  یمن  یلو  دنا ؛ هداد  رارق  راشف  تحت  رایسب  ار  وا  اکیرما ، رد  یلخاد  لماوع  اه و  ناگورگ  تیعضو  دوشب و  ناریا  دض  رب  قییـضت  راشف و 
اه هطباض  نیا  ریزگان  دنرگید و  بالقنا ، کی  ياه  هطباض  اما  ددرگ ؛ رشتنم  اه  مایپ  روط  نیا  تسین  لومعم  یسایس  فرع  رد  ًارهاظ  .دریگب 3 . هدیدان  ار 

لمع كالم  .تسا  ترورـض  کی  ام  ظاحل  زا  ناهج  ياجره  رد  هطلـس  اب  هزرابم  ما ، هتفگ  رتراک  ياقآ  هب  خساپ  رد  .دنریگ 4 . یم  رارق  ام  لمع  كالم 
تسا مزال  دیدهت  هن  نیاربانب  دراد ؛ تیرشب  دوس  هب  هدننک ، نییعت  گرزب و  هزرابم  نیا  رد  یعقوم  هچ  اج و  هچ  اه  ناگورگ  مینیبب  هک  تسا  نیا  نم  يارب 

هب هجوت  یب  ام  .تفرگ ...  دـنهاوخ  دوخ  تفلاخم  اـی  تقفاوم  اـب  ار  ییاـهن  میمـصت  هک  دـنروشک  مدرم  منک و  یم  لـمع  دوخ  ناـمیا  هب  نم  .قیوشت  هن  و 
، ناریا یمالسا  يروهمج  زورلاس  رد  .مینک  یم  لمع  یناهج  بالقنا  دوخ و  یبالقنا  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  امـش ، بیقر  امـش و  هب  هتـسباو  ياه  هورگ 

(1)« .ردص ینب  نسحلاوبا  ناریا ، روهمج  سیئر  .درک  مهاوخ  تبحص  مدرم  اب  یلخاد  مهم  لئاسم  هراب و  نیا  رد  لیصفت  هب  يدازآ ، نادیم  رد 

مایپ هک  درک  دـییأت  یمالـسا ، يروهمج  يامیـس  سراپ و  يرازگربخ  اب  یـصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  زورما  هداز ، بطق  قداـص  هجراـخریزو ، نینچمه 
نیرت گرزب  هناشن  مایپ  نیا  تفگ  هداز  بطق  .تسا  هدرک  ماما  میلست  ًاصخش  هتـشاد و  تفایرد  نارهت ، رد  سیئوس  ترافـس  رادراک  زا  ار  رتراک  نیتسخن 

هب مایپ  لاـسرا  بیذـکت  هراـبرد  هداز  بطق  .دور  یم  رامـش  هب  موس  ناـهج  رد  اـه  يزوریپ  نیرتریظن  مک  زا  یکی  تسا و  ناریا  یـساملپید  يارب  يزوریپ 
هدرک بیذـکت  ار  نآ  ربخ ، نیا  رهز  نتفرگ  يارب  نتگنـشاو  تسا و  اکیرما  یلخاد  لئاسم  ربخ  نیا  بیذـکت  تلع  تفگ : دیفـس  خاک  يوگنخـس  هلیـسو 

.تشادـن یتـسرد  ساـسا  هیاـپ و  مه  بیذـکت  درب و  نـیب  زا  ار  ماـیپ  هـیلوا  تـبثم  رثا  هـک  ارچ  دوـب ؛ يا  هناـقمحا  راـک  ماـیپ ، بیذـکت  دوزفا : يو  .تـسا 
رد هجراخریزو 
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دییأت اکیرما  هبتر  یلاع  ياه  ماقم  هک  داد  شرازگ  ( 9/1/59  ) بشید اه  يرازگربخ  زا  یکی  تفگ : تسا ، هتشاد  تحص  رتراک  مایپ  هک  هلئسم  نیا  هیجوت 
بیذـکت تلع  هیجوت  رد  هجراخریزو  .دـشاب  یم  بلاطم  نامه  يوتحم  هماـن  نیا  تسا و  هتـشاد  دوجو  دراوم  نیا  رد  فرطود  نیب  یتارکاذـم  دـنا  هدرک 
يراددوخ ربخ  دییأت  زا  راچان  هب  هدـش و  مگردرـس  دیفـس  خاک  يوگنخـس  یناهگان  بیذـکت  زا  سپ  ناشیا  نم  رظن  هب  تفگ : سیئوس  ترافـس  رادراک 

(1) تسا هدرک 

سیئر هب  زورما  رهظ  زا  شیپ  ناریا ، رد  سیئوس  ریفـس  ار  رتراک  مایپ  نیا  دوزفا  داد و  ربخ  ردـص  ینب  هب  رتراک  مایپ  نیمود  لاـسرا  زا  نینچمه  هداز  بطق 
زا یکاح  تسا و  نیتسخن  مایپ  هلئسم  ندوب  يدج  هناشن  اکیرما ، يروهمج  سیئر  رگید  مایپ  لاسرا  درک : دیکأت  هداز  بطق  .تسا  هدرک  میلست  يروهمج 

(2) .دوش لح  تلادع  لدع و  هناقداص و  هنادنمتفارش و  ياهرایعم  ساسا  رب  دیاب  اکیرما  ناریا و  طباور  لکش  هک  تسا  نیا 

ياقآ طسوت  مایپ  نیا  : » تفگ يو  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  .داد  هئارا  تسا ، هتشذگ  هچنآ  زا  یطوسبم  شرازگ  ینیمخ ، دمحا  جاح  نینچمه  زورما 
هب سیئوس  رادراک  طسوت  ] 6/1/59  [ هبنشراهچ زور  رد  تفگ  هداز  بطق  ياقآ  هک  يرارق  زا  هک  دیسر  ماما  تسد  هب  ] 8/1/59  [ هعمج زور  رد  هداز  بطق 

ردص ینب  ياقآ  مایپ  رد  هک  ییاه  يدنت  ماما  مایپ  رد  هتبلا  دـنداد ؛ ردـص  ینب  ياقآ  هب  مه  رگید  مایپ  کی  زور ، نامه  ای  دـعب  زور  هدیـسر و  ناشیا  تسد 
ویدار هب  هبنـش  زور  رد  ار  نیا  ام  دشاب ، رود  تلم  زا  دیابن  يزیچ  چیه  دـندومرف  ماما  هک  یباب  زا  هبنـش ، زور  رد  ام  ار  نآ  هتـشاد و  تمیالم  هدوبن و  هدوب ،

« .دش رشتنم  میداد و 

نیا هک  نیا  يارب  تسا ؛ ملسم  نیا  : » داد خساپ  يو  دیدوب »؟ نئمطم  هدمآ ، رتراک  بناج  زا  هک  مایپ  نیا  تحص  زا  امش  : » دش لاؤس  ینیمخ  دمحا  جاح  زا 
رظن زا  دوب  يرورـض  ملـسم و  رما  کی  مه  اهنآ  بیذـکت  و  دـشاب ، غورد  دوش  یمن  نیا  و  هتفگ ، هداد و  اج و  نآ  هدروآ  شدوخ  سیئوس  رادراک  ار  مایپ 

هب دش و  بیذکت  دعب  ماما ، هب  مه  يدنک  دراودا ] روتانس   ] مایپ نارهت ] رد  اکیرما  ترافس  لاغشا  زا  سپ  ًاقباس   ] هک نیا  يارب  تشاد ؛ مه  هقباس  نیا  و  ام ،
نیا هب  ار  مایپ  نیا  ام  و  ار ، ینینچ  نیا  ياه  مایپ  دوشن  رـشتنم  نیا  دـننک  یم  یعـس  دـهد ، یم  ار  یماـیپ  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  مسر  اـکیرما  رد  یلک  روط 

ام هبترم  نآ  رگا  بوخ  اما  میتشاد ؛ مه  ار  شراظتنا  میتسناد و  یم  مه  ار  شبیذکت  میرادن و  يزیچ  هدرپ  ریز  هک  مییوگب  مدرم  هب  هک  میدرک  رشتنم  لیلد 
هـس ره  متفرگ و  هداز  بطق  ياقآ  بالقنا و  ياروش  اب  سامت  مه  متفرگ و  ردـص  ینب  ياقآ  اـب  ساـمت  نم  مه  هبترم  نیا  مینکب ، تفـس  ار  هیاـپ  میتسناوتن 

هدرک بیذکت  هک  تسا  ملـسم  ام  رظن  زا  مه  بیذکت  نیا  تسا و  ملـسم  هک  دـنتفگ  دـندرک و  یفرعم  دوب ، هدروآ  ار  نیا  هک  ار  يرادراک  ياقآ  صخش ،
دنا هدرک  بیذکت  دیفـس  خاک  زا  زاب  و  ار ، ناشدوخ  بیذکت  هدرک  بیذکت  سیئوس  تلود  هک  نیا  هب  دش  نفلت  شیپ ، تعاس  مین  دودح  رد  هچرگ  دـنا ؛

« .دوشب رشتنم  یک  میناد  یمن  الاح  دنا و  هدرکن  رشتنم  اه  يرازگربخ  زونه  ار  ناشاه  بیذکت  اما  ار ؛ ناشدوخ  بیذکت 
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.دش یمن  هدید  هجو  چیه  هب  : » تفگ ینیمخ  دـمحا  جاح  دوب »؟ مه  سیئوس  ترافـس  هنامرحم  رهم  دـیدومرف ، هظحالم  امـش  هک  مایپ  نیا  رد  : » دـش لاؤس 
ریفس دش ، لاغشا  يوروش  طسوت  ناتسناغفا  هک  یعقوم  رد  ًالثم  دنهد ؛ یمن  همان  هرامـش  اضما و  رهم و  اب  زگره  ار  ینینچ  نیا  ياه  مایپ  هک  دیناد  یم  هتبلا 

سکع ًالثم  هک  دـندروآ  دـندوب و  هتـشون  دیفـس  ذـغاک  يور  مه  ار  نآ  یتح  دراد ؛ فنژرب  زا  یمایپ  تفگ  مق و  دـمآ  بش  همین  راـهچ  تعاـس  يوروش 
رگا .دـنا  هتخانـشن  ار  ناریا  بالقنا  اهنآ  هک  تسا  نیا  هصق  تسار  .دـنداد و  ناشن  لمعلا  سکع  عقوم  نامه  رد  ماما  دـهدن و  ناـشن  ناریا  تلود  یلمعلا 

نایرج رد  مه  يزوریپ  كالم  دنامب و  دـیابن  دـنام و  یمن  ناهنپ  مدرم  زا  يزیچ  تسا و  یمدرم  زیچ  همه  دنتـسناد  یم  دـندوب و  هتخانـش  ار  ناریا  بالقنا 
هتفرگ رارق  اکیرما  رد  يدب  رایسب  تیعـضو  کی  رد  رتراک  ياقآ  هک  ییاج  زا  اما  دندز ؛ یمن  ییاهراک  نینچ  هب  تسد  زگره  اهنآ  تسا ، مدرم  نداد  رارق 

، تسین دیدهت  لها  ماما  هک  دناد  یم  دنک و  یم  دیدهت  ار  يروهمج  سیئر  ياقآ  هلمج  نم  دنز ؛ یم  یلمع  ره  هب  تسد  تسا ، هدش  هجاوم  تسکـش  اب  و 
مدینـش شیپ  عبر  کی  دننک و  رـشتنم  ار  ناشمایپ  مه  يروهمج  سیئر  ياقآ  هک  میراودیما  دنک و  یم  بیذکت  ار  ود  ره  دعب  دـنک و  یم  عوضخ  وا  شیپ 

یمالـسا يروهمج  زور  هک [  [ هبنـش هس  زور  رد  هک  نیا  هب  دنا  هدرک  هراشا  نآ  رد  هک  دوش  یم  رـشتنم  ًادعب  دـبال  هک  دـنا  هداد  يا  هیعالطا  مه  ناشیا  هک 
« .درک دنهاوخ  تبحص  هراب  نیا  رد  لصفم  تسا ،

لیلد نیا  هب  دشاب ، یسایس  يزاب  کی  ًالامتحا  ای  تسا و  غورد  دوش  رشتنم  هک  نیا  زا  لبق  هک  دیدرک  مایپ  نیا  دافم  دروم  رد  یکش  چیه  امش  : » دش لاؤس 
هک مراد  نیقی  نم  : » داد خساپ  يو  دیدرک »؟ ًالبق  امـش  ار  رکف  نیا  دندرک ؛ یم  بیذکت  دندش و  یمن  تحاران  نآ  راشتنا  زا  اهنآ  دوبن ، نینچ  نیا  رگا  هک 

میدیـسر و يزوریپ  کی  هب  هکلب  میهد  یم  ار  نیا  ام  دنیوگ  یم  .تسا  اهنآ  لام  هک  تسا  ینیماضم  نیماضم ، ینعی  مه ؛ ماما  تسا و  رتراک  لام  مایپ  نیا 
ًالثم داتفا ، تلود  تسد  هب  ًالثم  دش ؛ مهارف  ناش  هب  تبسن  یتالیهست  کی  اه  ناگورگ 
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هن تسا ، راک  رد  یمرآ  هن  هک  نیا  يارب  ارچ ، .مینک  یم  بیذکت  ار  نآ  هک  دش  رـشتنم  رگا  و  اِهبَف ، دشن ، رـشتنم  رگا  دنا  هتفگ  دوخ  شیپ  .دندش ...  دازآ 
مه مایپ  نتم  يور  تساـنب  تسا و  هسنارف  مه  ماـیپ  نتم  .دـش  هداد  رگید  صخـش  هلیـسو  هب  هک  تسا  یماـیپ  هکلب  ءاـضما ؛ هن  یطختـسد و  هن  يا ، هراـمش 
هب دـهدب  دروایب  ار  نیا  نارهت  رد  سیئوس  رادراک  درادـن  انعم  ینعی  دـنک ؛ نشور  ار  شدوخ  عضوم  هرخـالاب  دـیاب  سیئوس  تلود  دوش و  هتفرگ  میمـصت 
هک روط  نامه  مه  ار  ناشدوخ  بیذکت  .دننک  بیذکت  ار  ناشدوخ  بیذکت  دعب  دـننک و  بیذـکت  ًاحیرـص  دـعب  هجراخریزو و  يروهمج و  سیئر  ياقآ 

ریزو ًاعطق  دندادن ، حیـضوت  رگا  دنهدب و  حیـضوت  دیاب  دننکب ، ار  راک  نیا  رگا  دننک و  بیذکت  یمـسر  دیاب  مه  ار  نیا  دـندرک ، بیذـکت  یمـسر  ار  نآ 
« .دنهد یم  ناشن  لمعلا  سکع  انعم  نیا  يور  ًامتح  ار ، رادراک  دنا  هدید  هک  يروهمج  سیئر  ياقآ  ام و  هجراخ 

« .مادک چیه  هن ، : » دش هداد  خساپ  دوبن »؟ يروهمج  تسایر  خاک  رهم  ای  رتراک و  ياضما  مایپ  نیا  رد  : » دش لاؤس 

رد سیئوس  ترافس  رهم  مه  اکیرما و  يروهمج  تسایر  خاک  رهم  مه  هدوب و  رتراک  ياضما  مه  هک  دندرک  رـشتنم  ینتم  کی  اه  يرازگربخ  : » دش لاؤس 
رگا تسه و  يزیچ  نینچ  هک  ام  هب  هتفگن  دـندروآ ، اج  نیا  هک  يا  همجرت  اما  مدـیدن ؛ هسنارف  هب  ار  مایپ  نتم  نم  : » داد خـساپ  ینیمخ  دـمحا  جاح  ناریا »!

« .دشاب يزیچ  نینچ  منک  یمن  رکف  نم  .هتفگ  یم  ام  هب  ًامتح  دوب  يزیچ  نینچ 

ترازو زا  ار  شا  هدـش  همجرت  نتم  .دـندروآ  ار  لـصا  هن ، : » داد خـساپ  يو  دـندروآ »؟ سیئوس  ترافـس  زا  ار  ماـیپ  هدـش  همجرت  نتم  ینعی  : » دـش لاؤـس 
(1)« .دنداد هجراخ 
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رت شیب  یگریت  زا  عنام  نکمم ، دح  ات  دیشوک  درک و  تکرـش  یناریا  ناراگنربخ  اب  یتاعوبطم  سنارفنک  کی  رد  هجراخ ، ریزو  هداز  بطق  قداص  زورما 
دراودا هدـش  بیذـکت  همان  زین  هاش و  فیقوت  هدـش  مالعا  عوضوم  رد  دوخ  یماکان  هرابرد  یتاکن  هب  يو  .دوش  اکیرما  ناریا و  طـباور  رد  دوجوم  ياـضف 
دنهاوخ یم  اـهنآ  دوب  هدـش  هتفگ  هک  دوب  نآ  ماـیپ  نیا  مهم  تاـکن  زا  یکی  : » تشاد راـهظا  ینیمخ  ماـما  هب  رتراـک  ماـیپ  دروم  رد  درک و  هراـشا  يدـنک 

يزاب یخوش  شراک  ماما  لقادح  هک  تسا  هدوب  هتخانش  ار  تیعقاو  نیا  نآ ، زا  لبق  هک  تسا  هجوت  لباق  دنـسانشب و  ار  ناریا  بالقنا  زا  يدیدج  تیعقاو 
« .تسین

مایپ ندوب  تقیقح  مهم  تلع  و  اکیرما ، مدرم  تاناجیه  نتخاس  شکورف  يارب  تسا  یتسایـس  طقف  مایپ  نیا  بیذکت  : » تفگ اکیرما  بیذکت  دروم  رد  وا 
ناریا هب  ردـص  ینب  ياـقآ  ناـمروشک  يروهمج  سیئر  هب  باـطخ  رتراـک  فرط  زا  زورما  هک  تسا  يرگید  ماـیپ  اـکیرما ، تاـماقم  فرط  زا  نآ  دـییأت  و 

نآ هب  ار  ام  دریگ ، یم  همـشچرس  ام  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  یتبالـص  اـب  هک  دوب  ناریا  یـساملپید  يارب  یمیظع  يزوریپ  نیا  : » هدوزفا يو  .تسا » هدیـسر 
رسیم رما  نیا  هتبلا  هک  دمآ  هاتوک  مه  اکیرما  هک  میدید  مینک و  میلست  هب  روبجم  ار  اکیرما  هک  دناسر  هلحرم 
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ولج هب  ماما  یلک  رظن  اب  ام  : » درک هفاضا  هداز  بطق  .تسا » هتفریذـپ  ار  زیچ  همه  نونکا  اـما  درک ، یمن  رواـب  لوا  زور  زا  اـکیرما  .اـم  تیعطاـق  اـب  زج  دوبن 
.مییامن یم  ناونع  ار  دوخ  یقطنم  ياه  هتـساوخ  تیعطاق ، اب  هکلب  مینک ؛ یمن  ییوگازـسان  ییوگ و  تشرد  دوخ  تارکاذـم  رد  ام  .میدـش  زوریپ  ات  میتفر 

(1)« .تسام یلعف  یساملپید  شور  لصا  نیا 

رگا اکیرما  تسا و  یتبثم  رظن  رتراک ، هرابرد  نم  رظن  تفگ : يو  .دـش  لاؤس  رتراـک  هراـبرد  شرظن  دروم  رد  هداز  بطق  زا  دادـماب ، هماـنزور  شرازگ  هب 
دروم رد  يو  .دهد  قفو  ناهج  للم  رگید  ام و  یقطنم  ياه  هتـساوخ  كرد  میهفت و  اب  ار  دوخ  تسایـس  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یلوقعم  هطبار  ام  اب  دـهاوخب 
يوس زا  ناریا  تیمکاح  قح  تخانـش  ناریا ، رظن  زا  دـنک ، دـییأت  ار  مایپ  دوجو  اکیرما  رگا  ًاملـسم  تفگ : مایپ  نیا  تفاـیرد  زا  سپ  ناریا  لـمعلا  سکع 

نمشد ار  وا  هک  يروشک  هرابرد  ار  دوخ  رظن  نینچ  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دش : لاؤس  هجراخروما  ریزو  زا  .دوب  دهاوخ  رثؤم  رایسب  نارحب  لح  رد  اکیرما ،
ام اـب  هتـشذگ  ياـه  لاـس  رد  ناـهج ، ياـهروشک  رثـکا  هک  مینک  لوبق  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  تفگ : هجراـخروما  ریزو  داد ؟ رییغت  میناد ، یم  دوـخ  هنیرید 

ناهج ياهروشک  رثکا  اب  دیاب  ًاملسم  مینک ، هطبار  عطق  ییاهروشک  نینچ  اب  هک  دوش  نآ  رب  میمصت  رگا  لاح  دنا ؛ هدوب  نابرهمان  ام  اب  دنا و  هدرک  ینمشد 
لاحره هب  تسا ؟ هدومنن  فیعضت  هتشذگ  رد  ار  ام  قح  هک  نیا  ای  تسا  هدوبن  ای  تسین  نمـشد  ام  اب  يوروش  دینک  یم  رکف  امـش  ًالثم  مییامن ؛ هطبار  عطق 

نآ اب  ینمـشد  رطاخ  هب  ای  اکیرما و  سرت  زا  هک  میهاوخ  یمن  هاگ  چـیه  ام  .تسه  یقرـش  هن  یبرغ ، هن  نامراعـش  ام  دنتـسه و  ناسکی  همه  اـه  تردـقربا 
(2) .میزادنیب اه  سور  ناماد  هب  ار  دوخ  روشک ،
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دوخ هتـشذگ  زور  تاراهظا  فالخرب  یبلاطم  دیفـس  خاک  يوگنخـس  زورما  نآ ، بیذکت  ینیمخ و  ماما  هب  رتراک  مایپ  لاسرا  يارجام  عیـسو  باتزاب  رد 
خاک يوگنخـس  لواپ  يدوج   » هسنارف يرازگربخ  شرازگ  هب  .تسا  هدـشن  لاسرا  ناریا  نالوئـسم  رگید  ای  ماما  يارب  یمایپ  چـیه  دوب  هتفگ  هک  درک  نایب 

سیئر ردص  ینب  نسحلاوبا  يارب  یمایپ  اه ، ناگورگ  يدازآ  عیرـست  ناریا و  اکیرما و  نارحب  لح  يارب  هتـشذگ  هتفه  رتراک  تندیزرپ  درک  دـییأت  دـیفس 
تـسا نکمم  رما  نیا  هک  تشاد  راهظا  دزاس و  شاف  ار  اکیرما  يروهمج  سیئر  ماـیپ  تاـیئزج  دـشن  رـضاح  ...يو  .تسا  هتـشاد  لاـسرا  ناریا  يروهمج 

دنک یم  لوبق  ناریا ، بناج  زا  روکذـم  ربخ  راشتنا  زا  سپ  اکیرما ، یمـسر  ماـقم  کـی  هک  تسا  راـب  نیتسخن  نیا  .دزادـنا  هرطاـخم  هب  ار  لـح  هار  نتفاـی 
(3)« .تسا هتفرگ  تروص  ناریا  تلود  رتراک و  تندیزرپ  نیب  یسامت 

تاراهظا زا  كرویوین ، زا  یـشرازگ  رد  يرازگربخ  نیا  .تخادرپ  روبزم  بیذـکت  ربارب  رد  ناریا  تاـماقم  لـمعلا  سکع  هب  نینچمه  هسنارف  يرازگربخ 
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .داد  ربخ  اکیرما  ینویزیولت  هکبش  کی  اب  وگو  تفگ  رد  هداز  بطق  زورما 

هاگآ نودب  نارهت  رد  رتراک  یمیج  مایپ  راشتنا  لمع  هک  تفگ  ناریا  هجراخریزو  هداز  بطق  قداص 
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تبحص تفگ  تسا ، هدرک  هبحاصم  اکیرما  .یس.یب.يا  نویزیولت  هکبش  اب  ًامیقتسم  هک  ناریا  یساملپید  سیئر  .تسا  هدوب  هابتشا  کی  نتگنـشاو ، ندرک 
هعمج زور  همجرت ، زا  سپ  دـش و  میلـست  يروـهمج ، سیئر  ردـص  ینب  يو و  هب  هـک  تـسا  یماـیپ  هـکلب  تـسین ؛ رتراـک  تندـیزرپ  هماـن  کـی  زا  ًاـقیقد 
يوق ردـق  نآ  اکیرما  یـسارکمد  دوب و  لداعتم  رت  شیب  هدـنزاس و  رایـسب  مایپ  نیا  ياوتحم  دوزفا  هداز  بطق  .دـش  هئارا  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  ( 8/1/1359)

هدش بجعتم  دیفـس  خاک  هبنـش  زور  بیذکت  زا  تفگ  ناریا  هجراخریزو  .دنک  فارتعا  نآ  هب  دشاب ، هدش  بکترم  یتاهابتـشا  رثؤم  روط  هب  رگا  هک  تسا 
(1) .تسا هداد  شهاک  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  مایپ  هک  ار  یتبثم  ریثأت  بیذکت  نیا  تسا و 

عوضوم نیا  هب  لـیذ  وـحن  هب  تسا ، اـکیرما  ناریا و  طـباور  هراـبرد  يددـعتم  راـبخا  تاـعالطا و  يواـح  هک  يراـتفگ  رد  ماـگنه ، بش  زین  ندـنل  وـیدار 
هدـش هداتـسرف  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  رتراک  یمیج  طسوت  دـنیوگ  یم  ناریا  تاماقم  هک  یمایپ  هرابرد  یگرزب  ياغوغ  زورما ، زورید و  فرظ  : » تخادرپ

دح ات  ماـیپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  : » تفگ نارهت  رد  دوخ  راـگنربخ  لوق  زا  ندـنل  ویدار  .دـندش » هیـضق  رکنم  اـکیرما  تاـماقم  دـش و  ریگرد  تسا ،
رد هک  دهدب  دهعت  دنک و  داقتنا  دوخ  زا  دیاب  هدحتم  تالایا  هک  دوب  هتفگ  يو  .دزاس  یم  هدروآرب  ار  ردص  ینب  تندـیزرپ  هناگ  هس  ياه  هتـساوخ  يدایز 
رد ناریا  تاماقم  مایپ ، لاسرا  بیذکت  مغر  یلع  .دزاسن  دراو  یللخ  عولخم ، هاش  بیقعت  روظنم  هب  ناریا  تامادقا  رب  دیامنن و  هلخادـم  ناریا  یلخاد  روما 

شرازگ همادا  رد  .یـس.یب.یب  راگنربخ  .تسا  هدش  هداتـسرف  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  رتراک  تندیزرپ  طسوت  مایپ  دنیوگ  یم  دنرادن و  یکـش  مایپ  تحص 
راظتنا اهنآ  هک  تسا  تلع  نآ  هب  اکیرما  تاماقم  راکنا  هک  دندقتعم  ود  ره  هداز ، بطق  قداص  هجراخروما  ریزو  ردص و  ینب  نسحلاوبا  دـسیون  یم  دوخ 

« .دندش ریگلفاغ  تبسانم  نیمه  هب  دنتشادن و  ار  روبزم  مایپ  ندش  ینلع 

تروص اکیرما  یلخاد  فرصم  يارب  مایپ  نیا  راکنا  هک  تسا  دقتعم  هداز  بطق  : » داد باتزاب  لیذ  وحن  هب  ار  هیضق  نیا  هب  ناریا  تبثم  شرگن  ندنل  ویدار 
راکنا یبولطمان  هب  هابتـشا  نیا  دنک  یم  هفاضا  یلو  تسا ؛ هدوب  هابتـشا  اکیرما  هب  نداد  رادـشه  نودـب  مایپ ، ياشفا  هک  دراد  لوبق  هداز  بطق  .تسا  هتفرگ 

نیا رثا  هچرگ  تسا ؛ یتبثم  مدـق  رادومن  مایپ  نیا  اکیرما ، راکنا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یتح  تفگ  هداز  بطق  .تسین ...  تسا ، تیعقاو  هک  يزیچ  تیدوجوم 
ناریا و تکرش  اب  یکرتشم  نویسیمک  لیکشت  وا  هدیقع  هب  تفگ  درک و  لابقتسا  نسح  مایپ  نیا  زا  ناریا  هجراخریزو  .تسا  هتفای  لیلقت  يا  هزادنا  ات  مایپ 

هطیح هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  هب  ار  ینویـسیمک  نینچ  لیکـشت  مایپ  نیا  .تسا  يرورـض  رایـسب  تسا ، هدرک  تقفاوم  نآ  اب  روبزم  ماـیپ  هچنآ  ینعی  اـکیرما ،
وا .تفرگ  دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  بالقنا  ياروش  رد  عوضوم  نیا  ( 11/1/1359  ) هبنشود زور  تفگ  هداز  بطق  .تسا  هتخاس  طورشم  تلود  تیلوئسم 

دراد و همادا  تارکاذم  هک  تسا  نآ  رادومن  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  تفایرد  رتراک  زا  يرگید  مایپ  زورما  حبص  ردص  ینب  رتکد  هک  درک  هفاضا  نینچمه 
یناوارف تاناکما  مادقا ، يارب  رضاح  لاح  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  عقاو  رد 

306 ص :

.هسنارف يرازگربخ  كرویوین ، ص 6 ، ، 16/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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مراودـیما نم  دراد و  رابتعا  زونه  دراد و  تیدوجوم  زونه  نویـسیمک  نیا  تفگ : نینچ  للم  ناـمزاس  قیقحت  نویـسیمک  دروم  رد  هداز  بطق  .دراد  دوجو 
« .دریگ رس  زا  ار  دوخ  راک  يدوز  هب  هک 

يدوز هب  ًالامتحا  : » دش يراودیما  راهظا  اه  ناگورگ  هرابرد  قیقحت  نویـسیمک  کی  ددـجم  لیکـشت  هرابرد  لیذ ، وحن  هب  ندـنل ، ویدار  شرازگ  نایاپ  رد 
هتشگ زاب  نارهت  هب   (1) دیارب کم  نوش  ردص  ینب  رتکد  توعد  هب  .دش  دـهاوخ  لیکـشت  اکیرما  یجراخ  طباور  دروم  رد  یقیقحت  نویـسیمک  اکیرما  رد 

زا ( 9/1/1359  ) هبنش زور  هک  دننک  یم  دییأت  نارهت  رد  کیتاملپید  عبانم  .تسا  هدش  ایحا  نویسیمک  لیکشت  هرابود  نامگ  سدح و  تلع ، نیا  هب  تسا و 
(2)« .دش هداتسرف  ردص  ینب  رتکد  هب  ییاه  مایپ  دناوخ ، اکیرما  نیدحتم  ناوت  یم  ار  اهنآ  هک  ییاهروشک  فرط 
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تاماقم یخرب  میالم  دروخرب  عون  اب  هلباقم  هب  ییاکیرما ، دـض  ًادـیدش  عضوم  مالعا  کی  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ینیمخ ، ماما  هب  رتراک  مایپ  هرابرد 
اه تسیلایرپما  هک  تسین  راب  نیتسخن  نیا  هتبلا  : » درک ناشنرطاخ  رتراک  مایپ  زا  فسأت  زاربا  نمض  نامزاس  نیا  يوگنخس  کی  .تخادرپ  روشک ، یمـسر 

، ینآرق نیماضم  هب  اـنب  هک  نیا  لاـح  دـننک ؛ یم  قیاـقح " شریذـپ  هداـمآ   " ار دوخ  هدومن و  هبوت  حالطـصا  هب  دوخ ، زا  داـقتنا  قارطمطرپ  نیواـنع  تحت 
(3) »؟ دشاب روصتم  یلصا  نمشد  ام و  بالقنا  نایم  يدهع  تسا  نکمم  هنوگچ 

هتکن نیا  يروآدای  نمـض  ناریا  قلخ  نیدهاجم  : » تسا هدمآ  نینچمه  هدش ، رـشتنم  روبزم ، نامزاس  ناگرا  دـهاجم ، هیرـشن  رد  هک  عضوم  مالعا  نیا  رد 
هک دنراد  اعدتـسا  ینیمخ  ماما  رـضحم  زا  دنتفا ، یم  هدافتـسا  ءوس  رکف  هب  دننک ، یم  مامـشتسا  ار  روشک  کی  رد  هقرفت  يوب  اه  تسیلایرپما  هک  نیمه  هک 
زا ًاددجم  ار  وا  هدیبوک ، رتراک  ناهد  رب  یمکحم  تشم  رگید  راب  ام ، بالقنا  یلصا  نمشد  هباثم  هب  نرق  گرزب  ناطیـش  نیا  رب  دیکأت  اب  هتـشذگ  نوچمه 

« .دنیامن سویأم  یمالسا  يروهمج  اب  ندمآ  رانک  شزاس و  هنوگره 

هدومن و يروآدای  ار  * (4) "، تساکیرما تبون  هاش  زا  دعب  ، " نادیهـش دایرف  نیرخآ  رگیدراب ، اذه  یلع  : » دـبای یم  همادا  لیذ  وحن  هب  يریگ ، عضوم  نیا 
رد دشاب ، هک  سکره  بناج  زا  ام  داقتعا  هب  عونمم و  اکیرما ، اب  ندمآ  رانک  شزاس و  هرکاذم و  هنوگره   " هک مینک  یم  رارکت  ار  ینیمخ  ماما  نخـس  نیا 

"«*** .تسا هریبک  ناهانگ  هرمز 

(5) .درک دهاوخ  مالعا  ینارنخس  یمومع و  ییامیپهار  مسارم  هراب ، نیا  رد  يدوز  هب  هک  درک  هفاضا  رخآ  رد  نامزاس 
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307 ص :

.نارهت ص342 هب  دیارب  کم  نوش  رفس  هرابرد  رتیور  يرازگربخ  ربخ  : 156 شرازگ همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
.10/1/1359 تعاس 20:45 ، ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 15 ، ، 6 ذخأم - 2

ص 1. هرامش 30 ، ، 11/1/1359 ناریا ؛) قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا   ) دهاجم همانزور  - 3
.تسا نامزاس  زا  همویگ ، اب  دیکأت  و ***  - * 4

ص2. نامه ، - 5
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، لبق زور  هس  زا  داد  شرازگ  مالیا  زا  سراـپ  يرازگربخ  زورما  .دراد  همادا  هاـگیاپ ، هاگـساپ و  دـح  رد  ياـه  يریگرد  قارع و  يزرم  ییاذـیا  تاـکرحت 
يرمرادناژ هاگساپ  ربارب  رد  یهرز ، ربرفن  هاگتسد  ات 12  دودح 10  تسا و  هدرک  تیوقت  ار  دوخ  ياهورین  نیریشروش "  " هاگـساپ ربارب  رد  قارع  روشک 

(1) .دنا هتفرگ  عضوم  نیریشروش 

.دندرک فرصت  ار  کمرگ "  " هاگیاپ یقارع ، رصانع  زا  يا  هدع  زورما  هک  داد  شرازگ  تیاده "  " هاگساپ هدنامرف  زا  لقن  هب  نیریـشرصق  گنه  نینچمه 
کمک ياضاقت  نیریشرصق ، گنه  زا  تیاده  هاگساپ  هدنامرف  هثداح  نیا  یپ  رد  .تسا  هنکـس  زا  یلاخ  یمالـسا و  يروهمج  روشک  هب  قلعتم  هاگیاپ  نیا 

، هجیتن رد  ؛(2)  دنتفاتـش يرای  هب  یهرز  ربرفن  هاگتـسد  ود  اب  لنـسرپ ، يدادعت  هارمه  نیریـشرصق  ناهورگ  هدـنامرف  گنه و  هدـنامرف  نآ ، لابند  هب  .درک 
هب نامجاهم  زا  رفن  کی  یلو  دـشن ؛ دراو  يدوخ  ياوق  هب  یلام  یناج و  تافلت  يریگرد  نیا  رد  .دـندش  يراوتم  قارع  كاخ  هب  تعاس 21  رد  نامجاهم 

(3) .دندرک جراخ  هقطنم  زا  اه  یقارع  ار  يو  دسج  هک  دیسر  لتق 

لخاد رد  تعاس 13 ، رد  زورما  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  زین  رگید  فلتخم  ياـه  لکـش  هب  تسین و  یهاگـساپ  ياـه  يریگرد  هب  رـصحنم  يزرم  تاجنـشت 
يروهمج همانزور  زورما  زین ، يورـسخ  زرم  ياه  يریگرد  هراـبرد  (4) .داد يور  هناحلـسم  يریگرد  یقارع  یناریا و  نادایـص  زا  يدادـعت  نیب  میظعلاروه 

(5) .داد ربخ  یقارع  نامجاهم  هلیسو  هب  هتشکدلو "  " هقطنم رد  دنفسوگ  سأر  تقرس 200  زا  یمالسا 

رد یکیدزن  ناگتـسب  روشک ، ود  زا  یحاون ، نیا  نانکاس  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  قارع  ناریا و  يزرم  یحاون  تیعـضو  هرابرد  هجوت  روخرد  هتکن  کی 
هرهب ببـس  هتکن  نیا  .دنتـسه  انـشآ  دوخ  راوجمه  يزرم  قطانم  اـب  ًارثکا  دـنتفر و  یم  مه  رادـید  هب  یتحار  هب  نیا  زا  شیپ  هک  دـنراد  دوخ  لـباقم  روشک 

روط هب  هک  هاشنامرک  نکاـس  یماـن  لـالج  تسا  یکاـح  هاـشنامرک  ینابرهـش  رادـشه  کـی  لاـثم  يارب  دوش ؛ یم  قارع  یـسوساج  یتاـعالطا و  يرادرب 
يو در  اد  لامتحا  .تسا  هاشنامرک  رد  یناگتسب  ياراد  دشاب ، یم  تمدخ  لوغشم  روشک  نآ  سیلپ  هاگتسد  رد  نونکا  مه  تسا و  هتفر  قارع  هب  زاجمریغ 

(6) .تسا یبرع  نابز  هب  طلسم  یناریا و  همانسانش  ياراد  هدربمان  نینچمه  .دنک  ربخ  بسک  نانآ  زا  دوخ ، ماوقا  اب  تاقالم  ششوپ  تحت 

نیا .تسا  یقارع  نایوج  هاـنپ  ناگدـش و  هدـنار  عوضوم  نآ ، دروخ و  یم  مشچ  هب  زین  قارع  ییاذـیا  تامادـقا  زا  رگید  یعون  زورما ، يزرم  ثداوح  رد 
يرمرادناژ شرازگ  رد  مه  زورما  هلئسم ، نیا   (7) .دروآ یم  دوجو  هب  ناریا  يارب  یتالکـشم  یلیمحت  رما  کی  تروص  هب  راب  کی  تقو  دنچره  عوضوم 

هریمس هاگساپ  زرم  قیرط  زا  زورما  شرازگ ، نیا  قبط  .دوش  یم  هدهاشم  ناهاشنامرک  رادناتسا  هب 

308 ص :

.10/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  مالیا -  ص 6 ، ، 6 ذخأم - 1
.10/1/1359 موس ، نکر  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283435  دنس  - 2
.يروهمج تسایر  رتفد  هب  یهدنامرف ،) زکرم  ، ) نکر 3 اجاژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033858  دنس  - 3

.14/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063263  دنس  - 4
.سراپ يرازگربخ  ، 10/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 5

.10/1/1359 اجازن ، هب  اجامس 3 ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63218  دنس  - 6
ناگدش هدـنار  عوضوم  ثداوح ، بسانت  هب  یتآ ، ياهزور  رد  .تسا  هدـش  جرد  یبلاطم  یقارع  ناگدـش  هدـنار  هرابرد  زین  رامـشزور 7/1/1359  رد  - 7

.ددرگ یم  حرطم  عیسو  یحطس  رد  دوش و  یم  هزات  يا  هلحرم  دراو  یقارع 
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(1) دنا هدش  دراو  ناریا  كاخ  هب  هدایپ  هچب ، نز و  درم و  رفن  دادعت 17  نایسوم ، ناهورگ 

رفن نز و 12  رفن   3 درم ، اـهنآ  زا  رفن  هک 2  دـش  نشور  درک و  عالطا  بسک  رفن  نیا 17  هرابرد  مالیا  يرمرادـناژ  گنه  زا  سراپ  يرازگربخ  راـگنربخ 
(2) .دنتسه لاسدرخ  ناوجون و 
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هلمج زا  ناریا  ناگبخن  یلخاد  تافالتخا  هب  فوطعم  گـنج  نیا  زا  یـشخب  .دراد  همادا  زین  یناور  یتاـغیلبت و  گـنج  قارع ، ییاذـیا  تاـکرحت  اـب  هارمه 
رب يو  دیکأت  و  یبرعلا " یلودلا و  راهنلا   " اب هبحاصم  رد  ردص  ینب  قباس  تاراهظا  مه  زاب  دادغب ، ویدار  زورما  .تسا  ردص  ینب  هب  طوبرم  ياه  يریگرد 

ویدار نیا  .تخادرپ  ناریا  ياه  ییاناوت  ریقحت  هب  زین  ماما و  طخ  دض  رب  ردص  ینب  کیرحت  هب  داد و  رارق  یتاغیلبت  یجوم  هناهب  ار  هریزج  هس  ندوب  یناریا 
.تفگ نخـس  دوب ، دهاوخ  هدنزاب  نآ  رد  ناریا  هک  یگنج  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  زا  حـیولت ، هب  تسناد و  هقطنم  تیبرع  زا  عافد  هدامآ  ار  قارع  رگید  راب 

: تسا هدمآ  هریزج  هس  هرابرد  ردص  ینب  نانخس  هب  هراشا  زا  سپ  راتفگ  نیا  رد 

جره و هب  دـناوتب  يو  دوش و  وا  ناـگیاسمه  ناریا و  تکرب  ریخ و  هیاـم  هک  میدوب  راودـیما  يروـهمج ، تساـیر  تسپ  هب  ردـص  ینب  ندیـسر  زا  سپ  اـم  »
یم اور  ناریا  مدرم  قح  رد  هک  ییاه  يرگمتـس  اهنآ و  راتفر  ینیمخ و  نارادساپ  هناکدوک  ياه  هدبرع  هب  دـهد و  نایاپ  دراد  دوجو  روشک  رد  هک  یجرم 
ياه تنوشخ  يارب  يدودح  دروآ و  لمع  هب  يریگولج  یبهذم  ياه  شزرا  قالخا و  زا  هدافتسا ] ؤس  ًالامتحا  موهفمان ،  ] هلئـسم زا  دهد و  هلـصیف  دنراد ،

؛ دوش لئاق  دننز ، یم  هزجعم  دوجو  تماما و  زا  مد  رگید  راب  هک  درگلو  نادان و  يا  هدع  فرط  زا  برع و  تما  هب  تبـسن  هناحیقو  ياه  ینمـشد  يداژن و 
 ... .دیامن یم  هتسخ  ار  حور  دناشارخ و  یم  ار  شوگ  هک  دهد  یم  رس  ار  يراجنهان  ياه  هزاوآ  نامه  ردص  ینب  اما 

تکرح هب  جیلخ  ياهروشک  يوس  هب  ار  دیدهت  بوچ  هکلب  دیامن ، راد  هحیرج  کیرحت و  ار  برع  تما  تاساسحا  هک  دنک  یمن  افتکا  نیا  هب  ردـص  ینب 
نینچ هب  لسوت  دـشاب ، برع  تما  ناریا و  ياه  قلخ  نیبام  یف  تافالتخا  ندز  نماد  مزلتـسم  هک  يا  هلئـسم  ای  زوجم و  هنوگ  چـیه  نودـب  دروآ و  یم  رد 

ار رگیدـمه  ناریا  رد  اه  بوچ  مامت  هک  اریز ، دـمآ ؛ دـهاوخ  اـم  گـنج  هب  یـسک  هچ  بوچ  اـب  ناریا  يروهمج  سیئر  میناد  یمن  اـم  .دـیوج  یم  یلمع 
هب هک  تسا  نیا  ردص  ینب  هب  ام  تحیـصن  .دناسرتب  ار  يدحا  هک  درادن  دوجو  نارهت  رد  يزیچ  رگید  هدش و  جلف  اه  تردق  اه و  تسد  مامت  دنتـسکش و 

(3)« .دهد رارق  هشقانم  دروم  ددرگ ، ناریا  زا  جراخ  رد  یشتآ  هلعش  راچد  هک  نآ  زا  شیپ  ار  دوخ  ياه  شور  دیآ و  دوخ 

160

تفگ قیرط  زا  لئاسم  لح  هرابرد  ییاه  يراودـیما  تسا و  مارآ  ًاتبـسن  تسا ، یبرغ  ناجیابرذآ  رد  نارحب  نوناـک  هک  هدـقن  هیونـشا -  روحم  رد  عاـضوا 
شرازگ هب  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  وگو 

309 ص :

.18/1/1359 ناهاشنامرک ، رادناتسا  هب  موس ، نکر  هاشنامرک ، يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021346  دنس  - 1
.سراپ يرازگربخ  مالیا -  ص 4 ، ذخأم 12 ، - 2

.10/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ، 12 ات ص 10  ذخأم 6 ، - 3
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لئاسم یسررب  يارب  يو  .تفر  هیمورا  هب  روشک  برغ  هقطنم  رد  ماما  هدنیامن  ینامرک  نیسح  خیش  جاح  مالـسالا  تجح  زورما  رـصع  سراپ ، يرازگربخ 
هدـنیامن سراپ ، يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هب  انب  .دـش  رهـش  نیا  دراو  یبرغ ، ناجیابرذآ  ریخا  ياه  يریگرد  هژیو  هب  برغ ، هقطنم  لاوحا  عاضوا و  و 

يارب ناریا و  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  نامحرلادبع  رتکد  توعد  هب  راک  نیا  .تفر  دـهاوخ  داباهم  هب  ادرف  روشک  برغ  هقطنم  رد  ماما 
(1) .دش دهاوخ  ماجنا  ناتسدرک  یسایس  یبهذم و  ناربهر  اب  تاقالم 

رد ناتـسا  نیا  عـضو  زورما  هک  درک  مـالعا  زورما  تعاس 12:30  ناتـسا ، نیا  زورما  تیعـضو  هراـبرد  یبرغ  ناـجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  رگید ، يوسزا 
هورگ داد و  يور  ییاه  يریگرد  هدقن  عبات  ياتسور  دنچ  رد  بشید  اهنت  دوزفا : يو   (2) .تسا هدوب  مارآ  ًالماک  ریخا ، زور  دنچ  ياه  يریگرد  اب  هسیاقم 

اه يریگرد  نیا  رد  هناتخبشوخ  تفگ : رادناتسا  .دنداد  خساپ  اه  يزادناریت  نیا  هب  زین  یماظتنا  ياهدحاو  دندرک و  هلمح  دابآریم  ياتسور  هب  حلسم  ياه 
.دماین راب  هب  یتافلت  هنوگ  چیه 

یلو دنرادن ؛ تکرـش  اه  يریگرد  رد  یماظنریغ )  ) رگید دارفا  يرمرادناژ ، شترا و  زج  هب  دوب  هدش  هتفگ  ًالبق  دـش : لاؤس  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  زا 
يزاین هک  تسا  هدرک  مالعا  شترا  تفگ : يو  دینک ؟ یم  هیجوت  هنوگچ  ار  هلئسم  نیا  امش  .میتسه  یماظنریغ  دارفا  زا  دیهش  يدادعت  دهاش  ام  نونکا  مه 

زا دیابن  ام  منک  يروآدای  دیاب  نم  یلو  دننک ؛ یم  تکرـش  ییاذغ  ياه  کمک  رظن  زا  هلئـسم ، نیا  رد  دـنم  هقالع  يدارفا  یلو  درادـن ؛ بلطواد  يورین  هب 
مهم مدرم  يورین  نوچ  درک ، لرتنک  ار  مدرم  ناوت  یمن  رگید  دوش ، رت  هدرتسگ  اه  يریگرد  رت و  شیب  تاکیرحت  يزور  رگا  .میوشب  لـفاغ  مدرم  يورین 

(3) .دیسر دهاوخن  هللا  ءاش  نا  دسرن و  هلحرم  نآ  هب  مراودیما  نم  تسا و  اهورین  نیرت 

ناتسدرک تارکمد  بزح  ياعدا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداش  يداهدمحم  رکـشلرس  راسمیت  زورما  رهظ  لاح ، نیا  رد 
راهظا يو  .درک  بیذـکت  تدـش  هب  هیونـشا ، رد  بزح  نیا  دارفا  هلیـسو  هب  یماظن  رتپوک  یله  کی  موتناف و  يامیپاوه  کی  نتخاس  نوگنرـس  رب  ینبم  ار 

اعدا نیا  تسا و  هدرکن  زاورپ  یبرغ  ناجیابرذآ  نامـسآ  رد  يرتپوک  یله  امیپاوه و  هنوگ  چیه  جایتحا ، مدـع  تلع  هب  ( 9/1/1359  ) هتشذگ زور  تشاد 
زا لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  هک  دوش  یم  يروآدای  (4) .تسین شیب  يا  ییوگ  هفازگ  تسا و  تقیقح  زا  يراع  تارکمد ، بزح  ياهاعدا  ریاس  دننام  زین 

توص قوفام  يامیپاوه  کی  دنا  هدش  قفوم  درُک  نایوجگنج  ( 9/1/59  ) هبنش زور  رهظ  زا  دعب  هک  دوب  هداد  شرازگ  ناتسدرک  تارکمد  بزح  لک  داتس 
(5) دنزاس نوگنرس  ار  ناریا  یماظن  رتپوک  یله  کی  موتناف و 

هامدنفسا مجنپ  هک  فا 4  يامیپاوه  هشال  نانابلخ و  هزانج  درک : مالعا  زورما  زین  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  یـسایس  نواعم  کباتا  رتکد  رگید ، يوس  زا 
(6) .دش فشک  هیونشا  یلاوح  رد  دوب ، هدرک  زاورپ  یبرغ  ناجیابرذآ  هقطنم  هب  یتیرومأم  ماجنا  يارب  هتشذگ ، لاس 

رد تسا و  هدش  ادیپ  اه  يریگرد  ندرک  شکورف  زا  يزادنا  مشچ  هقطنم  رد  عومجم ، رد 

310 ص :

ص 11. ذخأم 2 ، - 1

ص 11. ذخأم 2 ، - 2
ص 11. ، 11/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3

ص 12. ذخأم 12 ، - 4
ص11. ذخأم 31 ، - 5

.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص 4 ، ذخأم 12 ، - 6
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ناجیابرذآ رادناتسا  وگقح  دیـشمج  رتکد  زورما  حبـص  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدیدرگ  داجیا  ییاهدیما  تاحالـصا ، یخرب  يارب  تیعـضو  ندش  دعاسم  هنیمز 
(1): تسا هدمآ  هینایب  نیا  رد  .درک  رداص  يا  هینایب  هقطنم ، رد  نیمز  میسقت  عوضوم  هرابرد  یبرغ ،

قاقحا يارب  هک  دوش  یم  هتساوخ  درُک  ناردارب  هژیو  هب  تاقبط  مامت  زا  ناتسا  نیا  رد  نآ  يارجا  نیعراز و  نیب  نیمز  میسقت  رب  ینبم  تلود  مادقا  یپ  رد  »
هعفد نیا  هک  دنـشاب  نئمطم  دنهدن و  قلخ  ادخ و  مصخ  هب  تصرف  هتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  نمـشد  هدومن و  يراکمه  تلود  اب  دوخ ، هتفر  داب  رب  قوقح 

(2)« .تخاس دهاوخ  مکاح  هقطنم  رب  ار  یعیبط  قح  اب  مأوت  تینما  هدش و  بوکرس  تدش  هب  یبالقنا  رهق  يورین  اب  دشاب ، هک  يا  هقبط  ره  زا  رگلالخا  ره 

یمالـسا يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  هلمج  زا  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  شیبو  مک  نانچمه  شمارآ  تینما و  هدننک  دـیدهت  دراوم  رگید ، يوس  زا 
ار اهنآ  عالطا ، رارق  هب  دنا و  هدومن  تشادزاب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرمرادناژ  يزاسکاپ  دحاو  دارفا  زا  نت  تارکمد 13  بزح  دارفا  تفگ : ناریا 

(3) .تسا تسردان  دنشاب ، یم  نارادساپ  هاپس  زا  دارفا  نیا  هک  اعدا  نیا  دنا و  هدرک  گرم  هب  دیدهت  هدرب و  هیونشا  هب 
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یتلود و ياهورین  هبقع "  " ناونع هب  هیمورا ، رد  تسا ، هدرک  دراو  يریگرد  نیفرط  هب  زین  یناـسنا  یتاـفلت  هک  هدـقن  هیونـشا -  روحم  ریخا  ياـه  يریگرد 
يدایز دح  رد  ار  رهش  تیـساسح  روبزم ، يریگرد  نادیهـش  داسجا  دورو  .دوش  یم  لابند  صاخ  یتیـساسح  اب  روبزم ، هنحـص  رد  ریگرد  بالقنا  رادفرط 

ود .تسا  هدرک  رتداح  ار  اهنآ  يریگرد  رت و  يدـج  ار  اهنآ  نادـحتم  فلاخم و  ياه  هورگ  اـب  ماـظن  ناراداوه  يدـنب  فص  نینچمه  تسا ؛ هداد  شیازفا 
.دنا هداد  هئارا  تیعضو  نیا  اب  طبترم  يا  هثداح  هرابرد  یشرازگ  دوخ ، زورما  هرامش  رد  دادماب ، یمالسا و  يروهمج  حبص  همانزور 

تبسانم هب  زورید  تسا : هدمآ  یمالسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  رد 

311 ص :

.هقطنم ص342. رد  نیمز  میسقت  هرابرد  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  هینایب  لماک  نتم  شرازگ 160 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
.ناهیک راگنربخ  هیمورا -  ص1 ، ذخأم 1 ، - 2

ص12. ذخأم 12 ، - 3
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داتس لباقم  رد  هیمورا  مدرم  دادماب ، تاعاس  نیتسخن  زا  .دمآ  رد  لیطعت  تلاح  هب  هدز  متام  رهش  نیا  هیمورا ، ریخا  ياه  يریگرد  دیهش  جنپ  هزانج  عییشت 
هزانج عییـشت  مامتا  زا  دـعب  .دـندرک  عییـشت  ار  نادیهـش  نیا  هزانج  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  نت  نارازه  تعاس 9:30 ، دـندرک و  عامتجا  رهـش  نیا   64 رکشل

دنتفر و یتعیرش  نابایخ  رد  عقاو  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  تاراشتنا  رتفد  فرط  هب  هدننک  عییـشت  مدرم  زا  یعمج  تعاسرد 13 ، تشگرب ، عقوم  نادیهش ،
تاغیلبت هیمالعا  رتسوپ و  دـهاجم ، همانزور  باتک ، لـیبق  زا  ار  ناـمزاس  نیا  يدوجوم  لـیاسو و  دـندش و  رتفد  دراو  هتـسکش  ار  ناـمزاس  نیا  ياـه  هشیش 

يرگید قاطا  رد  ار  یپک  یلپ  نیشام  یلدنص و  زیم ، ریرحت ، نیشام  دننام  یلیاسو  ًانمض  .دندیـشک  شتآ  هب  نامزاس  لباقم  رد  دنتخیر و  نوریب  یتاباختنا 
نیا یلیطعت  راتـساوخ  ییاهراعـش  نداد  اب  دـش ، عقوم  نیا  رد  هک  یتارهاظت  رد  زین  مدرم  زا  يا  هدـع  .دیـسرن  اـهنآ  هب  یبیـسآ  هنوگ  چـیه  دـندرک و  عمج 

هب .دـمآ  تسد  هب  ولمـساق  زا  ییاه  سکع  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  رقم  زا  ینیع ، نادـهاش  راهظا  هب  انب  هک  تسا  یکاح  شرازگ  نیمه  .دـندش  ناـمزاس 
(1) .دندرک دییأت  هن  دندومن و  بیذکت  هن  ار  بلطم  نیا  لوئسم  تاماقم  تفرگ و  سامت  لوئسم  تاماقم  اب  ام  راگنربخ  ربخ ، نیا  لابند 

نیدهاجم نامزاس  تایرـشن  نآ ، رد  هک  هیمورا -  رد  دـهاجم  تاراشتنا  رتفد  ( 9/1/1359  ) زورید رهظزادعب  تسا : هدمآ  زین  دادـماب  همانزور  شرازگ  رد 
هدیشک شتآ  هب  رتفد  لباقم  رد  نآ ، رد  دوجوم  لیاسو  تایرشن و  بتک و  تفرگ و  رارق  رفن  دودح 50  يا  هدع  موجه  دروم  دش -  یم  عیزوت  ناریا  قلخ 

رد رهـش  نایناحور  زا  یکی  لبق ، زور  دنچ  هک  یتاداقتنا  یپ  رد  دنتفگ  دادماب  هب  ربخ ، نیا  مالعا  نمـض  هیمورا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگدـنیامن  .دـش 
تروص يا  هدـع  ار  ام  یتاراشتنا  رتفد  هب  هلمح  دـندوزفا : ناگدـنیامن  .میدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  هلمح  لامتحا  درک ، اـم  ناـمزاس  زا  مدرم ، يارب  ینارنخس 

نیا دندوب ، هدناروش  ام  نامزاس  دض  رب  هک  یهورگ  تاساسحا  کیرحت  اب  دندوب و  هدرک  مدرم  لخاد  ار  دوخ  دیهـش ، هزانج  عییـشت  مسارم  رد  هک  دـنداد 
(2) .دندش ور  هبور  یبالقنا  ربص  اب  نامجاهم  لباقم  رد  لمعلا ، سکع  هنوگ  چیه  نودب  ام  نامزاس  ناراداوه  دندرک و  یلمع  ار  همانرب 

( ژنالاف  ) یطارفا تسار  بصعتم  رـصانع  هایـس و  ياهدـناب  داد : شرازگ  حرـش  نیا  هب  ار  روبزم  هثداح  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  رگید  يوس  زا 
، لـمع نیا  هب  ضارتـعا  رد  .دـندناشک  شتآ  هب  ار  قـلخ  نیدـهاجم  هب  قـلعتم  يا  هناـخباتک  دـنا و  هداد  شرتـسگ  هیمورا  رد  ار  دوـخ  یعاـجترا  تاـکرح 

ناراداوـه زا  رفن  دودـح 70  اـه  يریگرد  نـیا  رد  دنتـشگ ، ور  هـبور   (3) اه یچ  هتیمک  شروـی  اـب  هک  دـندز  ییاـمیپهار  هب  تسد  نیدـهاجم  ناراداوـه 
(4) .دندش یمخز  قلخ  نیدهاجم 

312 ص :

.یمالسا يروهمج  راگنربخ  هیمورا -  ص4 ، ذخأم 24 ، - 1
ص 2. ، 10/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2

لکش جیردت  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  دش و  داجیا  شوج  دوخ  روط  هب  بالقنا ، يزوریپ  هناتسآ  رد  هک  تسا  بالقنا  ياه  هتیمک  نارادساپ  روظنم  - 3
لاس رد  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  اب  نآ  ماغدا  زا  ًاتیاهن  تشاد و  لاعف  روضح  یماظتنا  هصرع  رد  لاس  درک و 11  ادیپ  يدحاو  یهدنامرف  یهدـنامزاس و  و 

.دیدرگ داجیا  يدحاو  یماظتنا " يورین  ، " 1368
هرامـش 38، جدننـس ،) قلخ -  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  ناـگرا  " ) ربـخ  " هیرـشن گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 217293  دنـس  - 4

.11/1/1359
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زورما قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  ناراداوه  زا  یهورگ  سراپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .دوب  هیمورا  رد  ینابایخ  يریگرد  کـی  زورما  روبزم ، هثداـح  دـمایپ 
اب يرگید  هورگ  عامتجا ، نیا  یپ  رد  .دـندرک  عامتجا  هیمورا  یتعیرـش  یلع  رتکد  ناتـسریبد  لباقم  رد  ییاهدراکالپ  نتـشاد  تسد  رد  اـب  ضارتعا ، يارب 

(1) دندش یمخز  رفن  راهچ  دروخ  دز و  نیا  رد  .دیماجنا  يریگرد  هب  تفلاخم  نیا  دنتساخرب و  نانآ  اب  تفلاخم  هب  ییاهراعش  نداد 

لاور قبط  .درک  عضوم  مـالعا  نآ  هراـبرد  داد و  شرازگ  ار  روبزم  هثداـح  يا  هیعـالطا  رد  قلخ ، نیدـهاجم  ناـمزاس  ناـجیابرذآ  هخاـش  نینچمه  زورما 
هب ياه  يریگرد  یحیولت  هدعو  ینمـض و  دیدهت  هدـنرادرب  رد  نایاپ ، رد  تسا و  هدـش  تیمولظم  زاربا  ًادـیدش  هیعالطا  نیا  يادـتبا  رد  نامزاس ، لومعم 

: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .دشاب  یم  عقوم 

نایع ار  دوخ  یعقاو  تیهام  هناراکایر ، ياه  ییامن  عرـشت  زا  غراف  زورفا  شتآ  نکفا و  قافن  يدایا  رگید  راـب  .ناریا  ناـمرهق  قلخ  ماـن  هب  ادـخ و  ماـن  هب  »
دهاجم یـشورف  باتک  لحم  هب  راب  تناو  اب  يزکرم ، هتیمک  نارومأم  زا  يا  هدع  یگدرکرـس  هب  شابوا  زا  يا  هدع  هام  نیدرورف  مهن  هبنـش  زور  .دـنتخاس 

زا ییاه  هخسن  هلمج  زا  نآ  رد  دوجوم  ياه  باتک  هتسکش و  ار  یشورف  باتک  ياه  هشیـش  برد و  هللا ، بزح  راعـش  اب  قوف  ناگدشریجا  هدش و  لیـسگ 
، دوب يرهمایرآ  ياه  يرادقامچ  روآدای  نیدهاجم ، هیلع  رب  هلاس  کی  تدم  نیا  رد  نارادقامچ  تالمح  دنچره  .دنـشک  یم  شتآ  هب  ار  دیجم  هللا  مالک 
هب قوف  تالمح  ام  هتبلا  .میدومن  هبرجت  یهانپ  مالـسا  راعـش  ياول  رد  زین  ار  نامرک  دجـسم  نازوس  نآرق  ياه  هنحـص  يرادقامچ ، رب  هوالع  راب  نیا  یلو 

میناد و یمن  دریگ ، یم  تروص  قلخ  نیدهاجم  هیلع  رب  لاحلا  مولعم  بازحا  صاخشا و  فرط  زا  هک  يا  هناحوبذم  ياه  شالت  زا  يادج  ار  نامناراداوه 
هب هلمح  ار  یشورف  باتک  نیا  هب  هلمح  هنوگچ  هک  درک  هراشا  هبنشکی 10/1/1359  یمالسا  يروهمج  همانزور  رد  جردنم  ربخ  هب  ناوت  یم  هطبار  نیا  رد 

یتشم هدوبن -  موب  زرم و  نیا  نیتسار  نویبالقنا  اب  راکـشآ  تیدـض  زج  يزیچ  هک  ناش -  هلاس  کـی  تنـس  هب  لـسوت  اـب  هدرک و  دادـملق  نیدـهاجم  رقم 
.دنراذگب ناش  یمالسادض  یمدرمدض و  تامادقا  رب  یشوپرس  دیاش  ات  هدرک  یفرعم  مدرم !! ار  شابوا 

هیلعرب نوگانوگ  ياه  ینیچ  هئطوت  هب  تاداس ، اهنآ  سأر  رد  هقطنم و  یعاجترا  نارس  نئاخ و  هاش  اب  هارمه  گرزب ، ناطیش  نیا  اکیرما ، هک  یطیارـش  رد 
تادیکأت مغر  یلع  تسا ، گرزب  ناطیش  نیا  هیلع  نیملسم  جیسب  تدحو و  ياج  هک  هعمج  زامن  رد  رهش ، هعمج  ماما  ینسح  ياقآ  دنلوغـشم ، نامبالقنا 
کیرحت رد  یعس  هتفرگ و  راک  هب  نیدهاجم  هیلع  رب  ار  دوخ  ینمـشد  یمامت  اکیرما ، تمـس  هب  اه  حالـس  اه و  ملق  همه  يور  هناشن  رب  ینبم  ماما  صخش 

 ... .دراد شا  یتسیلایرپمادض  ریسم  زا  بالقنا  ندرک  فرحنم  ینورد و  تافالتخا  دیدشت  هاگآان و  مدرم 

هب هاپس  دش ، هتفرگ  قوف  رصانع  هلمح  زا  يریگولج  يارب  هیمورا  نارادساپ  هاپس  اب  هثداح ، عوقو  زا  لبق  هک  یسامت  نایرج  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
تلاخد و هب  رضاح  هجو  چیه 

313 ص :

.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص 9 ، ، 31 ذخأم - 1
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ندمآ هتفر و  هرفط  فلتخم  ياه  هناهب  هب  قیرح ، يافطا  ياه  نیشام  نداتسرف  زا  یناشن  شتآ  نیلوئسم  بیترت  نیمه  هب  و  دشن ، اهنآ  لامعا  زا  يریگولج 
رد یبالقنا ، ياهورین  هب  راشف  داجیا  تهج  رد  ارگـسپاو  لفاحم  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  لئاسم  نیا  همه  .دنیامن  یم  يرادرهـش  هزاجا  هب  لوکوم  ار  دوخ 

متـش برـض و  هب  نداد  تعـسو  رب  هوـالع  تاـباختنا ، هنحـص  زا  ناـنآ  ندرک  جراـخ  روظنم  هب  یلم  ياروـش  سلجم  تاـباختنا  مود  لوا و  هلحرم  هلـصاف 
نیلماع هب  هیمورا ، ریلد  قلخ  يرایشه  زا  رکشت  نمض  نایاپ  رد  .دنبای  قیفوت  رما  نیا  هب  هک  دنا  هدید  كرادت  ار  يا  هبناج  همه  جیسب  نیدهاجم ، ناراداوه 

(1)« .دیشاب نات  هنازورفا  گنج  تامادقا  یمامت  يوگخساپ  دیاب  یم  هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  هک  میهد  یم  رادشه  قوف  يایاضق 

: تسا رارق  نیا  هب  روبزم  هیمالعا  نتم  .درک  جرد  ار  هاپس  هیمالعا  ریوصت  هلئـسم ، نیا  اب  هیمورا  هاپـس  دروخرب  عون  هرابرد  دهاجم  همانزور  رگید ، يوس  زا 
هب قامچ  تسا ، هدرک  لیدبت  قامچ  هب  ار  نانآ  یهاگآان ، لهج و  هک  نارگ  هئطوت  تسد  تلآ  لهاج و  يا  هدع  هک  تسا  زور  ود  هیمورا ! فیرش  مدرم  »

نارحب دـیدشت  لماع  یعامتجا  تینما  مدـع  یمظن و  یب  هنوگره  هک  ساـسح  تیعـضو  نیا  رد  .دـننک  یم  هلمح   (2)  .......... اه هورگ  هب  رهـش  رد  تسد 
مالـسا ياعدا  هک  امـش  .دنـشاب  دوخ  لمع  یعامتجا  یـسایس -  میخو  بقاوع  هجوتم  دـنزادنا  یم  هار  هب  ار  اه  نایرج  نیا  هک  یناـسک  دـیاب  تسا ، هقطنم 

يروهمج یـساسا  نوناق  نازیرگ ؟ نید  زا  ار  مدرم  همه  دـیزاس و  یم  راد  هکل  ار  نیملـسم  مالـسا و  يوربآ  ناتاهراک  نیا  اب  هک  دـیناد  یم  چـیه  دـیراد ،
هک ینوناق  یعرش و  هفیظو  مکح  هب  هک  دهد  یم  رادشه  امـش  هب  نارادساپ  هاپـس  دیراذگ ؟ یم  اپ  ریز  ار  يروهمج  سیئر  ماما و  حیرـص  مایپ  یمالـسا و 

یمالـسا بالقنا  نارادساپ  هاپـس  .دش  دهاوخ  لمع  دراو  دوخ  یعرـش  ینوناق و  فیاظو  بوچراچ  رد  دشاب و  امـش  ینکـش  نوناق  رظان  دناوت  یمن  دراد ،
(3)« هیمورا

162

رد داد و  ماجنا  سراپ  يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  زورما  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداش  يداهدـمحم  رکـشلرس  راسمیت 
هئارا یتاحیضوت  هیونـشا ، هب  هدقن  هار  نیب  * (4) "، رل هرق   " هندرگ يراج  هام  نیدرورف  مشـش  ياه  يریگرد  هژیو  هب  ناتـسدرک  ياه  يریگرد  هرابرد  نآ ،

.تسا هتفای  همادا  زین  زورما  ات  نآ  ياهدمایپ  تسا و  موسوم  ناتالق "  " يارجام هب  هندرگ ، نیا  ياه  يریگرد  هک  دوش  یم  يروآدای  .درک 

رد ار  مدرم  رورم  روبع و  تینما  دنک و  لاغشا  ار  رل  هرق  هندرگ  هک  دوب  هتـساوخ  هیحان  يرمرادناژ  زا  هیمورا   64 رکشل تفگ : شترا  كرتشم  داتس  سیئر 
لابند هب  .دیامن  نیمأت  هار  نیب 

314 ص :

ص6. ، 16/1/1359 هرامش 32 ، دهاجم ، همانزور  - 1
هیرـشن رد  نآ  یپک  ماگنه  رد  هک  تسا  هدوب  هدـش  رکذ  یتفـص  اه  هورگ  هملک  زا  دـعب  هاپـس ، هیمالعا  رد  ًارهاظ  .تسا  دـهاجم  هیرـشن  زا  یلاخ  ياج  - 2

.تسا هدش  كاپ  ًادمع  دهاجم ،" "

.نامه - 3
.تسا هدش  هدافتسا  يدحاو  هدکهد  هندرگ و  يارب  ناتالک "  " و نآ " هعلق  "، " رل هرق  " " رل هعلق   " فلتخم تارابع  زا  فلتخم  عبانم  رد  - * 4
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رخاوا ات  دـندرک و  لاغـشا  ار  هندرگ  نیدرورف  مجنپ  زور  يرمرادـناژ ، يزاسکاپ  نارومأم  زا  يا  هدـع  قافتا  هب  هدـقن  يرمرادـناژ  گنه  تساوخرد ، نیا 
نییاپ نامتخاس  نیرت  کیدزن  هب  دـننک و  یم  هیلخت  ار  لحم  رداـچ ، نتـشادن  دـیدش و  ناراـب  تلع  هب  بش  رخاوا  رد  اـهنآ  .دـندنام  یقاـب  لـحم  رد  بش 

لاغـشا زاجمریغ  حلـسم  دارفا  ار  هندرگ  هک  دنوش  یم  هجوتم  دننک ، یم  تمیزع  لحم  هب  هندرگ  ددجم  لاغـشا  يارب  هک  دـعب  زور  دـنور و  یم  تاعافترا 
.دنریگ یم  رارق  دیدهت  دروم  دنا و  هدرک 

زا تشاد ؛ رارق  يرمرادناژ  دحاو  ریـسم  رد  نات  هلق  ای  رل  هرق  هدکهد  دوب و  رل  هرق  هندرگ  ظفح  يرمرادـناژ  دـحاو  تیرومأم  درک : هفاضا  رهمداش  راسمیت 
هک دنداد  رارق  زواجت  دروم  ار  اهنآ  هندرگ  هدکهد و  لخاد  زا  نامجاهم  روبع ، ماگنه  رد  .دندوب  نات  هلق  هیرق  زا  روبع  زا  ریزگان  يرمرادناژ  دارفا  ور  نیا 

نانآ زا  حرـش  نیا  هب  ییاه  حالـس  دندش و  نویبالقنادض  نتخاس  يراوتم  هب  قفوم  يرمرادناژ  دارفا  يریگرد  نیا  رد  .دندش  لباقتم  يزادـناریت  هب  روبجم 
پوت 57، هضبق  کی  .ژ 3 ، .ما  رابریت  هضبق  ود  هراپمخ ، هلولگ  هبعج  دـنچ  زادـنا ، هراپمخ  هضبق  کی  یچنیا ، زادنا 5/3  کشوم  کی  دـندروآ : تسد  هب 

(1) فونیمیس یسور  هحلسا  هضبق  کی  گنفت ژ 3 و  هس  ونرب ، هضبق  کی 

، دوخ یمزر  شزومآ  نیرمت  يارب  شترا  هک  دیـسر  ناریا  تلم  مومع  یهاگآ  هب  یهورگ  ياه  هناسر  هلیـسو  هب  رابدـنچ  تفگ : نینچمه  رهمداش  راسمیت 
يارجا دوب  هدش  اضاقت  تلع  نیمه  هب  .دهد  ماجنا  اه  ناگداپ  زا  جراخ  رد  ار  یتاکرح  هدش ، نییعت  شیپ  زا  هدـش و  يدـنب  نامز  همانرب  قبط  تسا  ریزگان 

عقوم هب  شترا  ياهدحاو  هیلک  ار  یلـصف  همانرب  نیا  .دـنریگن  رارق  لماوع  زا  یـضعب  ریثأت  تحت  دـننکن و  یگنج  ياه  تیرومأم  رب  لمح  ار  تاکرح  نیا 
اب ار  يدارفا  دنراد ، مدرم  لافِغا  رد  شـشوک  هک  اه  هتـسد  اه و  نامزاس  زا  یـضعب  یلبق ، مالعا  دوجو  اب  هنافـسأتم  اما  تفای ؛ دهاوخ  همادا  دـندرک و  ارجا 

راد و هجرد  رـسفا و  يدادـعت  تداهـش  بجوم  دوخ ، هناحوبذـم  تاکرح  اب  اهنآ  دـنداد و  رارق  شترا  ياهدـحاو  تکرح  ریـسم  رد  فلتخم  ياه  حـالس 
هار يولج  زا  ار  عناوم  دنهدب و  خـساپ  دارفا  لیبق  نیا  تایلمع  هب  دـندوب  ریزگان  هجیتن  رد  دـندیدرگ ؛ حورجم  مه  يا  هدـع  دـندش و  یلحم  دارفا  زابرس و 

.دنهدب ماجنا  ار  ناشدوخ  شزومآ  ياه  همانرب  دنناوتب  ات  دنرادرب  ناشدوخ 

تسا یماظن  شزومآ  تانیرمت  نامه  هقطنم  نیا  رد  شترا  رارقتسا  تفگ : ولمساق  هرد  رد  شترا  رارقتسا  يریگرد و  هرابرد  شترا  كرتشم  داتس  سیئر 
تعاس  24 دوشب ، تاعافترا  هقطنم و  نآ  دراو  هک  نیا  زا  لبق  دـهد ، ماـجنا  یتاـیلمع  هقطنم  نیا  رد  تساوخ  یم  هک  دوخ  تین  نسح  زاربا  يارب  شترا  و 

دصق يا  هدع  هک  دش  هدید  هتعاس ، فقوت 24  یلبق و  مالعا  دوجو  اب  هناتخبدب  اّما  دننکن ؛ مهارف  یتمحازم  نامتکرح  ریـسم  رد  هک  داد  عالطا  درک و  ربص 
همانرب لابند  هب  درک و  روبع  ولمـساق  هرد  زا  داد و  همادا  شدوخ  راک  هب  دوب ، هدش  نییعت  شا  همانرب  نوچ  مه  شترا  دـنروایب و  دوجو  هب  يریگرد  دـنراد 

(2) .تفر شدوخ  یشزومآ 
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زا یناـبیتشپ  يارب  شترا  هک  نـیا  رب  دوـب  ینبم  اـه  شرازگ  نـیا  .درک  بیذـکت  ًادـیدش  ار  درُک  قـلخ  یگدـنیامن  تـئیه  ياـه  شرازگ  رهمداـش  راـسمیت 
هک نیا  يارب  هشیمه  تسین ؛ هقباس  یب  تاماهتا  نیا  تفگ : هراب  نیا  رد  يو  .تسا  هتسب  پوت  هب  ار  نیشندرک  قطانم  ياهاتـسور  نارادساپ ، يرمرادناژ و 

.دنراد عقاو  فالخ  رابخا  نیا  نتخاس  رد  یعس  دننک ، بوشم  ار  مدرم  نهذ 

رظن یلک  روط  هب  و  هن ، ای  دنتسه  همکاح  تئیه  ای  امش و  هلیسو  هب  هدش  حلـسم  ياه  لادوئف  درک ، ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  ایآ  دش : لاؤس  رهمداش  زا 
يارب دارفا  زا  یـضعب  رگا  دـنک و  یمن  حلـسم  ار  یـسک  درادـن و  سامت  مدرم  اب  شترا  ًاـقلطم  دروم  نیا  رد  تفگ : وا  تسیچ ؟ دارفا  نیا  دروم  رد  شترا 

هحلسا یتافیرشت  یط  تیحالص ، دییأت  زا  سپ  دوش و  یم  مادقا  يرمرادناژ  قیرط  زا  دننک ، هحلـسا  ياضاقت  دوخ ، ياهاتـسور  زا  عافد  دوخ و  ناج  ظفح 
(1) .دوش یم  تسا و  هدش  راذگاو  اهنآ  هب 
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داجیا فلتخم  ياه  هورگ  عضاوم  مالعا  يارب  یتصرف  دریگ ، یم  تروص  شترا  نوتـس  ییاج  هباج  اب  هلباقم  رد  هک  هدـقن  هیونـشا -  روحم  ياه  يریگرد 
اهداهن و اب  ار  دوخ  ینمـشد  نازیم  دـننک و  نشور  دـیدج  ماظن  رادـتقا  اهداهن و  اب  ار  دوخ  تبـسن  عقاو  رد  ثداوح ، زا  یـصاخ  میـسرت  اـب  اـت  تسا  هدرک 
رد دنهاوخ  یمن  وس  کی  زا  هک  يدارفا  تسا ؛ هجوت  روخ  رد  نیدهاجم ، لثم  ییاه  نامزاس  عضو  نایم  نیا  رد  .دنهد  ناشن  دـیدج  ماظن  ياه  تیـصخش 
رد .دنـشاب  هتـشاد  يدنب  زرم  ماظن  نافلاخم  عضاوم  اب  دنناوت  یمن  رگید  يوس  زا  دنـشاب و  هتـشادن  ار  یمدرم  یبهذم و  هورگ  کی  هاگیاج  یمومع  راکفا 
یم یقلت  دـیدج  تیمکاح  رارقتـسا  اب  تفلاخم  شترا ، نوتـس  ییاج  هباج  اب  ماظن  فلاخم  حلـسم  ياه  هورگ  تفلاخم  یمومع ، راکفا  رد  یلعف ، عاـضوا 

تاکرحت و زا  زین  یشترا  نالوئـسم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ددرگ  یم  بوسحم  بالقنا  ثوعبم  یمدرم  تلود  تکرح  رد  یـشارت  لاکـشا  یعون  دوش و 
تهابش زور ، ره  نیدهاجم ، نامزاس  يریگ  عضوم  عون  یعاضوا  نینچ  رد  .دننک  یم  عافد  دوخ  لومعم  ینوناق و  فیاظو  ناونع  تحت  شیوخ ، تامادقا 

اهربخ و نایم  زا  رت ، شیب  حیضوت  رد  .دوش  یم  رود  ماظن  رادفرط  ياه  نایرج  زا  دنک و  یم  ادیپ  ماظن  فلاخم  یبهذمریغ  حلسم  ياه  هورگ  اب  يرت  شیب 
ییادف ياه  کیرچ  نامزاس  درک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  هب  موسوم  لکـشت  ینیـسح ، نیدلازع  خیـش  يریگ  عضوم  هوحن  باتزاب و  زورما ، ياه  شرازگ 

.دوش یم  رکذ  اج  نیا  رد  روبزم  نامزاس  زین  قلخ و 

: تسا هداد  راشتنا  ینیسح  نیدلازع  خیش  رتفد  ار  لیذ  هیعالطا  داباهم ، زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب 

يرگید يانراق  یمالـسا ، يروهمج  يرمرادناژ  نارادساپ و  شترا و  ون ، لاس  ياهزور  نیتسخن  رد  درک ! هدـنمزر  قلخ  ناریا ؛ رـسارس  زرابم  نانهیم  مه  »
باترپ نیشندرک و  ياهاتسور  ناراب  هلولگ  اب  هدرک ، تکرح  هیونشا  يوس  هب  هدقن  زا  یماظن  ياهورین  هبنشراهچ 6/1/1359 ، زور  .دندیرفآ  ناتسدرک  رد 

دنداد و گنج  نالعا  هقطنم  مدرم  هب  هیونشا ، رهش  تاعافترا  هب  پوت  هلولگ 
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 ... .دنتخادرپ مدرم  ماع  لتق  هب  راو  لوغم  دنتخیر و  ناتالق  ياهاتسور  هب  رهظ  زا  دعب  تاعاس  رد 

ار یلیمحت  گنج  کی  تامدقم  رونام ، هناهب  هب  ناتسدرک  رسارس  رد  یشترا  ياهورین  تسا  هام  کی  زا  شیب  هک  دریگ  یم  ماجنا  یطیارش  رد  تنایخ  نیا 
گنج ندرک  اپرب  ناتـسدرک و  هاوخ  يدازآ  زرابم و  مدرم  دـیدهت  هب  زیمآ  کیرحت  ياه  هیمالعا  اب  شترا  ناهدـنامرف  .دـننک  یم  هدامآ  عضوم  هب  عضوم 

یم ام  .دنک  لاقتنا  لقن و  اج  همه  رد  يزکرم ، تلود  تیمکاح  رهظم  ناونع  هب  دـیاب  شترا  هک  دـننک  یم  اعدا  ًابترم  یتلود  تاماقم  .دـنزادرپ  یم  یناور 
تلود ینونک و  تیمکاح  نایم  سپ  تسا  روط  نیا  رگا  تسا ؟ ناتسدرک  مدرم  ماع  لتق  يزکرم ، تلود  تیمکاح  زا  روظنم  ایآ  تیمکاح ؟ مادک  میسرپ 

؟(1) دیلئاق یتوافت  هچ  قباس  رگمتس  ياه 

یتلود داهنـشیپ  نیا  .دـنک  یم  حالـس  علخ  داهنـشیپ  درُک  قلخرب  تینما  مظن و  يرارقرب  ياعدا  اب  يروهمج  سیئر  : » تسا هدـمآ  روبزم  هیمـالعا  همادا  رد 
روهمج سیئر  ياقآ  .دنک  یم  رت  حلـسم  زور  ره  ار  اهنآ  دزادنا و  یم  درُک  هدنمزر  قلخ  ناج  هب  ار  یقلخدض  شترا  نارادساپ و  و  اه " شاج   " هک تسا 

لباقم رد  ییاه  تنایخ  نینچ  لباقم  رد  دوخ  تیدوجوم  زا  عاـفد  يارب  ار  حالـس  درک  قلخ  دراذـگ ؟ نیمز  رب  ار  حالـس  درُک  قلخ  هک  دراد  عقوت  هنوگچ 
هاتوک دوخرـس  زا  ار  یقلخدـض  شترا  نارادـساپ و  اه و  شاج  راکتنایخ  تسد  اه  حالـس  نیمه  اب  ًاملـسم  تسا و  هتـشادرب  ناتالق  اـنراق و  ياـه  هعجاـف 

نازورفا گنج  دصقءوس  هنوگره  تیقفوم  ناکما  دیـشخب و  دهاوخ  ققحت  ار  ناتـسدرک  يراتخمدوخ  زرابم ، ياه  هدوت  يورین  اب  درُک  قلخ  .درک  دهاوخ 
همه هک  میوش  یم  روآدای  رگید  راب  ناتالق ، زرابم  مدرم  ادهش و  ناگدنامزاب  درُک و  قلخ  هب  راوگان  تبیصم  نیا  تیلـست  نمـض  ام  .درک  دهاوخ  دوبان  ار 

هار رد  ار  دوخ  ياـهورین  همه  ریخا  هامدـنچ  رد  درُک ، قـلخ  یگدـنیامن  تئیه  ینیـسح و  نیدلازعدیـس  اتـسومام  صخـش  ناتـسدرک و  یـسایس  ياـهورین 
.دنا هدرک  ینابیتشپ  ناتـسدرک ، هلئـسم  لح  يارب  هرکاذم  هار  زا  زیمآ  حلـص  یـسایس و  لح  هار  زا  هراومه  دنا و  هتـسب  راک  هب  ددـجم  گنج  زا  يریگولج 
.دوش ور  هبور  ینینوخ  هعجاف  نینچ  اب  راهب  ياهزور  نیتسخن  رد  هک  تشادن  راظتنا  دوخ  یتسود  حلـص  هیحور  اب  درُک  قلخ  تارکاذـم ، فقوت  مغر  یلع 
دیاب ناریا  بالقنا  خـیرات  ناهایـسور  نیا  اما  دـندرک ؛ نیگنر  ناتالق  زرابم  ناییاتـسور  نوخ  اب  نازورفا  گنج  ار  ناتـسدرک  يدازآراـهب  نیمود  هرهچ  ... 

(2)« .درک دهاوخ  ورد  نافوط  دراک ، یم  داب  هک  سک  نآ  دننادب 

روشک برغ  ریخا  ثداوح  دروم  رد  ناهیک ، اب  یصاصتخا  ییوگو  تفگ  یط  ینیسح  نیدلازع  خیش  لاح ، نیا  رد 
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هب هراشا  اب  سپس  يو  .میناد  یمن  ریگرد  لماوع  دوس  هب  ار  یـشکردارب  هناحلـسم و  يریگرد  عون  ره  ًالوصا  میتسین و  هقطنم  رد  گنج  ناهاوخ  ام  تفگ :
رد اـه  يریگرد  شرتسگ  زا  اـم ، زا  یناـبیتشپ  اـب  دـیاب  دـنراد ، يذوفن  مکاـح  تئیه  نورد  رد  هک  حاـنج  نیا  تفگ : تلود  بلط  حلـص  حاـنج  تامادـقا 

تکرح رد  هیونشا  يوس  هب  هدقن  زا  هک  یشترا  نوتس  کی  تفگ : هیونشا  هقطنم  ریخا  ياه  يریگرد  هیجوت  رد  يو  .دننک  يریگولج  ناتـسدرک  ياهرهش 
هقطنم رد  رقتـسم  ياه  لادوئف  درک : هفاضا  بلطم  نیا  لابند  هب  نیدـلازع  خیـش  .درک  هلمح  هد  نیا  هب  پوت  اب  ناتالق ) ") نات هلق   " ماـن هب  يا  هطقن  رد  دوب ،

مدرم هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یعضو  نونکا  دندز و  نماد  سپس  دندروآ و  دوجو  هب  ادتبا  ار  اه  يریگرد  نیا  دنراد ، رایتخا  رد  حلسم  يدایا  یگمه  هک 
(1) .دنا هدرک  چوک  رگید  نما  قطانم  هب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  هیونشا  فارطا  ياهاتسور 

یکی رد  هک  تسا  هتفرن  اهدای  زا  انراق  مدرم  هعجاف  زونه  : » درک مالعا  يا  هیعالطا  یط  دنک ، یم  تیلاعف  درُک " قلخ  یگدنیامن  تئیه   " مان اب  هک  یهورگ 
نات هلق  هدـکهد  هب  يدوبعم  نارودزم  نارادـساپ و  اه ، مرادـناژ  دریگ و  یم  تروص  يرگید  نیگنن  تایانج  هیونـشا ، فارطا  رد  ناـمنهیم  ياهاتـسور  زا 

نات و هلق  يادهـش  ناگدنامزاب  هب  تیلـست  نمـض  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  .دننک ...  یم  ماع  لتق  ار  عافد  یب  مدرم  يا  هنایـشحو  زرط  هب  هدرک و  هلمح 
ياهاتـسور رهـش و  مدرم  ناـمرهق و  ناگرمـشیپ  زا  هدرک ، موکحم  ار  مدرم  راتـشک  عـیجف و  تاـیانج  نیا  نامودـصم ، اـب  يدردـمه  و  درُک ، قـلخ  هبطاـق 

(2)« .دنزاس بآرب  شقن  ار  نازورفا  گنج  ياه  هئطوت  یشیدنارود ، تیعطاق و  اب  دنشاب و  رایشه  دحتم و  هک  دهاوخ  یم  ناتسدرک 

: تشون نامزاس ، نیا  جدننس  رتفد  ناگرا  ربخ ، هیرشن  رد  زین  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

زا یـضعب  نتـسب  تکار  هب  رهـش و  ود  نیا  هموح  قطاـنم  هدـقن و  هیونـشا و  هب  رگ  بوکرـس  نارادـساپ  یقلخدـض و  شترا  هبناـج  همه  شروی  لاـبند  هب  »
نیشندرک قطانم  رد  فلتخم  ياه  ناگداپ  تیوقت  هب  تسد  یقلخدض  شترا  نارادساپ و  هاپس  ناهدنامرف  مسیلایرپما و  هب  هتسباو  ناراد  هیامرس  اهاتسور ،

رهـش نیا  رد  ًالعف  هدرک و  تکرح  بآودـنایم  تمـس  هب  هغارم  زا  اشویتاک ، ياه  کـشوم  هب  زهجم  هناـخپوت  نادرگ  کـی  هدیـسر ، راـبخا  قبط  .دـنا  هدز 
همانزور یتاغیلبت و  ياهوگدنلب  زا  نونکا  ناریا ، ناشکتمحز  نارگراک و  هدروخ  مسق  نانمشد  نیا  اکیرما ، مسیلایرپما  هدرپسرس  لماوع  .دشاب  یم  رقتسم 

هب تسد  مامت  تحاقو  اب  هدرک و  هدافتـسا  دندز -  یم  هنیـس  هب  ار  يو  نیگنن  تنطلـس  دالج و  هاش  تموکح  گنـس  زورید  ات  هک  ناشراوخ -  هریج  ياه 
بالقنا ياروش  وضع  ینک  يودهم  هللا  تیآ  هک  يروط  هب  دنا ؛ هدز  نامنهیم  روالد  ياه  قلخ  ناهذا  نتخاس  شودخم  تایانج و  هیجوت  عیاقو و  فیرحت 

ندرب نیب  زا  يارب  نیـشندرک  قطاـنم  رد  شترا  روضح  هک  دـنک  یم  مـالعا  مسیلاـیرپما ، هب  هتـسباو  ناراد  هیامرـس  رکون  نیا  روشک ، ترازو  تسرپرـس  و 
.دنا هدش  یسایس  تارکاذم  دوکر  بجوم  هک  تسا  جنشت  لماوع 

رب نتشاذگ  شوپرس  يارب  ًافرص  هک  اه  هیجوت  نیا  زا  رگید  هنومن  اه  دص  اه و  ییارس  هوای  نیا 
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هب رگم  تسیک ؟ جنشت  لماوع  زا  ناشیا  روظنم  .دشاب  یم  نارگ  هئطوت  نیا  تیهام  هدنهد  ناشن  تسا ، ناتـسدرک  رد  نازورفا  گنج  فیثک  تایانج  يور 
یمدرم ياهورین  هک  دننک  یم  اعدا  اهنآ  دناشکب ؟ نوخ  هب  ار  ناتـسدرُک  دهاوخ  یم  يرگید  يورین  هچ  یقلخدض  شترا  هتـسباو و  ناراد  هیامرـس  زا  ریغ 

چیه زا  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  هک  تسا  هدرک  سمل  اهراب  دناد و  یم  ام  هاگآ  نامرهق و  قلخ  .دنا  هدش  یسایس  تارکاذم  دوکر  بجوم  ناتـسدرک ،
اه هیمالعا  اه ، ینارنخس  اب  نونکات  ام ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  یسایس  ياهورین  .تسا  هدرکن  يراددوخ  ناتسدرک  هلئسم  زیمآ  تملاسم  لح  يارب  یـشالت 

، يداصتقا متـس  عفر  يارب  درُک  قلخ  تساوخ  هک  ار  يراتخمدوخ  يا  هدام  حرط 26  هدومن و  ناونع  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  تارظن و  بترم  اه  هیعـالطا  و 
گنج .دـنا  هدوـمن  رارـصا  رما  نیا  رب  تسا و  هدرک  حرطم  ناریا  هدیدمتـس  ياـه  قـلخ  یماـمت  درُک و  قـلخ  يدازآ  تهج  رد  تسا ، یگنهرف  یـسایس و 
تحت ياه  قلخ  نارگراک  ناشکتمحز و  دض  رب  دبای ، شرتسگ  ینماان  گنج و  دسرب و  تسب  نب  هب  تارکاذم  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  یمامت  نازورفا و 

هتـساخاپ هب  نهیم  هاگآ  نارگراک  هدیدمتـس و  ياه  قلخ  یمامت  کمک  اب  درُک  قلخ  تمواقم  شبنج  .دندرگ ...  موکحم  اشفا و  دـیاب  هدرک و  لمع  متس 
.دش دهاوخ  اکیرما  نارکون  نازورفا و  گنج  یمامت  نکروگ  نام ،

(1) !« درُک قلخ  تمواقم  شبنج  داب  ناوترپ  نازورفا ! گنج  نارگ و  هئطوت  رب  گرم 

.درک جرد  دـیدج ، لاس  رد  دوخ  هیرـشن  هرامـش  نیتسخن  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  رداص  يا  هینایب  ناتالق  هعقاو  تبـسانم  هب  زین  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس 
: تسا رارق  نیا  هب  هینایب  لماک  نتم  ناتسدرک " ریخا  ياهراتشک  اب  طابترا  رد  نیلوئسم  زا  لاؤس  ناریا و  قلخ  نیدهاجم  تیلست  : " دوب نیا  نآ ، ناونع 

هدیدمتـس شکتمحز و  مدرم  زا  يا  هدـع  زورفا ، شتآ  رگ و  هئطوت  ياه  تسد  رگید  راـب  هلـصاو  راـبخا  قبط  .ناریا  ناـمرهق  قلخ  ماـن  هب  ادـخ و  ماـن  هب  »
هژیو هب  ناریا و  مدرم  ماـمت  هب  تیلـست  ضرع  نمـض  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  .دـنا  هدیـشک  نوـخ  كاـخ و  هب  ناـت  هلق  ياتـسور  رد  ار  ناتـسدرک 

تازاجم یفرعم و  رت  عیرس  هچره  یلم  هعجاف  نیا  راکردنا  تسد  لماوع  هک  دهاوخ  یم  لوئـسم  تاماقم  زا  ناتـسدرک ، رد  نامزیزع  ناردارب  نارهاوخ و 
ناربهر زا  یکی  هک  نآ  زا  سپ  هلصافالب  تسرد  تاباختنا و  ناروک  رد  مه  نآ  اه ، يزیگنا  هقرفت  اه و  يزیرنوخ  نیا  ایآ  هک  میـسرپ  یم  نینچمه  .دنوش 

زورفا شتآ  راک  هنهک  ياه  تسد  هک  تسین  نیا  نیبم  تسا ، هدش  توعد  نارهت  هب  ینویزیولت  ویدار  همانرب  يارب  ولمساق ) نامحرلادبع  رتکد  ياقآ   ) درُک
نیا هن  رگم  دننارورپ و  یم  رـس  رد  ار  ناتـسدرک  هلئـسم  زیمآ  تملاسم  لصف  لح و  رد  لالخا  یلم و  هقرفت  هنهک و  ياه  مخز  ندرک  هزات  دـصق  نانچمه 

سیئر هدومن و  دیکأت  هقطنم  رب  شمارآ  حلص و  تشگزاب  ناتسدرک و  مدرم  قوقح  هداعا  رب  دوخ ، نابآ  خروم 26  یخیرات  مایپ  رد  ینیمخ  ماما  هک  تسا 
.ناریا 8/1/59»(2) قلخ  نیدهاجم  تسا ؟ هتفریذپ  ار  درُک  قلخ  يراتخمدوخ  قح  زین  يروهمج 
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هب لـیامت  ياـضف  رد  وگو ، تفگ  نیا  رد  يو  .داد  ماـجنا  سراـپ  يرازگربـخ  اـب  ییوگو  تفگ  جدننـس  رد  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخـس  زورما 
نیا رد  .تسا  ینیمخ  ماما  ماظن و  نالوئـسم  اب  يراگن  همان  رد  بزح  نارـس  ياهاعدا  فالخرب  هک  درک  ناـیب  ار  یبلاـطم  هل ، هموک  بیقر ، هورگ  شنزرس 

دیکأت هیونشا ، هدقن -  هداج  ریخا  يارجام  رد  هلمج  زا  ماظن  ياهورین  اهداهن و  دضرب  هورگ  نیا  ددعتم  هناحلـسم  ياه  تیلاعف  رب  راکـشآ  روط  هب  بلاطم ،
: تفگ روبزم  يوگنخس  .تسا  هتشگ  فارتعا  ناعذا و  نآ  هب  تسا و  هدش 

یم ور  هبور  درک  ناگرمشیپ  تمواقم  اب  هک  دننک  یم  هلمح  رایب "  " ياتـسور فرط  هب  اهنآ  ناراکمه  نارادساپ و  زور 8/1/1359 ، تاعاس  نیتسخن  رد  »
نارادساپ بش ، يریگرد  ناربج  رطاخ  هب  نآ ، زا  سپ  تعاس  دنچ  .دنوش  یم  هتشک  اهنآ  ناراداوه  نارادساپ و  زا  يدادعت  يریگرد  نیا  هجیتن  رد  .دنوش 

، يریگرد تعاـس  هس  زا  سپ  هک  دـنوش  یم  ور  هبور  ناگرمـشیپ  تمواـقم  اـب  هک  دـنیآ  یم  رد  تکرح  هب  شکناوـت  ياتـسور  فرط  هـب  ناـشناراداوه  و 
هلولگ تباصا  دروم  پوت 106  لماح  پیج  کی  يریگرد  نیا  رد  .دننیـشن  یم  بقع  یمخز  يدادـعت  هتـشک و  جـنپ  نداد  اب  نارادـساپ  یلحم  ناراداوه 

دنا و هتشاد  رارق  يراگتسر  هاپس  دارفا  دیدش  هرصاحم  تحت  هنزهوید "  " ياتـسور رد  هل  هموک  دارفا  زا  يدادعت  هک  یلاح  رد  دریگ ؛ یم  رارق  ناگرمـشیپ 
فارطا رد  هل  هموک  دارفا  هک  دریگ  یم  تروص  یتقو  تیامح  نیا  .دـنا  هدرک  زاب  ار  هرـصاحم  هقلح  هتفاتـش و  نانآ  يراـی  هب  تارکمد  بزح  ناگرمـشیپ 

(1)« .دنتشاذگ اهنت  ار  بزح  ناگرمشیپ  هدرک و  كرت  ار  گنج  هنحص  ناش  هراپمخ  ینف  صقن  هناهب  هب  شترا ، هلمح  زا  دعب  هظحل  دنچ  تسرد  هیونشا ،

165

درک لاسرا  نارهت  هب  یشرازگ  زورما  باکت  هاپس  باکت ، رد  تارکمد  بزح  ذوفن  اب  رثؤم و  رصانع  زا  یکی  یناوضر  گنهرس  ناج  هب  دصق  ءوس  یپ  رد 
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دناسر  نالوئسم  عالطا  هب  ار  هقطنم  نیا  جنرغب  تیعضو  و 

دعب هتفر ، نیب  زا  هک  تارکمد  بزح  تایلمع  هدنامرف  یناوضر  گنهرس  نیشام  يور  يرادرهـش  هطوحم  رد  یهار  هس  راجفنا  لابند  هب  نمـشد  ياهورین  »
نـسح ياتـسور  هب  ناکوب  داباهم و  زا  پیج ، و [  [ تناو روردنل ، ياه  نیـشام  اب  ورین  رفن  دودح 300  هخروـم 8/1/1359 و 9/1/1359 ، رد  هعقاو  نیا  زا 

هب حلـسم  دـنراد و  ار  باکت  هب  هلمح  دـصق  هک  دـنا  هدرک  رکذ  هسلج  رد  هدـش و  دراو  راجیب [ باکت و  لصافدـح   [ جاغآ يوگ  ولپوچ و  هیقارق و  دابآ و 
.دنا هدرک  حلسم  زین  ار  یلحم  ياهورین  نمض  رد  .ددع  کی  گنفت 106  7 و  یج.یپ.رآ رابریت ، ربیلاک 50 ، لیبق  زا  دنتسه [  [ نیگنس ياه  حالس 

دروم ندوب ، یناتـسهوک  تلع  هب  ًالـصا  هک  هراپمخ 60  تسین و  هدافتـسا  دروم  دـشاب و  یم  صقاـن  هک  دراد  ربیلاک 50  کی  حالـس ، رظن  زا  باکت  هاـپس 
حالس ياضاقت  اهراب  و  دشاب ، یمن  هدافتسا 
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.درک هلباقم  ربیلاک 60  اـب  دوش  یمن  اـب ژ 3  هک  یتروص  رد  دـنا ؛ هدرکن  یهجوت  یلو  هدـش  نارگید  و  هاپـس ] هدـنامرف   ] يروصنم داوـج  ردارب  زا  نیگنس 
رد یتح  اهراب  یناوضر  گنهرـس  .دور  یم  تارکمد  هب  لحم ]  ] يرمرادـناژ يراذـگاو  دـصرددص  ناـکما  .دراد  تارکمد  اـب  يراـکمه  زین  يرمرادـناژ 

.دراد میقتـسم  سامت  باکت  هزوح  سیئر  و.غ **"  " اب یـضویع ، دـمحا  مان  هب  جاغآ ، يوگ  تارکمد  هورگرـس  .دراد  سامت  ناورس م(1)  اب  يرمرادناژ 
هب میـس  یب  اب  رت  يروف  هچره  مینک و  راک  هچ  يرمرادناژ  ربارب  رد  ام  هک  دییامن  مالعا  ًابتک  تسا  دنمـشهاوخ  .درادـن  ار  رهـش  هاپـس  اب  يراکمه  رادرهش 

(2)« .دینک رداص  روتسد  باکت  هاپس 

هب (3)و  دوب هدـش  يروف  يورین  تساوخرد  نارهت  زا  نآ  نمـض  هک  تسا  هنیمز  نیمه  رد  راجیب  هاپـس  هتـشذگ  زور  شرازگ  هدـننک  لیمکت  شرازگ ، نیا 
، دنوش مازعا  نارهت  يارب  دوب  رارق  هک  ییورین  هک  تسا  مزال  راجیب  زا  هدیسر  رابخا  هب  هجوت  اب  : » داد روتسد  ناجنز  هاپس  هب  هاپس  يزکرم  داتـس  نآ ، لابند 

(4)« .ددرگ هدافتسا  نانآ  زا  موزل  عقوم  رد  ات  دنیآ  رد  شاب  هدامآ  لاح  هب 
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ار دوخ  ياه  حالس  هل  هموک  دارفا  زا  رفن  ات 15  نیب 12  ناویرم ، ریژ " هلو   " ياتسور رد  ریخا  زور  دنچ  رد  داد  شرازگ  درک  ناملسم  ناگرمـشیپ  نامزاس 
ًادـیدش ار  دارفا  نیا  هل  هموک  اه ، شرازگ  یخرب  قبط   (5) .دندرک ناونع  هل  هموک  یشم  طخ  اب  تفلاخم  ار  دوخ  مادقا  تلع  دارفا  نیا  .دنتـشاذگ  نیمز  هب 

، دـش شخپ  زین  یلحم  نویزیولت  ویدار  زا  هک  ار  اه ) حالـس  نتـشاذگ  نیمز  هب   ) ربخ نیا  هل  هموک  يوگنخـس  کی  رگید ، يوس  زا   (6) تسا هدرک  دیدهت 
رد هورق  رهـش  قیرط  زا  اـهنآ  یموب  ناراداوه  نارادـساپ و  مولعم ، رارق  زا  تفگ : جدننـس  رد  سراـپ  راـگنربخ  هب  نینچمه  وگنخـس  نیمه  .درک  بیذـکت 

(7) .دنراد ار  نالگهد  هب  هلمح  دصق  ناتسدرک ، ناتسا 

يوگنخـس تاراهظا  تسا و  دیدش  رایـسب  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  اب  ناطبترم  هب  ماظن  فلاخم  حلـسم  ياه  هورگ  راشف  هک  دوش  یم  يروآدای 
یم تروص  نالگهد  رد  ناملسم  ناگرمشیپ  ناراداوه  دضرب  هک  تسا  یتامادقا  راثآ  ندرک  یثنخ  یعون  عقاو  رد  هورق ، نالگهد و  لئاسم  هرابرد  روبزم 

ناوج هک  نیا  مرج  هب  نالگهد ، یلاـها  زا  رفن   20 : » تسا هدرک  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  نارهت ، هب  دوخ  زورما  شرازگ  رد  نادـمه  هاپـس  تاعالطا  .دریگ 
یمن نانآ  هب  یهجوت  مه  هورق  رادـنامرف  .دـنا  هدرک  هراوآ  هورق  رد  ار  اهنیا  اه  تارکمد  دـنراد ، تیلاعف  درُک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  رد  نانآ  ياـه 

(8)« .تسا اهنآ  رکف  هب  هورق  هاپس  ًالعف  دنک و 
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، زیمآ ضارتعا  یلیطعت  نیا  تلع  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  شرازگ  رب  اـنب  .دوب  لـیطعت  هچراـپکی  وکاـم  ناتـسرهش  یتلود  ياـه  ناـمزاس  رازاـب و  زورما 
نیب يریگرد  کی  عوقو  هب  طوبرم 

321 ص :
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دندیـسر و تداهـش  هب  نارادساپ  زا  نت  هس  نآ ، یط  داد و  خر  وکام "  " ناتـسرهش فارطا  رد  رهظزادعب  زورید  يریگرد  نیا  .دوب  نارادساپ  نامجاهم و 
دندوب هدرک  تمیزع  اتسور  نیا  هب  هدلگ "، لوی   " ياتسور ناملعم  نالتاق  يریگتسد  يارب  نارادساپ  هک  داد  خر  ینامز  هثداح  نیا  .دندش  حورجم  نت  ود 

هب سیردـت  يارب  هک  ار  ناملعم  زا  رفن  ود  مجاـهم  هورگ  نیا  یمالـسا ، بـالقنا  هماـنزور  شرازگ  هب  .دـنتفرگ  رارق  مجاـهم  حلـسم  دارفا  موجه  دروم  هک 
(1) .دنا هدرک  دیهش  دنتفر ، یم  هدلگ  لوی  ياتسور 

دارفا يا  هدـع  اب  وکام  هدـلگ [ لوی   [ يدـلگ الوی  هتیمک  نیب  يریگرد  رد  : » تسا هدـمآ  نارهت  هب  هیمورا  هاپـس  زا  شرازگ  کی  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
(2)« .دنناگورگ هیرق  نآ  یلاها  زا  رفن  ود  رورت و  ملعم  رفن  ود  هتشک و  هتیمک  نآ  ياضعا  زا  رفن  راهچ  درُک ، سانشان 
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.دراد ار  دوخ  تالکـشم  هک  تسا  نانآ  لباقم  رد  یعافد  يورین  نیمأت  یگنوگچ  روشک ، برغ  رد  حلـسم  ياه  هورگ  تیلاعف  هب  طوبرم  لـئاسم  هلمج  زا 
، یمدرم ياهورین  رثؤم  روضح  مهم  راثآ  زا  .دنراد  روضح  زین  یمدرم  ياهورین  یماظن ، یمسر  يورین  تروص  هب  شترا  روضح  رب  هوالع  قطانم ، نیا  رد 

نیا رد  یتالکـشم  هراومه  هک  تسا  هاپـس  هدـهعرب  یمدرم  يورین  نیمأت  .تسا  اهنآ  زا  یمدرم  ینابیتشپ  رب  ینبم  روبزم  ياه  هورگ  تاـغیلبت  ندـش  یثنخ 
یلاسرا شرازگ  راهچ  .تازیهجت  مزاول و  دوبمک  یمدرم و  بلطواد  ياهورین  هاتوک  ًاتبـسن  دودـحم و  نامز  تدـم  هلمج : زا  دـنک ؛ یم  ییاـمندوخ  هنیمز 

: نارهت هب  هاشنامرک  هاپس  زا  .تسا  هراشا  لباق  عضو  نیا  حیضوت  هنیمز  رد  زورما ، زورید و  یط  هاپس  زکارم 

.دـشاب یم  ورین  هب  مربم  زاین  .دـننک  كرت  ار  هقطنم  دـنهاوخ  یم  هدـش و  مامت  اهنآ  تمدـخ  تدـم  دنتـسه ، اه  يدابآ  مرخ  زا  دورناوج  رد  هک  ییاهورین  »
(3)« .دییامن مادقا 

هب ناوت  یمن  ار  ناجنز  زا  یمازعا  ياهورین  هقطنم ، رد  شترا  ندوب  ریگرد  هلیسو و  ندوبن  تلع  هب  دییوگب  فیرـشوبا  ردارب  هب  : » نارهت هب  هیمورا  هاپـس  زا 
(4)« .دیهدب ار  مزال  تاروتسد  .میتسرفب  داباهم 

ورین دنتشگرب و  رهبا  هب  دندوب ، داباهم  رد  یناجنز  ناردارب  اب  هک  مه  رهبا  هاپس  ناردارب  زا  رفن  دنچ  داباهم ، اب  ینفلت  سامت  یط  : » نارهت هب  ناجنز  هاپـس  زا 
(5)« .دیراد لوذبم  ار  مزال  تامادقا  تسا  دنمشهاوخ  .دننک  یم  ضیوعت  هب  رارصا  هیقب  تسا و  مک  یلیخ  داباهم  رد 

(6) .دیهد شرازگ  ار  هجیتن  .دینک  ضیوعت  ار  داباهم  يورین  رتدوز  دوش و  هتفرگ  سامت   64 رکشل اب  هلیسو  يارب  : » هیمورا هاپس  هب  نارهت  زا 
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دوخ هبدوخ  تسا و  هجاوم  يددـعتم  تامازلا  اب  روشک  ینونک  عاضوا  رد  داـهن  نیا  روشک ، برغ  ینارحب  قطاـنم  رد  هاپـس  نوزفازور  فیاـظو  رب  هوـالع 
دیدج ماظن  شیادیپ  ینونک  هلحرم  رد  هاپس  هاگیاج  شقن و  تیمها  تیساسح و  زا  هلئسم  نیا  .تسا  یعونتم  فیاظو  راد  هدهع 

322 ص :

.یمالسا بالقنا  همانزور  راگنربخ  وکام -  ص 1 ، ذخأم 3 ، - 1
.10/1/1359 تایلمع ، نارهت -  هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63220  دنس  - 2

(. تایلمع  ) نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63219  دنس  - 3
.تایلمع نارهت -  هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63213  دنس  - 4

(. تایلمع ) نارهت هب  ناجنز ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63224  دنس  - - 5
(. تایلمع  ) هیمورا هب  تایلمع ،) ، ) زکرم داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63205  دنس  - 6
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ًالیذ بیترت ، هب  هک  دهد  یم  ناشن  ار  یتیساسح  عونت و  نینچ  هتشذگ ، زور  هرابرد  ربخ  ود  و  زورما ، هب  طوبرم  مایپ  کی  هیغالبا ، کی  .دنک  یم  تیاکح 
.دوش یم  رکذ 

هب نآ  نتم  .دش  رداص  ناتسناغفا  یمالـسا  بالقنا  شخب  يدازآ  ههبج  لیکـشت  هرابرد  يا  هیغالبا  اه ، ناتـسرهش  اه و  ناتـسا  رد  هاپـس  زکارم  يارب  زورما 
لیکشت هب  مادقا  نینمؤم ، زا  یهورگ  تمه  اب  ًاریخا  هک  نیا  هب  رظن  دسر  یم  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ياهدحاو  هیلک  عالطا  هب  : » تسا حرـش  نیا 

هب دندرگ و  ههبج  وضع  ییاسانش و  لیصا ، یمالسا  ياه  هورگ  هدش  یعس  یفاک  تقد  اب  هدمآ و  لمع  هب  ناتسناغفا  یمالـسا  بالقنا  شخب  يدازآ  ههبج 
ياه هورگ  هب  یتشادهب  یماظن و  ای  یلام  کمک  هنوگره  دعب  هب  نیا  زا  دوش  یم  هتـساوخ  امـش  زا  دشاب ، یم  دحاو  نیا  دییأت  دروم  مادـقا ، نیا  یلک  روط 
يراک هدنکارپ  زا  دوش  یم  تساوخرد  نارهاوخ  ناردارب و  مومع  زا  .دییامرف  مادقا  نادب  دحاو ، نیا  یلبق  عالطا  هب  هتخاس و  گنهامه  زکرم  اب  ار  یناغفا 

امـش اـم و  لـمع  هک  نآ  رطاـخ  هب  هدوـمن و  يراددوـخ  ددرگ ، یم  رجنم  یناـغفا  ناردارب  نیب  رت  شیب  ياـه  يزاـب  هورگ  هب  هک  يدارفنا  ياـه  میمـصت  و 
هللا تیآ  رتفد  ماما ، رتفد  هب : تشونور  .دـیراذگب  نایم  رد  ام  اب  ار  یمادـقا  هنوگره  یناغفا  زرابم  ياه  هورگ  اب  هطبار  رد  دـشاب ، حـلاص " لـمع   " قادـصم

تیناحور یمالسا ، بالقنا  يزکرم  هتیمک  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  يروهمج ، تسایر  رتفد  يرظتنم ،
.زکرم یگدنزاس  داهج  ناهفصا ، زرابم  تیناحور  نارهت ، زرابم 

(1)« .ینازودزود یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدنامرف 

دحاو ًامرتحم  .مکیلع  مالـس  : » تسا لیذ  حرـش  هب  نآ  لماک  نتم  هک  درک  لاسرا  يروشک  ییامیپاوه  هاگـشاب  يارب  بوتکم  یماـیپ  هاپـس  هدـنامرف  زورما 
ناردارب زا  يدودـحم  دادـعت  يارب  ار  رتـپوک  یله  اـمیپاوه و  یناـبلخ  نف  يریگارف  ناـکما  هـک  دراد  رظن  رد  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  شزوـمآ 

هب رما  نیا  اب  يراکمه  تهج  رد  ار  دوخ  طیارـش  تاناکما و  تسا  دنمـشهاوخ  هاگـشاب  نآ  زا  اذـل  دزاس ؛ مهارف  دـنراد ، هقـالع  رما  نیا  هب  هک  يرادـساپ 
.تیقفوم يوزرآ  رکشت و  لامک  اب  دنناسرب  دحاو  عالطا 

(2)  .« ینازودزود سابع  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یهدنامرف 

نیا ياه  ینابرهش  سیئر  قافتا  هب  ناتسرل  ناتـسا  رادناتـسا  ] 9/1/59  [ زورید رهظزا  شیپ  : » داد شرازگ  داـبآ  مرخ  زا  سراـپ  يرازگربـخ  نینچمه  زورما 
هدز لیـس  قطانم  زا  دیدزاب  يارب  هک  درجورب -  رادنامرف  درجورب و  یمالـسا  بالقنا  ناتـسداد  دابآ ، مرخ  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  عرـش  یـضاق  ناتـسا ،

ینیمز دروم  رد  یلحم  تافالتخا  لح  هب  یگدیسر  يارب  هک  يا  هسلج  رد  هدز ، لیـس  قطانم  زا  دیدزاب  زا  سپ  دندوب -  هدرک  تمیزع  شخب  نیا  هب  دورد 
اوعد نیفرط  مزال ، تارکاذم  زا  سپ  هسلج  نیا  رد  .دندرک  تکرش  دش ، لیکشت  ناگردنس "  " ياتسور رد 

323 ص :

اه و ناتـسا  رد  هاپـس  زکارم  هب  نارادساپ ، هاپـس  يزکرم  داتـس  یمومع  طباور  زا  همانـشخب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 114186  دنـس  - 1
.10/1/1359 اه ، ناتسرهش 

.يروشک ییامیپاوه  هاگشاب  هب  شزومآ ، دحاو  نارادساپ -  هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 114194  دنس  - 2
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ناتسرل و يرادناتـسا  و  فرط ، کی  زا  دندوب  هتـساخرب  اوعد  نیفرط  زا  یکی  زا  يرادفرط  هب  هک   (1) دورد نارادساپ  هاپس  نیب  دندشن و  یتشآ  هب  رـضاح 
ار هسلج  لحم  جراخ و  هسلج  زا  هلصافالب  هاپس  دارفا  دمآ و  شیپ  یظفل  دروخرب  دابآ ، مرخ  یمالسا  بالقنا  هاگداد  عرش  یضاق  یقداص  مالسالا  تجح 

نیا زا  يا ، هدع  تطاسو  اب  هک  دنناسرب  لتق  هب  ار  يو  ناهارمه  ناتسرل و  رادناتسا  دنتساوخ  یم  اتسور ، یلاها  زا  يا  هدع  راهظا  هب  انب  دندومن و  هرصاحم 
نینچمه يراکیب و  هلئسم  هب  رگا  هک  دنتـشاد  مالعا  سراپ  يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  دورد  یلاها  نارادساپ و  هاپـس  دارفا  .دندومن  يراددوخ  لمع 

ره تسا و  جنـشتم  تدش  هب  دورد  شخب  عضو  .دوب ...  دهاوخ  يراوگان  ياه  يریگرد  دهاش  دورد  شخب  دوشن ، یگدیـسر  هقطنم  نیا  رد  نیمز  هلئـسم 
(2)« .دراد دوجو  يریگرد  ناکما  هظحل 

يا هدع  اب  هدوب  تشگ  رد  هک  بالقنا  نارادساپ  لیبموتا  ناتسناغفا ، زرم  دودح  لباز ، نادهاز -  هار  نیب   » هتـشذگ زور  شترا ، كرتشم  داتـس  شرازگ  هب 
(3)« .دنا هدش  هتفرگ  ناگورگ  هب  رفن  ود  حورجم و  رادساپ  رفن  کی  يزادناریت ، هجیتن  رد  هک  ریگرد  سانشان 
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هعـسوت هنیمز  رد  هلمج  زا  دنتـسه و  لاعف  تدـش  هب  زین  یتاغیلبت  ياه  هبنج  رد  دنتـسه ، یماظن  ياه  تیلاعف  لوغـشم  ناتـسدرک  رد  هک  حلـسم  ياه  هورگ 
هیرـشن ربخ ،"  " شرازگ قبط  اه ، تیلاعف  هنوگ  نیا  ياتـسار  رد  .دـنزادرپ  یم  تیلاعف  هب  ماظن  اـب  دوخ  ناراداوه  يزرو  هنیک  دـیدشت  لاـکیدار و  ياـضف 

: تسا هدمآ  روبزم  مسارم  زا  هیرشن  نیا  شرازگ  رد  .دش  رازگرب  رهش  نیا  رد  یمسارم  جدننس ، هخاش  ناریا  قلخ  ياه  کیرچ  نامزاس 

رد یتارهاظت  ناتسدرک ،" نادیهش   " زور دمحم ، یضاق  تداهش  درگلاس  نیموسو  یـس  تشادگرزب  تبـسانم  هب  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  توعد  هب  »
زا رهظزادعب  تعاس 3  رد  ییامیپهار  جدننس  رد  .دش  رازگرب  همکاح  تئیه  زورفا  گنج  ياه  حانج  تسایس  ندومن  موکحم  تهج  رد  ناتسدرک  رـسارس 
رقم زا  هک  نایامیپهار  رگید  هب  رگراک  هارراهچ  رد  هک  هداتفا  هار  هب  ادهـش  هارراهچ  زا  نامرهـش ، زراـبم  مدرم  زا  رفن  نارازه  .تشگ  زاـغآ  رهـش  هطقن  ود 

.تشگ زاغآ  گنیتیم  هداز  فیرـش  لیعامـسا  دیهـش  رازم  رب  .تفای  همادا  ادهـش  رازم  ات  ییامیپهار  هتـشگ و  قحلم  دندوب ، هدرک  تکرح  تارکمد  بزح 
 - ناریا قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  تارکمد ، بزح  ياه  مایپ  سپس  تشگ و  زاغآ  بیقر " هئ   " دورـس اب  مسارم  ادتبا 

كرت ار  ادهـش  ناتـسروگ  دورـس ، ندناوخ  اب  نامزرابم  مدرم  نایاپ ، رد  دش و  هدناوخ  هل ، هموک  ناریا  ناتـسدرک  ناشکتمحز  یبالقنا  نامزاس  و  جدننس ،
.دندرک

ار ناریا  اکیرما -  اب  دربن  میلست ، هن  شزاس  هن  دش : یم  رارکت  ریز  ياهراعش  ریسم  لوط  رد 

324 ص :

.دمآ دهاوخ  یبلاطم  دورد  نارادساپ  هاپس  ياضعا  هرابرد  هدنیآ ، ياهزور  رد  - 1
.10/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  دابآ -  مرخ  ص 6 ، ذخأم 46 ، - 2

(، تاعالطا تاـیلمع و  تنواـعم   ) اـجازن هب  یهدـنامرف ،) زکرم   ) اجامــس 3 زا  مارگنفلت  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063227  دنـس  - 3
.11/1/1359
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هیونشا راتشک  ناگتسباو -  هیلع  مسیلایرپما ، هیلع  دحتم ، ههبج  كرتشم ، داتس  ییادف ، هل ، هموک  تارکمد ، اتسومام ، مینک -  یم  اکیرما  ناتسروگ  رـسارس 
، نارمچ داژنریهظ و  اکیرما ، نارودزم  یناج  ناهدـنامرف  ددرگ -  دـیاب  دوباـن  عاـجترا  مسیلاـیرپما ، ددرگ ، دـیاب  یثنخ  نارودزم  هئطوت  ددرگ ، دـیاب  اـشفا 
دـبنگ و رد  هناـگیب  لـماوع  رودزم ، ناهدـنامرف  زورفا ، گـنج  لـماوع  دـندرگ -  دـیاب  مادـعا  اـم  قلخ  هاگـشیپ  رد  ینـسح ، يدوبعم و  عاـجترا ، نیلماـع 
رد نیسای  رید  مانتیو ، رد  يال  یم  دوب : هدش  هتشون  ناریا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  دراکالپ  رب  .دندرگ  دیاب  دوبان  ناریا ، هشوگ  ره  رد  ناتسدرک ،

.ناشکتمحز هیلع  ناگتسباو ، تسد  هب  اکیرما ، تایانج  ناتسدرک ؛ رد  ناتالق  انراق و  نیطسلف ،

« .دومن حیرشت  ار  دمحم  یضاق  يربهر  هب  درک  قلخ  یلم  تازرابم  زا  يا  هچخیرات  ام  نامزاس  هدنیامن 

یلم شبنج  نانامرهق  زا  یکی  ناونع  اب  دمحم  یضاق  زا  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  مایپ  زا  یتمـسق  رد  روبزم  نارنخـس  ربخ ، هیرـشن  شرازگ  قبط 
يژولوئدـیا اب  يوحن  هب  ار  ییارگدرُک  يراتخم و  دوخ  نامرآ  دیـشوک  همادا  رد  يو  .درک  دای  ناتـسدرک ، راتخمدوخ  يروهمج  راذـگ  ناینب  درُک و  قلخ 

: تفگ يو  .دنک  هیجوت  کیروئت  وحن  هب  ار  نآ  دهد و  قباطت  نامزاس ، یتسیسکرام  یتاقبط و 

رد ات  هدرک  ظفح  ار  دوخ  عفاـنم  یلم ، هلئـسم  لـح  اـب  دنتـساوخ  یم  دوب و  حرطم  درُک  ناراد  هیامرـس  يارب  طـقف  يراـتخمدوخ  هلئـسم  ناـمز  نآ  رد  رگا 
ار یلادوئف  ياه  ناینب  ماکحتـسا  ناتـسدرک و  هیزجت  دصق  یهاوخ ، تلم  هناهب  هب  ریاشع  نارـس  اه و  لادوئف  نامز  نآ  رد  رگا  دـنیامن ، تکرـش  تیمکاح 

يراتخمدوخ هلئسم  زورما  دنشکب ، اه  لادوئف  ناراد و  هیامرس  گنچ  ریز  هب  ار  ناشکتمحز  ناناقهد و  یمامت  دنتـساوخ  یم  ندوب  درُک  هناهب  هب  دنتـشاد و 
 ... .تسا یهوکش  اب  رما  یلم  هلئسم  لح  و 

ناراد نیمز  درُک ، ناراد  هیامرـس  هک  دـنا  هدرک  كرد  يراتخمدوخ ، هلئـسم  زا  یقیمع  یهاگآ  اب  درُک ، قلخ  ناـشکتمحز  ناـناقهد و  نارگراـک ، هزورما 
اب هدیدمتـس و  ياه  قلخ  یمامت  تیامح  هب  یکتم  ام  قلخ  .دنراد  یگرزب  مهـس  ام  قلخ  راتـشک  رد  رگتراغ ، ناراد  هیامرـس  یمامت  هب  یکتم  درُک  گرزب 
هب هتـسباو  ناراد  هیامرـس  یمامت  دروآ و  دـهاوخ  گنچ  هب  ار  يدازآ  و [  [ نکـسم راک ، لالقتـسا ، ناریا ، هتـساخاپ  هب  نارگراـک  تازراـبم  میظع  هناوتـشپ 

هتـساوخ کی  دح  رد  يراتخمدوخ   (1)، مایق زا  لبق  رگا  .دومن  دـنهاوخ  نوگنرـس  هشیمه  يارب  ار  اکیرما  مسیلاـیرپما  نآ  سأر  رد  یناـهج و  مسیلاـیرپما 
ًالماک تسا  يرما  راتخمدوخ  ناتـسدرک  داجیا  هلئـسم  نونکا  درُک ، قلخ  تمواقم  شبنج  ياه  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  مایق و  زا  دـعب  دوب  هدـنام  ییوزرآ 

(2)« .هتفای دشر  نشور و 
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رد روبزم  هتیمک  .درک  رشتنم  دینک " يریگولج  ناتـسدرک  رد  یـشکردارب  گنج  دیدجت  زا   " ناونع اب  يا  هیمالعا  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  زورما 
فلاخم یتسیـسکرام و  ياه  هورگ  نیب  رد  هک  دوخ  صاخ  هقیلـس  قباـطم  داد و  ناـشن  شنکاو  روشک  یبرغ  قطاـنم  ریخا  ثداوح  هنیمز  رد  هیمـالعا  نیا 

: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .تخادرپ  هلئسم  نیا  هب  تسا ، درف  هب  رصحنم  ماظن 

تازاجم یلو  تسا ؛ هدوب  مدقـشیپ  بالقنادـض  نیا  ياشفا  یفرعم و  رد  دوخ  ناریا ، هدوت  بزح  دراد و  دوجو  بالقنادـض  ناتـسدرک ، رد  هک  میناد  یم  »
ناتـسدرک ریخا  ثداوح  .دنزادرپب  نآ  لیـصا  ياه  نامزاس  درُک و  قلخ  دیابن  ار  بالقنادض  همیرج  دنوش و  لمحتم  رادافو  ياهورین  دیابن  ار  بالقنادض 

قحرب تسرد ، ینوناق ، یگمه  هک  دوش  یم  هداد  طابترا  هریغ  و  یـشیامزآ " ياهرونام   " و هقلطم " روضح   " و تیمکاح " قح  لامعا   " لیبق زا  یلئاسم  اب 
ارجا یتروص  هب  دـیاب  تسرد ، ینوناق و  قح و  ياهراک  نیا  همه  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  رگید  لوقعم  تسرد و  هلئـسم  کـی  یلو  تسا ؛ لوقعم  و 
ياه شرازگ  قیرط  زا  بالقنادض و  کیرحت  هب  طقف  لیلد و  یب  هک  لبق  هامدنچ  یـشکردارب  گنج  .دوشن ...  مامت  بالقنادـض  دوس  هب  ًالمع  هک  ددرگ 

نیگآرهز تابوسر  درک ، ناطلغ  دوخ  نوخ  رد  ار  هانگ  یب  گرمـشیپ  رادساپ و  زابرـس و  نارازه  دش و  لیمحت  ناتـسدرک  رد  ناریا ، مدرم  همه  هب  غورد 
نآ رد  لبق  هامدـنچ  هک  يا  هقطنم  رد  کیرحت ، ینارگن و  ینامگدـب و  زا  رپ  طیحم  نینچ  کی  رد  لاح  .تسا  هدوزفا  هتـشذگ  خـلت  تارطاخ  رب  يا  هزاـت 
رظن رد  دـناوت  یم  یعیبط  ینوناق و  ًالماک  لمع  کی  هدـیدرگ ، مالعا  سب  شتآ  نآ  رد  درُک ، هلئـسم  لح  هدـعو  اب  هتـشاد و  نایرج  نینوخ  گـنج  کـی 

هچ دیدج ، نینوخ  يریگرد  لامتحا  درادن : حیـضوت  هب  يزاین  تسا و  نشور  نایرج  هیقب  .دوش  یقلت  رهق " لامعا   " و دصق " ءوس   " ناونع هب  هقطنم  مدرم 
دوس هب  نآ ، یلخاد  يدایا  دوس  هب  اـکیرما ، دوس  هب  اـهنت  اـهنت و  دریگرد ، رگا  ناتـسدرک ، رد  دـیدج  یـشکردارب  گـنج  کـی  .میهاوخن  هچ  میهاوخب و 

 ... .تخاب دنهاوخ  طقف  گنج  نیا  زا  بالقنا  قلخ و  .دوب  دهاوخ  عاجترا 

ماما تیارد  زیگنا ، هرطاخم  تاظحل  نیا  رد  ناریا  هدوت  بزح  هک  تسا  بالقنا  ربارب  رد  تیلوئـسم  دـهعت و  ساـسحا  اـب  رکذـلا و  قوف  قیاـقح  كرد  اـب 
مایپ يارجا  هب  ار  روما  نالوئـسم  دننک و  دس  نازورفا  گنج  رب  ار  هار  دوخ ، عطاق  روتـسد  اب  رگید  راب  ات  دـبلط  یم  يرای  هب  ار  تسود  ناسنا  نیب و  نشور 

زا یبجو  ای  دیایب و  نوخ  يدـحا  غامد  زا  هک  نآ  یب  ینیمخ ، ماما  یخیرات  مایپ  يانبم  رب  هک  دراد  نانیمطا  ناریا  هدوت  بزح   ... .دـنناوخ ارف  دوخ  یخیرات 
.درک لح  تقو  عرسا  رد  ار  ناتسدرک  هلئسم  ناوت  یم  دسرب ، ناریا  تیزکرم  تیمکاح و  تیمامت و  هب  ینایز  ای  دوش و  هیزجت  ناریا  كاخ 

تیلاعف گنرد  یب  یقارشا ، هللا  تیآ  تکرش  اب  ناتسدرک ، هژیو  تئیه  مینک : یم  داهنشیپ  ام 
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تئیه .دنک  مالعا  بالقنا ، ياروش  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  ار  درُک  قلخ  زا  یلم  متـس  عفر  حرط  ینیمخ ، ماما  یخیرات  مایپ  هیاپ  رب  دنک و  دـیدجت  ار  دوخ 
يریگرد و بجوم  هک  یلمع  ره  زا  دریگب و  دوخ  رایتخا  رد  ار  ناتسدرک  یماظن  یـسایس و  لئاسم  همه  ناتـسدرک ، هلئـسم  ییاهن  یعطق و  لح  ات  هدربمان 

ساسحا یبالقنا و  تناتم  يالعا  دـح  هب  هک  میناوخ  یم  ارف  ار  ناتـسدرک  لیـصا  یبالقنا و  ياهورین  .دـنک  يریگولج  ددرگ ، یـشکردارب  گنج  دـیدجت 
ناتـسدرک و نایم  هک  بذاک  دس  ندـیچرب  يارب  ار  هار  دـننک و  يراکمه  ناتـسدرک  هژیو  تئیه  اب  ناتـسدرک  هلئـسم  لح  شمارآ و  ظفح  رد  تیلوئـسم ،

بالقنادض هشقن  دش و  دنهاوخ  امـش  گرمـشیپ  درُک  قلخ  همه  دیهدب ، ار  درُک  قلخ  قح  امـش  .دننک ...  زاب  هدش ، داجیا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  میژر 
نارای نازورفا ، گـنج  رب  گرم  .دـینک  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هجوتم  مه  اـب  دـیرادرب و  مه  هنیـس  زا  ار  اـه  گـنفت  ناردارب ! .دـیدرگ  دـهاوخ  بآ  رب  شقن 

هدوت بزح  يزکرم  هتیمک  .ناریا  ياه  قلخ  یبالقنا  تدـحو  يردارب و  حلـص و  داب  زوریپ  اـکیرما ! یگدرکرـس  هب  راوخناـهج  مسیلاـیرپما  بالقنادـض و 
(1) .« ناریا 10/1/1359
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نیرخآ رایتخب  روپاش  هک  دش  عیاش  ریخا  ياهزور  یط  عولخم ، هاش  هب  نتـسویپ  رـصم و  هب  يدهاز  ریـشدرا  تمیزع  یپ  رد  تشون : زورما  ناهیک  همانزور 
، يرارف دبـشترا  عوقولا  بیرق  تمیزع  هعیاش  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدـش  دادـغب  یهار  ناریا ، بالقنا  دـضرب  هئطوت  روظنم  هب  زین  نئاخ  هاش  ریزو  تسخن 

مه حیحـص  هک  نیا  ضرف  هب  یتاعیاش  نینچ  راشتنا  دـنچره  .تسا  هتفرگ  توق  زین  نامروشک  یبرغ  قطانم  هب  هاش ، میژر  گرزب  دالج  یـسیوا  یلعمـالغ 
يارب يرادـشه  دـناوت  یم  لاح  نیع  رد  دروآ ، یمن  دراو  بالقنا  نانمـشد  دـضرب  هزرابم  همادا  يارب  ناریا  مدرم  عطاق  هدارا  رد  یللخ  هنوگ  چـیه  دـشاب ،

(2) .دشاب نامنهیم  یبالقنا  هدنمزر  نمؤم و  ياهورین  همه 

ار رابخا  نیا  ناریا ، هدوت  بزح  ناگرا  مدرم " همان   " همانزور دـنک ، یم  دای  هعیاش "  " و دـش " عیاش   " نیوانع اب  راـبخا  هنوگ  نیا  زا  هک  ناـهیک  فـالخرب 
بلط و تنطلـس  تسار  ياه  هورگ  طـقف  پچ ، ياـه  هورگ  هئربت  يارب  شیوخ ، صاـخ  یـشم  قبط  هماـنزور  نیا  هک  تسا  ینتفگ  .دـنک  یم  یقلت  یعطق 

یـسیوا عالطا ، رارق  هب  دسیون : یم  مدرم " همان   " .دـهد یم  رارق  داقتنا  باطخ و  دروم  بالقنادـض  ناونع  اب  ار  یـسوردض  یتسیئوئام و  پچ  ياه  هورگ 
تیلاعف کچوک ، بابرا  گرزب و  بابرا  روتـسد  هب  ات  دـیآ  یم  ناریا  هب  ناتـسدرک  هار  زا  زورما  راوخ ، ناهج  ياکیرما  رکاچ  عولخم و  هاش  رکون  دالج ،

رایتخب رفس  رصم و  هب  عولخم  هاش  لاقتنا  لابند  هب  .دزاس  گنهامه  ناریا  رد  ار  نویبالقنادض 
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ناریا یمالسا  يروهمج  تلود  نالوئسم  همه  ناریا و  مدرم  همه  دیاب  یم  هک  تسا  يرگید  رطخ  گنز  ناریا  هب  دورو  يارب  یسیوا  دصق  دادغب ، هب  نئاخ 
(1) .دنک بالقنادض  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  هدامآ  رایشه و  یلعا  دح  هب  ار 

173

رد همان  نیا  .درک  جرد  يرادـهب  ریزو  نواعم  لضاف  رتکد  رـسمه  زا  يا  همان  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  ناگرا  دـهاجم ، هماـنزور 
نیا هب  روبزم  همان  لـماک  نتم   (2) .دوب هدـش  جرد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  دوب و  هتـشون  يو ، هرابرد  لضاف  رتکد  ًالبق  هک  تسا  یبلاطم  هب  خـساپ 

: تسا حرش 

مرسمه هب  هداشگرس  همان 

بطاخم ار  وت  مدـنبیاپ ، نآ  رب  هک  یقالخا  لوصا  يور  نم  یلو  دـشاب ؛ وت  بزح !؟ هب  باطخ  یتسیاـب  مسیونب ، وت  هماـن  لاور  هب  ار  هماـن  نیا  مهاوخب  رگا 
همان ناونع  تحت  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  ار  تا  هماـن  هک  یتقو  .مسیون  یمن  یـصوصخ  هب  بزح  اـی  ناـمزاس  هب  باـطخ  ار  هماـن  نیا  هداد و  رارق 

هب هداشگرـس  همان   " ناونع تحت  یگداوناخ  عمج  رد  ًالبق  ار  همان  نیا  اریز  مدـش ؛ بجعتم  رایـسب  مدـناوخ ، يوجر  دوعـسم  مدـهاجم  ردارب  هب  هداـشگرس 
نیلوئـسم طسوت  ای  هتفرگ  تروص  تدوخ  طسوت  رییغت  نیا  مناد  یمن  .متـشاد  رارق  وت  باطخ  دروم  نم  زین  هماـن  رـساترس  رد  يدوب و  هدـناوخ  مرـسمه "

.دیدرگ قلخ  نیدـهاجم  هیلع  يا  هلاقم  هب  لیدـبت  نیبام  یف  یگداوناخ  هلئـسم  زور ، هس  ود  فرظ  هک  نیا  زا  مفـسأتم  لاحره  هب  .روبزم  همانزور  هیریرحت 
اـهاوعد و منک : یم  لاؤس  وـت  زا  ناملـسم  کـی  ناوـنع  هب  یـسیونب ، نیدـهاجم  ياـپ  هب  ار  ناـم  یگداوناـخ  فـالتخا  يراد  دـصق  هک  وـت  زا  همه  زا  لوا 

مدوخ هدیقع  ظفح  اب  زین  نونکا  نم  هک  دنچره  یسیونب !؟ یهورگ  ای  نامزاس  هچ  ياپ  هب  یهاوخ  یم  دش ، نام  ییادج  هب  رجنم  هک  ار  هتـشذگ  تافالتخا 
مریذپ و یم  هتفریذپ و  ار  كرتشم  یگدنز  تامازلا  دوش ، لیمحت  يرگید  هب  دیابن  یسک  هدیقع  هک  مالسا  نید  قباطم  مهار ، يادتبا  رد  زونه  مدقتعم  هک 

.تسا وت  اب  شمیمصت  رگید  نیا  یشاپن ، مه  زا  ار  نام  هلاس  كرتشم 17  یگدنز  تدوخ  یتسرپ  ماقم  یبلطراصحنا و  رب  هبلغ  اب  يرداق  هک  یتسه  وت  نیا 

328 ص :

ص1. ، 10/1/1359 مدرم ، همانزور  - 1
روضح یتاباختنا  ياه  هزوح  رد  روشک ، ترازو  يوس  زا  تاباختنا  سرزاب  ماقم  رد  هک  يریرح  مناخ  .تسا  هدـش  جرد  رامشزور 6/1/59  رد  ارجام  - 2

يو رسمه  .تفای  ساکعنا  یمالسا  يروهمج  دهاجم و  همانزور  رد  هک  دش  ییاه  يریگرد  ثعاب  داد و  ماجنا  ار  یتالیکـشت  هفیظو  کی  ًالمع  دوب ، هتفای 
طابترا نامزاس ، هک  دش  یم  تشادرب  نینچ  روبزم  همان  زا  .درک  رـشتنم  يوجر " دوعـسم  هب  هداشگرـس  همان   " ناونع اب  يو  دضرب  یبلاطم  زین  لضاف  رتکد 

همان تاکن  .تسا  هداد  رارق  ندیـشاپ  مه  زا  ضرعم  رد  ار  اهنآ  كرتشم  یگدـنز  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدرک  رارقرب  روبزم  مناخ  اـب  يدـنمورین  یتالیکـشت 
ور هبور  ارجام ، نیا  هباشم  لکـشم  اب  اه  هداوناخ  يرایـسب  عطقم ، نیا  رد  هک  دوش  یم  يروآدای  .تسا  رما  نیا  دـیؤم  شیب  اـمک  زین  يریرح  الهـش  زورما 

هرود نیا  صاخ  هتبلا  جیار و  يا  هدیدپ  نامزاس ، عضاوم  رـس  رب  رگیدکی  اب  ماوقا ، ریاس  و  نارهاوخ ، ناردارب ، نادـنزرف ، ردام ، ردـپ و  تافالتخا  .دنتـسه 
.دیآ یم  دیدپ  يرگید  تیعضو  دوش ، یم  دیدش  ماظن  اب  نامزاس  ياه  يریگرد  هک  مه  ییاه  هرود  رد  .تسا 
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ارچ ینک !؟ یم  دانتسا  نآرق  ياه  هیآ  هب  هک  ییوت  زا  مبجعت  رد  یلو  متـسین ، نآرق  زا  هیآ  کی  ندناوخ  هب  رداق  نم  هک  يا  هتـشون  همان  رگید  تمـسق  رد 
مه زونه  اریز  موش ؛ نآ  تایئزج  دراو  مهاوخ  یمن  نیا  زا  شیب  هک  يا ؟ هدش  بکترم  تا  یصوصخ  یگدنز  رد  يراکتنایخ  فارحنا و  اطخ و  همه  نیا 
یم ما  هدـیقع  دوخ و  رطاخ  هب  طقف  ما ، هدرب  ملق  هب  تسد  نونکا  رگا  دوش و  یم  طوبرم  شا  هداوناـخ  دوخ و  هب  یـسک  ره  یـصوصخ  یگدـنز  مدـقتعم 
روط هب  یلـصفم  همان  یط  ار  تافارحنا  اـه و  تناـیخ  اـهاطخ و  نیا  هدـنز  كرادـم  یـشاب ، لـیام  وت  رگا  و  ناـم ، یگداوناـخ  یگدـنز  ياـشفا  هن  دـشاب ،

.منک یم  تسپ  تیارب  یصوصخ 

نیا اب  یلو  میامن ؛ مهارف  یتوغاط  یگدنز  مناوت  یم  هنوگچ  متسه ، لایر  هنایهام 37489  قوقح  اب  ملعم  کی  هک  نم  نام : یتوغاط  یگدنز  هرابرد  اما  و 
ریزو یناملراپ  نواعم  هک  وت  هرابرد  لاؤس  نیا  یلو  دـنرادن ؛ یتیلوئـسم  هنوگ  چـیه  ملاـبق  رد  نیدـهاجم  متـسه و  ناـمزاس  هداـس  رادـفرط  کـی  نم  همه 
هجیتن رد  نامزاس و  هب  نآ  نداد  طبر  تا و  یگداوناخ  یـصوصخ  لئاسم  ندرک  ناونع  همان و  نیا  نتـشون  اب  منئمطم  ددرگ و  یم  حرطم  یتسه ، يرادهب 

.تفای یهاوخ  تسد  زین  يرتالاب  ياه  تسپ  هب  نیدهاجم ، دض  وج  داجیا  هب  کمک 

رد راذـگن  یلو  درادـن ، تیعقاو  ًاساسا  بلطم  نیا  هچرگا  يا ؛ هداد  تبـسن  نم  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  تیناحور و  هب  نیهوت  تا  همان  رگید  تمـسق  رد 
میژر رد  هنافـسأتم  هک  یبـلطم  يا ؛ هتخاـس  ار  زیواتـسد  نیا  نم  حرج  برـض و  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  وت  هک  دوـش  سکعنم  نینچ  نیا  مدرم  ناـهذا 
دنناوت یمن  لئاسم  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  مدـقتعم  نم  .دـیدرگ و  یم  یناسناریغ  ینوناقریغ و  راتفر  اه و  ملظ  زا  يرایـسب  ثعاـب  رگید  یعون  هب  هتـشذگ 

ءوس یبیرف و  ماوع  يزاس و  رهاظ  هن  دوب  درد  یبای  هشیر  یپ  رد  دیاب  سپ  دیامن ؛ ثول  يا ، هتیمک  درف  کی  طسوت  ارم  متش  برـض و  ینعی  یلـصا  هلئـسم 
ناونع هب  یتفرن ، نم  تیاکـش  يریگیپ  نآ و  للع  براض و  لابند  وت  هک  لاح  .یگداوناخ و  لـئاسم  ندرک  ناونع  اـب  مدرم  كاـپ  تاـساسحا  زا  هدافتـسا 

نیا رد  هک  مراودیما  تسا ، حرطم  ناسنا  کی  ناج  هلئسم  تسا و  همان  همیمض  هک  یلتق  هب  دیدهت  هیمالعا  هب  هجوت  اب  لقادح  یتکلمم ، لوئـسم  ماقم  کی 
.ییامنب ار  مزال  مادقا  هدش ، عقاو  مولظم  یناریا و  نطومه  کی  ناونع  هب  هکلب  ترسمه ، ناونع  هب  هن  صاخ ، دروم 

ندرب الاب  يارب  دزادرپب و  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  ياهدرد  لئاسم و  یـسررب  هب  هک  تسا  نیا  یمـسر  بزح  کی  ناـگرا  زا  مراـظتنا  همتاـخ ، رد 
داقتعا اریز  میامن ؛ یم  اضما  هدومنن ، اضما  ار  شا  همان  ریز  ماقم ، ظفح  رطاخ  هب  هک  مرـسمه  سکع  رب  نم  .دـنزن  نماد  ار  مدرم  یگداوناخ  لـئاسم  ژاریت ،

(1)( لضاف ) يریرح الهش  .دنز  یمن  ناسنا  هب  يا  همطل  چیه  تسا و  یناسنا  یمالسا و  قالخا  نیرتالاب  قیاقح ، ندرک  وگزاب  تقادص و  هک  مراد 

لئاسم زا  یـشخب  هب  لیذ  وحن  هب  یـشرازگ ، یط  دوخ  زورما  هرامـش  رد  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناـگرا  یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور  رگید ، يوس  زا 
يریرح الهش  مناخ  عوضوم  هب  طوبرم 
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، اهنآ عالطا  تیاضر و  هزاجا و  نودب  داوس ، یب  دارفا  يأر  هقرو  رد  قلخ  نیدهاجم  ياهادیدناک  یماسا  نتـشون  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تخادرپ 
تافلخت هلمج  زا  هنالداعریغ ، ياه  ندز  تمالع  ارآ و  شرامش  رد  میقتسم  تلاخد  يرادنامرف ، هدنیامن  کیرحت  قودنص و  هب  هدش  رپ  قاروا  نتخادنا  و 
تافلخت اه و  هدافتسا  ءوس  لصفم ، حورـشم و  همان  کی  یط  ياه 1628 و 1629 ، هرامـش  يأر  ذخا  ياه  هزوح  ياضعا  .دـشاب  یم  قلطم  يریرح  مناخ 

« .دنا هدرمشرب  تسا -  هدوب  روشک  ترازو  فرط  زا  هزوح  یتاباختنا  رظان  هک  ار -  قلطم  يریرح  الهش 

هیلک هسلج  تروص  : » دـنا هدوزفا  سپـس  دـنا و  هداد  حرـش  يدـهاوش  ّهلدا و  هئارا  اب  ار  هدـش  رکذ  تافلخت  تایئزج  روبزم ، ياه  هزوح  ياضعا  همادا ، رد 
قافتا هرامش 1628 و 1629  ياه  هزوح  رد  هک  یقیاقح  عیاقو و  زا  دوب  يرصتخم  نیا  .تسا  دوجوم  تاباختنا  رب  تراظن  نمجنا  رد  دزن ...  قوف ، بلاطم 

وا رد  هکره  دوش  يور  هیـس  ات  میتسناد  قیاقح  نایب  هب  فلکم  ار  دوخ  هداد ، هولج  سوکعم  ار  تقیقح  دـهاجم  هیرـشن  هک  نیا  رطاـخ  هب  اـم  دوب و  هداـتفا 
هنوگ چـیه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  هدرب  راک  هب  هجنکـش  ظفل  دـهاجم  هماـنزور  رتیت  رد  . 1 میراد : لاؤس  دنچ  دـهاجم  هیرـشن  زا  کنیا  و  دـشاب ، شغ 

تواضق تسا  نیا  ایآ  .تسا  هدینـشن  ار  لباقم  تارظن  هدومنن ، هعجارم  لباقم  فرط  هب  هجو  چیه  هب  دـهاجم  هیرـشن  ارچ  .دنا 2 . هدادن  نتم  رد  یحیـضوت 
لمحت نیا  .درک  لمحت  دیاب  تسا ؛ یگدنز  گرم و  هزرابم  کی  ًاقیقد  هزرابم  هک  تسا  نیا  بلطم  نم  دوخ  يارب  دـیوگ : یم  يوجر  ياقآ  . 3 یمالسا ؟

: دیوگ یم  يوجر  ياقآ  رگید  ییاج  رد  و  دـننک ، یم  هسیاقم  مه  اب  ار  هفک  ود  ره  مدرم  شیازا  رد  .درک  لمحت  ار  نیا  دـیاب  یلو  تسا ؛ كاندرد  یلیخ 
لابند راودنفسوگ  ار  مدرم  اه  نیمه  دنرادن و  چیه  دنراد ، قالخا  هن  دنراد ؛ نید  هن  تسین ؛ ناش  یلاح  یتمرح ، چیه  هن  فرش ، هن  یقلخدض  ياه  نایرج 

»؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  يوجر  ياقآ  ییوگ  ضیقن  دض و  نیا  نوتس 3 و 4 و 5 ) ص14 ، هرامش 28 ، دهاجم ،  ) .دنا هدناشک  ناشدوخ 

رد اجکره و  رد  هرظانم  هثحابم و  هنوگره  هب  رـضاح  قوف ، بلاطم  هیلک  كرادم  دهاوش و  دوجو  لیلد  هب  قوف و  بتارم  هب  هجوت  اب  : » تسا هدمآ  رخآ  رد 
(1)« .دنهد ناشن  قیاقح  نیا  پاچ  اب  ار  ناشدوخ  يراگن " همانزور  ملق و  تفارش  لقادح   " دهاجم هیرشن  هک  میراودیما  .میشاب  یم  نامز  ره 

174

، زور نیا  هناتـسآ  رد  .تسا  کیدزن  دوش ، یم  هدـناوخ  یمالـسا  يروهمج  زور  هک  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  نتفاـی  تیمـسر  درگلاـس  نیتسخن 
یم عضاوم  مالعا  هب  نآ  نمـض  دنهد و  یم  هینایب  نآ  مسارم  رد  تکرـش  ای  تشادگرزب  هرابرد  فلتخم  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  بازحا ، اه ، تیـصخش 

يژولوئدیا یـشم و  رب  دـیکأت  اب  مادـک  ره  هک  دوش  یم  دای  اج  نیا  رد  یبهذـمریغ  یبهذـم و  فلتخم  هورگ  دـنچ  زا  هنومن  يارب  دراوم ، نیا  زا  .دـنزادرپ 
.دنا هتخادرپ  زور  نیا  تشادیمارگ  هب  شیوخ ،
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هدـمآ هراب  نیا  رد  دیـسر ، پاچ  هب  زین  مدرم  همان  همانزور  رد  دـش و  رداص  زورما  هک  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  هناخریبد  ياضما  اب  يا  هیمالعا  رد 
همه بزح و  ناتـسود  ناراداوه و  اـضعا ، همه  ناریا  هدوت  بزح  ماـما ، رتـفد  توعد  وریپ  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  يراذـگ  ناـینب  تبـسانم  هب  : » تسا

، دوش یم  رازگرب  يدازآ  نادیم  رد  نیدرورف 1359 ، هبنش 12 هس  زور  هک  یمسارم  رد  هک  دناوخ  یم  ارف  ار  یقرتم  هاوخ و  يدازآ  تسرپ ، نهیم  ياهورین 
مـسیلایرپما یگدرکرـس  هب  مسیلایرپما  دض  رب  دحتم  هزرابم  همادا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  خـسار  مزع  رگید  راب  دـننک و  تکرش 

تمالع و نودـب  ناریا  هدوت  بزح  .دـنراد  مالعا  ناریا  یقلخ  کیتارکمد و  یتسیلایرپمادـض ، گرزب  بالقنا  شرتسگ  میکحت و  تیبثت ، يارب  و  اکیرما ،
.دوش تیاعر  ًادـیکا  مسارم  رد  ناگدـننک  تکرـش  همه  بناج  زا  هویـش  نیا  هک  تسا  راودـیما  دـنک و  یم  تکرـش  مسارم  نیا  رد  یبزح ، صاـخ  راـعش 

.ناریا 10/1/1359»(1) هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  هناخریبد 

هدـش جرد  لیذ  ناونع  نآ ، يالاب  رد  هک  دـندرک  رـشتنم  يا  هیمالعا  دـننک ، یم  تیلاـعف  دـیدح " يدـیحوت  ناـمزاس   " ناونع تحت  هک  یهورگ  نینچمه 
هیعالطا رد  .ددرگ » نیفعـضتسم  تدـحو  یلجت  دـیاب  یمالـسا  يروهمج  زور  نیدرورف : زور 12  تبـسانم  هب  دـیدح  يدـیحوت  نامزاس  هیعالطا  : » تسا

زا رت  شیب  هچره  نتفرگ  تربع  اب  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  تیبثت  درگلاـس  رد  : » تسا هدـمآ  هدـش ، عورـش  ساـنلا " هلا  هللا  مسب   " تراـبع اـب  هک  روبزم 
یمدرم یبالقنا -  تازرابم  فوفـص  رت و  ینغ  رتروراب و  ار  دوخ  يدیحوت  یبتکم -  تکرح  ات  میـشوکب  هتـشذگ ، لاس  کی  خلت  تایبرجت  اه و  یماکان 

ار فعـضتسم  ياه  هدوت  شخب  ییاهر  تکرح  ات  دنـشوک  یم  هک  ییاهورین  اهداهن و  یمامت  دض  رب  هدومن و  رتدحتم  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  ار  شیوخ 
رب و  كرـش ، رفک و  ياه  تردق  مه  اکیرما و  یگدرکرـس  هب  برغ  مسیلایرپما  هیلع  رب  .میهد  رارمتـسا  ار  ناما  یب  يدربن  دـنناشکب ، عاجترا  دادـترا و  هب 
هک دـیما  نادـب  ات  میهدـب  يرت  شیب  قمع  يوتحم و  ار  دربن  مسیلادوئف ، هب  هتـسباو  يراد  هیامرـس  یعاجترا -  بلط  تصرف  ياهورین  ناراکـشزاس و  دـض 

هیاس نامنیمزرـس  رب  لصا ، ود  نآ  وترپ  رد  یـسایس  تاـبث  شمارآ و  هتـشگ و  عیزوت  یناـسنا  هنـالداع و  اـه  تورث  هتفاـی و  تیمکاـح  دوخ  نیفعـضتسم ،
(2)« .دزادنا

هدنرادرب رد  هینایب ، نیا  مظعا  شخب  .درک  رداص  يا  هینایب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  درگلاس  نیتسخن  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  زین  قلخ  نیدهاجم  نامزاس 
هتکن نیا  هب  نامزاس  نآ  زا  سپ  .دوب  هدـش  رداص  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لیکـشت  تبـسانم  هب  هک  دوب  نامزاس  نیا  هتـشذگ  لاس  مایپ  زا  یبلاـطم  رارکت 

رد دراد ، ار  دوخ  صاخ  يداینب  هژیو و  تیمها  هک  تسخن  لاس  مه  نآ  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رمع  زا  لاس  کی  همانراک  نونکا   » هک دـنک  یم  هراـشا 
یمن زگره  ام  هک  هلاس  کی  نیا  ناشخرد  تبثم و  طاقن  لاحره  هب  : » دنک یم  هفاضا  هتشذگ ، لاس  ياهدادیور  زا  يرامش  ندرمـشرب  اب  و  .تسا » ام  ربارب 

دور و یم  رظن  دروم  یلصا  عوضوم  غارس  هب  سپس  .دشاب » یم  هناگادج  یلیلحت  عوضوم  دوخ  تسا و  یندشان  شومارف  میهدب ، اهب  مک  اه  نادب  میهاوخ 
: دسیون یم 
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موش و ياهدادرارق  زونه  مدرم ، یتسیلایرپمادـض  شورخ  داـیرف و  همه  نآ  زا  سپ  یمالـسا و  يروهمج  سیـسأت  زا  لاـس  کـی  تشذـگ  زا  سپ  نونکا  »
هیامرـس .تسا  هدیدرگن  اشفا  زین  نهیم  نیا  رد  ایـس  كاواس و  راکتیانج  ياه  هکبـش  زا  تسرهف  کی  یتح  دنا ؛ هدـشن  اقلا  اشفا و  یتسیلایرپما  راب  تراسا 
یبالقنا يزاسزاب  مادهنا و  ریـسم  رد  ام ، نهیم  رد  یتسیلایرپما  ياه  هاگیاپ  هنافـسأتم  دنا و  هدیدرگن  هرداصم  مدرم  عفن  هب  ناشتیمامت  رد  یتسیلایرپما  ياه 

هدیشک جنر  ياه  هدوت  راشقا و  نایم  رد  صوصخ  هب  اه ، یتیاضران  اه و  تیمورحم  يرامثتـسا  دض  يدیحوت و  یعطق  جالع  هار  .تسا  هتفرگن  رارق  لماک 
مغر یلع  هدـیرخ و  ناج  هب  ار  بالقنا  جـنر  فرگـش ، لمحت  ردـص و  هعـس  اب  هتـسویپ  هک  یمدرم  نامه  تسا ؛ هدـنام  هدـشان  زاب  ًاساسا  مه  زونه  مدرم ،

یتسیلایرپمادض و قفتم  جیـسب  کی  ریـسم  رد  اهنت  هک  اه  نامه  دندرکن ؛ غیرد  يراکادف  شورخ و  زا  مه  زاب  ینکـسم ، یب  رقف و  يراکیب و  یگنـسرگ و 
.تفای دنهاوخ  زاب  ار  دوخ  تاجن  هار  يدیحوت ، يرامثتسا  دض  لح  هار  تیاده و  وترپ  رد 

هچره میراودـیما  هک  داهن  لد  هب  فلتخم  قطانم  رد  ار  نابلطراصحنا  ياـه  يزورفا  گـنج  اـه و  یـشکردارب  غاد  ناریا  تلم  هتـشذگ ، لاـس  رد  نینچمه 
.دریگ یتساک  فعاضم  متس  اه  لاس  جنر  هدش و  نیمأت  اه  تیلم  يراتخمدوخ  قح  ناتسدرک ، دروم  رد  ینیمخ  ماما  مایپ  نومضم  بسح  رب  رتدوز 

ياه هکبـش  ياشفا  ياج  هب  یتسیلایرپما و  راب  تراسا  ياهدادرارق  ياشفا  ياج  هب  هلمج  نم  تسا ؛ هدوب  قنوررپ  زین  یبـالقنا  ياـهورین  اـب  تیدـض  رازاـب 
یم رـشتنم  مورحم  تلم  هسیک  زا  نویلیم  نویلیم  هچنآ  قباس ، میژر  ياه  تیانج  اه و  تنایخ  زا  هدـمآ  تسد  هب  كرادـم  دانـسا و  هوبنا  ایـس و  كاواس و 
یم تروص  مدرم  فرش  تمواقم و  ياه  لبمـس  یبالقنا و  قیدص  ياه  هرهچ  اهورین و  دض  رب  هک  تسا  يا  هنابیرف  ماوع  لوعجم و  ياه  يرگاشفا  دوش ،

.دبای یم  همادا  شیپ  زا  رت  هنامیئل  زور  ره  یتموکح ، ياهداهن  رب  هنابلطراصحنا  هرطیس  زا  یبالقنادض  هدافتسا  ءوس  اب  دریگ و 

رد هک  هتفای -  لاجم  نویبالقنادض  سرتسد  رد  يرارف و  نویبالقنادـض  زکرم  رد  ار  وا  رـصم ، هب  نئاخ  هاش  لاقتنا  اب  ًاریخا  زین   (1) اکیرما ياه  تسیلایرپما 
بالقنا هیلع  رب  کیدزن  زا  ات  تسا ، هداد  رارق  راکتیانج  لیئارـسا  نئاخ و  تاداـس  میژر  یماـظن  یتینما -  رتچ  ریز  رد  و  دـنرب -  یم  رـس  هب  روشک  لـخاد 

هک تسه  راک  رد  ینکفا  قافن  ياه  تسد  زین  اهزور  نیا  رد  یتح  اه ، هئطوت  هنوگ  نیا  اب  يدج  هلباقم  ياج  هب  هنافسأتم  اما  دنیشنب ؛ ینیچ  هئطوت  هب  ناریا 
.دنزاس یم  مهارف  اه  تسیلایرپما  عفانم  ياقب  يارب  ار  هنیمز  یلخاد ، لادج  همصاخم و  جنشت و  ياه  هنیمز  داجیا  اب 

يارب یمالسا ، يروهمج  سیسأت  درگلاس  هناتسآ  رد  ناریا ، قلخ  نیدهاجم  هک  تسا  نینچ 
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: دندرگ یم  رکذتم  ریز  حرش  هب  ار  نآ  يروف  یلمع و  تامازلا  تیاعر  هدومن و  دیکأت  اکیرما  مسیلایرپما  هیلع  رب  هزرابم  موادت  رب  هنادجم  راب ، نیمرازه 

رد اه  تسیلایرپما  فلتخم  ياه  هیامرـس  هیلک  ندرک  هرداـصم  .یتفن 2 . یماظن و  ياـهدادرارق  هژیو  هب  اـکیرما ، ناریا و  ياـهدادرارق  هیلک  وغل  اـشفا و  . 1
ياه هدنورپ  كاواس و  ایـس و  نامزاس  طباور  اه و  هکبـش  نیرومأم ، هیلک  ياشفا  .دـنا 3 . هدرک  لواپچ  ار  ام  مدرم  یلم و  عبانم  لاس ، ياه  لاـس  هک  ناریا 

« .اکیرما ناریا و  طباور  لماک  عطق  .نانآ 4 .

یم دهد و  یم  ار  يدیحوت  هقبط  یب  هعماج  هدعو  دنک و  یم  میـسرت  ار  ینونک  هلحرم  دوخ ، یتدیقع  یـشم  قبط  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هینایب ، نایاپ  رد 
بـصن هک  ار  یـسدقم  كاپ  مالـسا  نام ، یـسایس  یعامتجا و  لماکت  ینونک  هلحرم  رد  ام  میا ، هدرک  رارکت  اهراب  هک  ناـنچمه  هک  تسا  نینچ  : » دـسیون

قلطم طسق  رارقتـسا  يوس  هب  ًاتیاهن  هک  میا  هتفایرد  یتسیلایرپمادـض  شخب و  ییاهر  نانچنآ  ینیماضم  اـب  لوا  هجرد  رد  تسا ، اـم  ناوج  يروهمج  نیعلا 
هک تسا  یهیدب  هتبلا  دش و  دهاوخ  ققحم  يدیحوت  هقبط  یب  هعماج  رارقتـسا  رد  دـیدرت  یب  هک  يراعـش  درب ؛ یم  هار  نالوسر ، ایبنا و  یمامت  راعـش  ینعی 

، يرگید زا  سپ  یکی  تالکـشم ، همه  رب  ماجنارـس  یبالقنا ، يرـسارس  تدحو  کی  وترپ  رد  یکـش ، چیه  نودـب  ام  یمالـسا  نهیم  ناریا و  نامرهق  قلخ 
.دیدرگ دهاوخ  قئاف 

! مالسا رب  مالس  يدازآ !  رب  مالس  قلخ !  رب  مالس 

نیدرورف 59»(1) .ناریا 10 قلخ  نیدهاجم 

175

ماـیپ نیا  رد  .درک  رـشتنم  یمالـسا  يروهمج  زور  نیدرورف ، تبـسانم 12  هب  یماـیپ  يرظتنم " هللا  تیآ   " زورما یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور  شرازگ  هب 
: تسا هدمآ 

هکلب راتفگ  طقف  هن  مالـسا  و  مالـسا ، شخب  تایح  تاررقم  يژولوئدـیا و  ساسا  رب  يروهمج  تموکح  ینعی  یمالـسا  يروهمج  زیزع ! رهاوخ  ردارب و  »
زا ار  اپ  زیزع ، مالسا  تمرح  ظفح  ادخ و  ياضر  يارب  مه  اب  همه  دییایب  اوماقتسا ) مث  هللا  اّنبر  اولاق  نیّذلا   ) .تسا لمع  ماقم  رد  تماقتـسا  خسار و  داقتعا 
هللا یّلص  مرکا  ربمایپ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  هلیـسو ، نیدب  مینک و  هدایپ  روشک  نوئـش  همه  رد  ار  یمالـسا  لوحت  بالقنا و  میهن و  رتارف  راعـش  راتفگ و 

تشادگرزب مسارم  رد  هبناج  همه  تکرش  موزل  رب  دیکأت  نمض  بناج  نیا  .میزاس  مکحتسم  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
: منک یم  هجوتم  هتکن  دنچ  هب  ار  نارهاوخ  ناردارب و  رطاخ  یمالسا ، يروهمج  زور 
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میناوخب و میهد ، رارق  هجوت  دروم  رت  مامت  هچره  تقد  اب  تسا ، عماج  رظن  ره  زا  هک  ار  بـالقنا  ربهر  يا  هداـم  يزورون 13  مایپ  تسا  مزال  اـم  همه  رب  . 1
.مییامن ارجا  ار  نآ  تاروتسد  وم  هبوم  مینادب و 

ياهزاین هب  هک  تسا  مزال  نیلوئسم  ریاس  نارادناتسا و  ارزو و  رب  و  هتفریذپ ، روشک  حطس  رد  ار  بالقنا  همادا  ظفح و  تیلوئسم  هک  بالقنا  ياروش  رب  . 2
 ... .دنراد لوذبم  يرت  شیب  هجوت  تسا ، اهنآ  شود  رب  عیانص  دیلوت و  نیگنس  راب  هک  مورحم  نارگراک  ناییاتسور و  هژیو  هب  روشک  دارفا  همه 

رایتخا ناتسا  ره  دنوش و  یناتسا  يا و  هقطنم  تسا  مزال  لوا  هجرد  رد  نکـسم ، داینب  یگدنزاس و  داهج  نیفعـضتسم و  داینب  لیبق  زا  یبالقنا  ياهداینب  . 3
 ... .دنرت هاگآ  ناشدوخ  ناتسا  ياهدوبمک  زا  ناتسا  ره  دارفا  اریز  دشاب ؛ هتشاد  مات 

هیور یب  ای  دسر و  یم  يزرواشک  هعـسوت  فرـصم  هب  رت  مک  ًالومعم  هک  نازرواشک -  هب  يدـقن  ياه  کمک  ياج  هب  هک  تسا  يزرواشک  ترازو  رب  . 4
 ... .دنک هیهت  نانآ  يارب  لیاسو  روتکارت و  بآ و  نیمأت  لیبق  زا  يزرواشک  تاناکما  دنیامن -  یم  فرص 

تـسد ياه  همان  نییآ  تافیرـشت و  دـنزاس و  یهت  يرهمایرآ  و  یبرغ "  " هدـنام سپ  تاررقم  نیناوق و  زا  ار  ناشزغم  هک  تسا  يرتسگداد  تاـضق  رب  . 5
راذـگاو شلها  هب  ار  اه  تسپ  هنرگو  دـنریگ ؛ راک  هب  دـنزومایب و  بوخ  ار  مالـسا  ییاضق  شور  تاررقم و  نیناوق و  ضوع ، رد  دـننک و  اـهر  ار  ریگاـپو 

.دنیامن

عرـش و تاضق  رب  اذـل  دنـشاب ؛ راکرـس  رب  دـیاب  بالقنا  ياه  هاگداد  هدـشن ، يزاسزاب  يرتسگداد  هک  یمادام  بالقنا ، ربهر  حیرـص  روتـسد  بسح  رب  . 6
هک دننکن  دـح  يارجا  ههبـش ، دروم  رد  دـنهدن و  تسد  زا  ار  طایتحا  دـننک و  تیاعر  ًالماک  ار  یمالـسا  تاررقم  نیناوق و  هک  تسا  بالقنا  ياهارـسداد 

دشاب و مرجم  یـسک  اسب  هچ  تسا و  مرتحم  وا  نوخ  نوچمه  ناملـسم  لام  هک  دنیامنن  لاوما  هرداصم  هب  مکح  تهج  یب  و  تاهبـشلاب " أردـت  دودـحلا  "

.دشاب هدمآ  تسد  هب  عورشم  هار  زا  نآ  زا  یتمسق  ای  وا و  لام  همه 

هنارـسدوخ دنیامن ؛ شـشوک  بالقنا  ياهدرواتـسد  روشک و  تینما  ظفح  رد  دنزیهرپب و  يراک  مک  زا  هک  تسا  یماظتنا  ياوق  بالقنا و  نارادساپ  رب  . 7
لامک هیئاـضق  هوق  تاروتـسد  ماـجنا  رد  دـننکن و  فلخت  ناهدـنامرف  تاروتـسد  زا  تسا و  جرم  جره و  روشک  تفآ  نیرتدـب  هک  دـننزن  يراـک  هب  تسد 

.دننک يرای  یهلا  دودح  يارجا  رد  ار  تاضق  دنیامنب و  ار  تیدج 

شیامن اه و  ناس  یتوغاط و  يرهمایرآ و  تافیرـشت  ياج  هب  دیاب  نایـشترا  .دندرگ  نآ  راد  هدهع  یبالقنا  دهعتم و  دارفا  دوش و  يزاسزاب  دیاب  شترا  . 8
 ... .دنیامن هدامآ  زیزع  مالسا  روشک و  زا  عافد  يارب  ار  ناشدوخ  چوپ ، يوتحم و  یب  ياه 

ای قالخا و  نید و  دض  ياه  همانرب  .دوش  هدرپس  هاگآ  يوقتاب و  دارفا  تسد  هب  ددرگ و  هیفصت  دساف  روجان و  رـصانع  زا  ًالماک  دیاب  نویزیولت  ویدار و  . 9
هک يوتحم  یب  هدننک  مرگرس 

334 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 361 

http://www.ghaemiyeh.com


 ... .ددرگ ارجا  دیلوت و  هدنزاس  هدنزومآ و  ياه  همانرب  اهنآ  ياج  هب  دوش و  فذح  دیاب  تسا ، برغ  يرامعتسا  ياه  تسایس  ثاریم 

زا موس  ود  دودح  .تسا  افکدوخ  ینغ و  نداعم ، ریاخذ و  كاخ و  بآ و  تهج  زا  ناریا  روشک  هک  دـننک  هجوت  دـیاب  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  . 10
تسا و هدروخن  تسد  ام  نداعم  زا  دـصرد  زا 90  شیب  دوش و  یم  رده  روشک  ياه  بآ  دـصرد  بیرق 80  هدـنام و  لطعم  ناریا  تشک  لباق  ياه  نیمز 

 ... .تسا زیزع  ناناوج  امش  هدهع  هب  دوبمک  ألخ و  نیا  عفر  تسا و  رکتبم  رهام و  یناسنا  يورین  ام  دوبمک  طقف 

ریـسم زا  هن  دیآ  یم  تسد  هب  لیـصا  مالـسا  بتکم  رد  یعامتجا ، لدـع  يدازآ و  هک  دـننادب  زرواشک  ای  رگراک و  ای  وجـشناد و  نارهاوخ  ناردارب و  . 11
يوروش و رامقا  زا  یکی  تروص  هب  ار  ام  یمالسا  روشک  قلخ ، زا  تیامح  مان  هب  دنهاوخ  یم  هک  ار  یناسک  لوگ  امـش  و  یفارحنا ، یپچ و  ياه  شیارگ 

هعفد کـی  دـنک و  یم  ماـع  لـتق  ناتـسناغفا  رد  ار  اـم  نارهاوخ  ناردارب و  هک  تسا  هاوخ  يدازآ  يوروـش  نیا  .دـیروخن  دـنروآرد ، تسینوـمک  نیچ  اـی 
هیلوا تاـجایتحا  تسا  هتـسناوتن  زونه  شروشک ، تعـسو  هقباـس و  همه  اـب  اـی  دـهد و  یم  شیازفا  ربارب  یـس  هب  يوروش  هب  ار  ناتـسناغفا  زاـگ  تارداـص 

شا هدنیامن  شیپ  زور  دنچ  هک  تسا  تسینومک  نیچ  نیا  دریم و  یم  یگنـسرگ  زا  شتلم  دوش ، عطق  وا  زا  اکیرما  مدنگ  رگا  دـیامن و  نیمأت  ار  شروشک 
ياه شیارگ  زا  دیدرگرب و  زیزع  مالـسا  ناماد  هب  .درک  تیامح  مود  نسح  کلم  ياه  مرادـناژ  هلیـسو  هب  ارحـص  ناملـسم  مدرم  ماع  لتق  زا  شکارم  رد 
دارفا اب  ای  ادخ و  دض  ياه  بتکم  اب  درک و  دهاوخ  تیامح  نیملسم  هعماج  زا  دشاب ، هتشاد  یمالسا  تیّمه  تریغ و  سکره  ...و  دنزیهرپب  تسار  پچ و 

.دنک یمن  شزاس  بالقنادض 

لاگنچ زا  ار  روشک  ناناوج  دـننک و  شـشوک  یمالـسا  فراعم  میلعت  گنهرف و  طسب  رد  تردـق ، هزادـنا  هب  هک  تسا  دـهعتم  هاـگآ و  تیناـحور  رب  . 12
یم یمالسا  لئاسم  سانشراک  هک  نیا  رب  هوالع  هک  لوئـسم  دهعتم و  تیناحور  اب  هک  تسا  ناریا  نامرهق  تلم  رب  و  دنهد ، تاجن  مالـسا  ادخ و  نانمـشد 

تاغیلبت لوگ  دنک و  مکحم  ار  دوخ  دنویپ  دنا ، هتشاد  هدهع  هب  ار  یبالقنا  تلم  يربهر  دنا و  هدوب  مدقـشیپ  روشک  ساسح  ياه  عطقم  رد  هشیمه  دنـشاب ،
برغ هدنرد  ياه  گرگ  ریسا  ات  دننک  ادج  هاگآ  تیناحور  بهذم و  نید و  زا  ار  تلم  دنهاوخ  یم  نانآ  هچ  دروخن ؛ هاگآ  رشق  نیا  هب  تبسن  ار  نمـشد 

دنشک و یم  امش  خر  هب  ار  رکف  هاتوک  نیمّمعم  ای  اهامن و  یناحور  یضعب  تاریصقت  تاهابتـشا و  گرزب ، تنایخ  نیا  هیجوت  يارب  نانیا  .دندرگ  قرـش  و 
ربمایپ نآرق و  مالـسا و  بتکم  باسح  هوالع  هب  دـینک و  ادـج  دـساف  ای  هاـگآان و  دارفا  زا  ار  هاـگآ  صلخم و  دارفا  هک  تسا  هاـگآ  تلم  امـش  هفیظو  نیا 

زا هک  نیا  يارب  دینک و  ادج  مّمعم  نم  باسح  زا  ار  شترضح  زغمرپ  زغن و  تاملک  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ینعی  مسجم ، لیصا  مالـسا  و  (ص ) مرکا
هب ار  (ع ) یضترم یلع  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نآرق و  مالسا و  دیتحاران ، ًاضرف  مّمعم  نم 
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.دیشورفن سلگنا  سکرام و  نوچ  يراد  هدقع  هدروخ  تسکش  ناگداز  يدوهی 

قادـصم هدـش و  رکذ  بالقنا  ياروش  همان  بیوصت  رد  هک  ار  يرهـش  تاوم  یـضارا  قادـصم  موهفم و  هک  تسا  نکـسم  ترازو  نکـسم و  داینب  رب  . 13
هدوب و یعورزم  ای  رجشم و  هک  ار  مدرم  یضارا  نآ  ياج  هب  دنک و  كرد  یبوخ  هب  تسا ، هموح  لامـش و  رد  عقاو  ياه  هپت  اه و  خالگنـس  نآ ، صخاش 

 ... .دنکن فرصت  تهج  یب  هدمآ ، رد  نامتخاس  يارب  دعتسم  تشک و  یب  ياه  نیمز  تروص  هب  ًارهق  رهش  تعسو  رثا  رد 

تلم زا  هدـش و  هتخود  ناریا  هب  ناـهج  نیفعـضتسم  یمالـسا و  شخب  ییاـهر  ياـه  شبنج  همه  دـیما  مشچ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  . 14
تسا ناریا  تلم  تلود و  رب  اذل  دنوش ؛ یم  هجاوم  تلم  تلود و  يدرس  اب  دنیآ و  یم  ناریا  هب  ًاعون  دنراد و  يونعم  يدام و  تیامح  راظتنا  ناریا  نامرهق 

هب نانآ  ياهدوبمک  عفر  رد  دـنوش و  اریذـپ  ار  نانآ  زاب  شوغآ  اب  يدازآ ، تمعن  هنارکـش  هب  دـنروآ و  دای  هب  ار  دوخ  یتخبدـب  يراـتفرگ و  ياـهزور  هک 
.دنیامن ششوک  ناکما  رادقم 

هحلسا هب  یناگمه ، تسا  يا  هفیظو  هک  یمالسا  يژولوئدیا  هب  ناناوج  ندرک  زهجم  يرکف و  جیـسب  زا  سپ  هک  تسا  ناریا  تلم  همه  رب  همتاخ  رد  و  . 15
عافد دوخ  روشک  مالـسا و  زا  یناهج  مسینویهـص  نانآ و  یجراخ  یلخاد و  لامع  قرـش و  برغ و  تسیلایرپما  تارطخ  لباقم  رد  ات  دنوش  زهجم  زین  زور 

(1)« .ناهج نیفعضتسم  همه  مالسا و  يزوریپ  دیما  هب  .دننک 
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ینارنخـس یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناربهر  ناسـسؤم و  زا  بالقنا و  ياروش  وضع  رنهاب  داوجدـمحم  ياقآ  ادهـش ، زا  لیلجت  مسارم  کـی  رد  لـمآ  رد 
همانزور زورما  هرامـش  رد  .درک  حیرـشت  رارقتـسا ، هاتوک  تدم  لوط  رد  ار  نآ  تامدـخ  زا  یـضعب  زین  ماظن و  عضاوم  یخرب  ینارنخـس  نیا  رد  يو  .درک 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  دنک -  یمن  جرد  اه  ینارنخس  مسارم و  هنوگ  نیا  زا  یلیصفت  شرازگ  ًالومعم  شیوخ ، یشم  قبط  هک  دادماب - 

هطلـس زا  ندش  جراخ  ياه  هار  زا  یکی  درک  دـیکأت  لمآ  رد  ینانخـس  یط  ادهـش  زا  لیلجت  مسارم  رد  بالقنا ، ياروش  وضع  رنهاب  رتکد  مالـسالا  تجح 
جاتحم هریغ  جنرب و  مدنگ و  يارب  هک  ینامز  ات  دش  روآدای  يو  .تسا  يزرواشک  تعنـص و  رد  ییافکدوخ  هلحرم  هب  ندیـسر  برغ ، قرـش و  مسیلایرپما 
هتشذگ بالقنا  ياروش  ییاهن  بیوصت  زا  هک  ار  يزرواشک  هعسوت  ریگاج  همه  حرط  لکشم ، نیا  زا  ییاهر  يارب  میا و  هتـسباو  عقاو  رد  میـشاب ، نارگید 

.تشاذگ میهاوخ  ارجا  هب  يدوز  هب  تسا ،

هک ماما  ررکم  ياه  شیامرف  مغر  یلع  بالقنا  ياروش  ارچ  دیـسرپ : مسارم  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  یکی  خـساپ ، شـسرپ و  همانرب  همادا  رد  نایاپ و  رد 
تسا مزال  هچنآ  تفگ : خساپ  رد  رنهاب  ياقآ  تسا ؟ هدرکن  عطق  -ًال  ماک اکیرما  اب  ار  دوخ  طباور  تسا ، مولظم  اب  ملاظ  هطبار  ناریا  اب  اکیرما  هطبار 
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زا شیب  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  عطق  ام  هطبار  ًالمع  .میـشابن  مسیلایرپما  جاتحم  هک  تسا  نیا  میتسه  نآ  لابند  ام  هک  يزیچ  تسا و  اکیرما  هطلـس  دوش ، عطق 
نیب ياه  هاگداد  هک  نیا  يارب  میدش ؛ راتفرگ  مه  دراوم  یـضعب  رد  درک : يروآدای  يو  .میدرک  عطق  هبناجکی  میتشاد ، اکیرما  اب  هک  ار  دادرارق  دص  کی 

رد هک  دوب  هدش  هتشون  دادرارق  نیا  رد  .دش  عطق  هبناجکی  هک  دوب  هسنارف  اب  یمتا  يژرنا  دادرارق  هلمج  زا  دندرک ؛ حرطم  تیاکش  اهدص  ام  دض  رب  یللملا 
.دهدب تراسخ  رالد  درایلیم  ود  دیاب  هدننک  خسف  هبناجکی ، وغل  تروص 

ره هک  نیا  نآ  ياه  هناشن  زا  دروآ و  نوریب  هطلـس  ریز  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  هدـنزرا  جـیاتن  زا  یکی  تفگ : دوخ  نانخـس  همادا  رد  رنهاب  رتکد 
نیا هک  میدرک  یم  رداص  هکـشب  نویلیم  دودح 6  ًالبق  ینعی  میدرک ؛ هریخذ  ینیمز  ریز  تفن  هکـشب  رازه  نویلیم و 300  ات 3  رازه  نویلیم و 200  زور 3 

نازیم میا و  هدرک  ییوج  هفرـص  رالد  درایلیم  دودـح 25  هتـشذگ  لاس  کی  یط  رگید  نابز  هب  .تسا  هتفای  لیلقت  هکـشب  رازه  نویلیم و 700  هب 2  رادقم 
(1) تسا هطلس  عطق  تیصاخ  اه  نیا  تسا و  هدیسر  رالد  درایلیم  دودح 15  هب  نآلا  دوب ، رالد  درایلیم  دودح 10  هک  زین  ام  يزرا  هریخذ 
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تافالتخا ماظن  نارـس  دننک ، یم  تیلاعف  ماظندـضرب  تدـش  هب  ناهنپ و  راکـشآ و  روط  هب  یفلتخم ، یـسایس  ياه  هورگ  هک  ناریا  هعماج  یلعف  عاضوا  رد 
بالقنا نایز  هب  ار  نارگید  شور  دراوم  یخرب  رد  دننک و  یم  لابند  ار  روما  دوخ  شور  اب  کی  ره  دراوم  یخرب  رد  دنراد ؛ مه  اب  يداح  ًاضعب  راکـشآ و 

هار هلزنم  هب  مدرم ، عیـسو  ياه  هدوت  نهذ  رد  یمومع و  راکفا  رد  هک  تسا  ینیمخ  ماما  زا  يوریپ  اهنت  نیا  نایم  نیا  رد  .دنناوخ  یم  نآ  اب  تفلاخم  رد  ای 
.دنک یم  دیکأت  هملک  تدحو  رب  هشیمه  زین  ماما  .تسا  بالقنا  اب  قفاوم  حیحص و 

یتشهب و نایاقآ  تیحالص  رب  دیکأت  نمض  يرتسگداد ، تاضق  زین  روشک و  لک  ناتسداد  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  اب  رادید  رد  ینیمخ  ماما  زین  زورما 
رفن ود  نیا  نم  : » تفگ هدـش  دای  تاباصتنا  دروم  رد  ماما  .تخادرپ  تدـحو  رما  رد  دّـکؤم  شرافـس  هب  ًاددـجم  روبزم ، تمـس  ود  يارب  یلیبدرا  يوسوم 

غارـس نم  هک  يدارفا  زا  یلیخ  رد  و  تسه ، اهنآ  رد  تاـهج  همه  هک  نیا  كاردا  ینـالوط و  قباوس  اـب  یلاـع ، ماـقم  ود  نیا  هب  مدرک  بوصنم  ار  ناـیاقآ 
(2)« .دنوش راک  لوغشم  دنیایب و  دنناوت  یمن  هک  دنراد  ییاه  لغش  دشاب ، رگا  هک  نیا  ای  درادن و  دوجو  ای  تاهج  نیا  همه  مراد ،
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روشک لک  ناتسداد  یلیبدرا  يوسوم 

شرافس لاح  نیع  رد  روشک و  لک  ناتسداد  یلاع و  ناوید  سیئر  تیحالص  ددجم  دییأت 

.ینیمخ ماما  زورما  تاقالم  رد  ینونک  یسایس  تافالتخا  زا  زیهرپ  هب  دکؤم 

: درک دیکأت  لیذ  وحن  هب  نآ ، ترورض  ماظن و  نارس  نیب  تافالتخا  عفر  رب  هشیمه ، لاور  هب  نینچمه  ینیمخ  ماما 

أـشنم هک  دـهدن  نات  يزاب  یناسفن  تاهج  نآ  هک  دـینک  شـشوک  .تسا ...  یناسفن  تاهج  زا  یـشان  هشیمه  فالتخا ، .روما  رد  دیـشاب  هتـشادن  فالتخا  »
لباقم رد  تسا ، راتفرگ  هک  یتکلمم  کی  .دوش  تبحـص  رگید  ياهاج  رد  ای  دوش و  سکعنم  تافالتخا  نیا  اـه  هماـنزور  رد  دوش و  فـالتخا  هشقاـنم و 

نارگید گنچ  هب  ًارهق  دـننک ، هدیـسوپ  نطاـب  زا  ار  تکلمم  نیا  تتـشت  هقرفت و  اـب  دـنهاوخب  صاخـشا  هچناـنچ  رگا  تسا ...، رطخ  ضرعم  رد  بناـجا و 
دناوت یمن  یـسک  یتکلمم ، نینچ  کی  رد  .دـنمه  اب  همه  تلود  تلم و  تلم ؛ اب  فلاخم  میرادـن  یتموکح  رگید  ناریا  رد ]  ] هللادـمحب .داـتفا ...  دـهاوخ 

 ... .درک میهاوخ  هچ  درک و  میهاوخ  هچ  هک  دننز  یم  دایرف  یِه  جراخ  زا  اذهل  و  دنکب ، لیمحت  ار  یبلاطم  تکلمم  نیا  هب  دیایب و 

ادیپ یگدیـسوپ  کی  لخاد  زا  هک  دننکب  يراک  دنهاوخ  یم  دنتـسه و  اه  یناریا  دوخ  نیب  رد  فسالا  عم  اهنآ  نیغلبم  هک  تسا  نیا  هدمع  لاح ، ّيا  یلع 
حانج دنتـسناوتن ، ار  بلطم  نیا  رگا  دـنزادنیب ؛ فالتخا  اروش  روهمج و  سیئر  نیب  دنتـسناوت  رگا  .دـنزیرب  مه  هب  ار  لـخاد  ياـه  ناـمزاس  دارفا و  دوش و 

هک یتکلمم  کی  هک  میـشاب  هتـشاد  نیا  هب  هجوت  همه  دیاب  .دننک  یم  دنراد  هک  اهراک  نیا  زا  یغولـش و  داجیا  فالتخا و  داجیا  يارب  دننک  تسرد  ییاه 
هتـشاد ار  ییاه  يراتفرگ  نینچ  کی  هک  دندوب  دهاش  همه  دندوب و  شدهاش  مدرم  زا  يرایـسب  هک  لاس ) دصناپ  رازه و  ود  نآ  زا  ریغ   ) لاس دنچ  هاجنپ و 

هک مینکب  يراک  دیابن  ام  دوخ  .ددرگرب  اه  يراتفرگ  نامه  هک  دننکن  يراک  هرابود  ناشدوخ  تسا ، هدمآ  نوریب  يراتفرگ  نیا  زا  هللادـمحب  الاح  تسا و 
(1)« .میدوب التبم  نآ  هب  رت  شیپ  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  میوشب  التبم  هرابود 
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رد .تسا  يوروش  ناریا و  طـباور  هلئـسم  تسا ، یهورگ  ياـه  هناـسر  رد  ناریا  هب  طوبرم  یلیلحت  يربخ و  ياـهروحم  زا  ًاریخا  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 
.دراد ار  دوخ  صاخ  تیساسح  ناتسناغفا ، هلئسم  هرابرد  ناریا  تاماقم  ياهرظن  عضاوم و  یعاضوا ، نینچ 

ماـما اـب  يرتـسگداد  تاـضق  زا  يا  هدـع  لـک و  ناتـسداد  یلیبدرا  يوسوم  هللا  تیآ  روشک ، یلاـع  ناوید  سیئر  یتـشهب  هللا  تیآ  هک  یتاـقالم  رد  زورما 
تسا هتساوخ  ناتسناغفا  تلود  هک  تفگ  نم  شیپ  دمآ  يوروش  ریفس  هک  يزور  نآ  نم  : » درک رظن  راهظا  لیذ  وحن  هب  هراب  نیا  رد  ماما  دنتـشاد ، ینیمخ 

، دنک هضبق  ار  ناتسناغفا  دناوت  یم  يوروش  تلود  هتبلا  دنک ؛ یم  يوروش  هک  تسا  یهابتـشا  نیا  هک  متفگ  وا  هب  دتـسرفب ، اج  نآ  هب  یماظن  يوروش ، هک 
ناتـسناغفا تلم  .تسا  لطاب  یلایخ  نیا  دینک ، مارآ  ار  نآ  دیریگب و  ار  ناتـسناغفا  دیناوتب  دیدرک  لایخ  امـش  رگا  .دوش  رقتـسم  اج  نآ  رد  دناوت  یمن  یلو 

ار اجنآ  دناوت  یمن  اما  دریگ ، یم  ار  اج  نآ  دورب ، مه  يرگید  تردق  ره  دیورب و  رگا  مه  امـش  .ناتـسناغفا  تموکح  لباقم  رد  دـنا  هداتـسیا  تسا  ملـسم 
(1)« .دروخ یم  تسکش  هرخالاب  دنک و  مارآ 

رازگرب یگتفه  روط  هب  هک  دوخ  لومعم  یتاعوبطم  سنارفنک  رد  بالقنا " ياروش  وضع  روشک و  یلاـع  ناوید  سیئر  یتشهب  هّللا  تیآ   " نینچمه زورما 
يارب يراک  ره  میا و  هدرک  تفلاخم  عوضوم  نیا  اب  ام  درک : دیکأت  ناتسناغفا ، رد  يوروش  روضح  لابق  رد  ناریا  عضوم  هرابرد  درک و  تکرش  دوش ، یم 

(2) دشدهاوخ هلماعم  هدحتم  تالایا  دننام  يوروش  اب  تفگ : نایاپ  رد  يو  .داد  میهاوخ  ماجنا  اهنآ  ندرک  جراخ 
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يا هژیو  بلاطم  هدنرادرب  رد  تسا و  درف  هب  رصحنم  ینابلآ  ياه  هناسر  بلاطم  يوروش ، ناریا و  طباور  هرابرد  یهورگ  ياه  هناسر  ياه  لیلحت  نایم  رد 
کچوک ییاه  هورگ  زین  ناریا  لخاد  رد  .تسا  يوروش  دـض  ًادـیدش  اما  یتسینومک  ینابلآ ، تلود  .تسا  روشک  نیا  ياه  يریگ  تهج  صاخ  هک  تسا 

ناریا و طباور  هرابرد  يراتفگ  ینابلآ  ویدار  زا  زورما  لاح  نیا  رد  .دراد  دوجو  ینابلآ  رادـفرط  يوروش و  دـض  یتسینومک  یـشم  اـب  ادـص  رـس و  رپ  اـما 
: تسا هدمآ  راتفگ  نیا  رد  يوروش ." مسیلایرپما  عفانم  هب  ناریا  ياه  قلخ  هبرض   " ناونع اب  دش ، شخپ  يوروش 

.دـناشن دوخ  ياج  هب  ار  يوروش  مسیلایرپما  لایـسوس  اکیرما و  مسیلاـیرپما  تخاـس و  نوگنرـس  ار  هاـش  ماـشآ  نوخ  میژر  دوخ ، بـالقنا  اـب  ناریا  قلخ  »
ناریا قلخ  تازرابم  زا  ینابیتشپ  زا  نخس  وس  کی  زا  اهنآ  .دنرادن  شزاس  رس  هدمآ  دوجو  هب  عاضوا  اب  نتگنشاو ، نارادمامز  ناس  هب  وکـسم  نارادمدرس 
هدروآ تسد  هب  هاش  نامز  رد  هک  ار  ییاهزایتما  ات  دنـشوک  یم  هدش  يا  هلیـسو  ره  هب  دننک و  یم  لمع  يو  هیلع  رب  لمع  رد  رگید ، يوس  زا  دـننار و  یم 

اهوگو تفگ  نیا  رد  .تسا  ناریا  زاگ  رس  رب  ناریا  يوروش و  ناگدنیامن  ياهوگو  تفگ  نآ ، هاوگ  .دنرادهگن  دندوب ،
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لیمحت ناریا  رب  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  هک  ار  یتازایتما  يرامعتـسا و  ون  عضاوم  ناریا و  زاگ  دـیرخ  نیـشیپ  طیارـش  ات  دنـشوک  یم  وکـسم  ناگداتـسرف 
دومن و در  ار  يرامعتـسا  ون  تساوخ  نیا  ناریا  هک  یماگنه  .دـنرخب  ...و  یناهج  رازاب  رد  نآ  یعقاو  شزرا  زا  رت  نییاپ  یتمیق  هب  ار  ناریا  زاگ  ات  ...دـننک 

تسرد عورشم و  ًالماک  میمـصت  نیا  دض  رب  میقتـسم  هلمح  شروی و  هب  زاغآ  يوروش  یتاغیلبت  هاگتـسد  درک ، عطق  يوروش  داحتا  هب  ار  دوخ  زاگ  نایرج 
هب ار  ناریا  تفن  هک  ییاکیرما  ياه  تسیلایرپما  ناس  هب  هتفرگ و  دوس  هاش  یقلخ  یلم و  دـض  تسایـس  زا  هتـشذگ  رد  يوروش  داحتا  .دومن ...  ناریا  قلخ 

(1)« .دنرب جارات  هب  ار  ناریا  رگید  ياه  تورث  زاگ و  ات  دومن  تخاپ  تخاس و  ناریا  قلخ  دالج  اب  دندرب ، یم  لواپچ 
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اب روشک  ود  مدرم  هک  نیا  ناـکما  زونه  اـما  درک ؛ عطق  لـماک  روط  هب  رـصم  میژر  اـب  ار  دوخ  طـباور  زورما  هیروس  قشمد ، زا  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  هب 
مچرپ هیبش  هک  روشک  نیا  مچرپ  رییغت  يارب  ار  دسا  ظفاح  روتـسد  زین  هیروس  ناملراپ  .تسا  هتفرن  نیب  زا  دنهدب ، هسلج  لیکـشت  دـنوش و  عمج  رگیدـکی 

رصم مچرپ  ندش  هتشارفارب  زا  هک  هیروس  .تسا  هدوب  یبیل ) هیروس -  رصم -   ) یبرع ریهامج  نویـساردف  هب  طوبرم  مچرپ  نیا  .درک  بیوصت  تسا ، رـصم 
(2) .تشاد دهاوخ  ًاددجم  تسا ، هتشاد  لاس 1961  رد  هک  ار  یگنر  هس  مچرپ  هک  درک  مالعا  تسا ، هدرک  يدونشخان  راهظا  لیئارسا  ترافس  رد 

* * *

ینیمخ ماما  هب  رتراک  مایپ  شرازگ 153 : لوا  همیمض 

: تسا ریز  حرش  هب  ینیمخ  ماما  هب  رتراک  مایپ  لماک  نتم 

یساسا دنس  کی  ار  مایپ  نیا  نم  .مناوخب  ناریا  مدرم  هب  باطخ  ار  امش  [ 1/1/1359  ] سرام مکی  تسیب و  مایپ  هک  متشاد  ار  نیا  ناکما  نم  بانج ! یلاع  »
نم .تسا  ام  هجوت  دروم  رما  نیا  .دیا  هدومن  صخـشم  یللملا  نیب  تسایـس  رد  ار  دوخ  عضوم  امـش  مایپ ، نیا  رد  .منک  یم  یقلت  امـش  روشک  هدـنیآ  يارب 

ملیام .دشاب  یم  دوخ ، تشونرس  رب  ریاد  مدرم  قح  للم و  تیمکاح  هب  مارتحا  صوصخ  هب  اه ، تلود  نیب  دیدج  طباور  دنمزاین  یناهج  حلـص  هک  مقفاوم 
هب ام  دشاب و  یم  زین  نم  لوبق  دروم  لوصا  زا  دوش ، یم  ناونع  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  ياقآ  امـش و  فرط  زا  ًاررکم  هک  لصا  ود  نیا  هک  منک  دیکأت 

، يوالسگوی تیمکاح  هب  یلامتحا  رطخ  کی  لباقم  رد  ای  و  ناتسناغفا ، رد  هچ  هئوگاراکین ، رد  هچ  لوصا ، نیا  ندرک  یلمع  رب  ریاد  ار  دوخ  میمـصت  ایند 
.میا هدومن  تباث 
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ار ام  همه  تسا و  يرگید  لاوحا  عاضوا و  تسایس و  هجیتن  هک  دشاب  یم  یساسح  یلیخ  یللملا  نیب  عضو  کی  ثراو  نم  تموکح  هک  منک  دیکأت  ملیام 
ییاسانش ار  دوخ  تاهابتشا  تسا  هتـسناوت  هشیمه  هک  تسا  نیا  ییاکیرما  یـسارکمد  گرزب  تیزم  .تسا  هدرک  راداو  هتـشذگ  رد  یهابتـشا  باکترا  هب 

ًالثم اکیرما ، هلخادم  میخو  لامعا  تقیقح  ندرک  نشور  يارب  اکیرما  هرگنک  رد  قیقحت  نویسیمک  هب  ار  دوخ  تقفاوم  ام  .دنک  موکحم  ار  نآ  ای  هدومن و 
تیلوئسم لابق  رد  یمهم  رایسب  ریبادت  هلخادم و  نیا  ندرک  موکحم  دروم  رد  یمهم  تامیمصت  قیقحت  نویسیمک  نیا  میا و  هدومن  مالعا  یلیش ، دروم  رد 

هب اکیرما  رد  ار  قیقحت  نویـسیمک  نیا  میا  هدامآ  هک  میا  هتخاس  علطم  ار  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  ياقآ  ام  .تسا  هدرک  ذاختا  لاـمعا ، زا  یـشان  ياـه 
.دزاس ریذپ  ناکما  ار  ام  نیتلم  نیب  نارحب  نیا  لح  دناوتب  هک  مینک  يزیر  همانرب  يوحن 

تملاسم لح  يارب  ناریا  مدرم  مزال  تیاضر  نیمأت  هار  رد  يدـج  مامتها  يارب  دوخ  لماک  یگدامآ  زا  ار  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  ياقآ  اـم  نینچمه 
تـسا هتـسناوت  یم  نارهت  رد  اـم  ترافـس  فرـصت  هک  منک  كرد  یبوخ  هب  مناوت  یم  نم  .میا  هتخاـس  علطم  تموـکح ، ود  نیب  دوـجوم  تاـفالتخا  زیمآ 

هک ینانآ  یعقاو  ياه  هزیگنا  هرابرد  دـیدرت  يارب  يدـج  لـیالد  نم  دوش و  یم  يرپس  ناـمز  اـما  دوش ؛ یقلت  ناریا  ناـناوج  يارب  یهجوم  لـمعلا  سکع 
ًاتیاهن دـنک و  یم  داجیا  ام  تموکح  امـش و  تموکح  يارب  يا  هدـمع  لئاسم  زورما  ترافـس ، لاغـشا  .مراد  تسد  رد  دـنا ، هدرک  فرـصت  ار  ام  تراـفس 

اب زین  ام  هدوب و  نآ  ناهاوخ  امـش  هک  لباقتم  مارتحا  يربارب و  ساسا  رب  دیدج  طباور  داجیا  ینونک و  نارحب  عفر  عنام  هک  تسا  هدیدرگ  یتافالتخا  لماع 
؛ تسا ام  يوزرآ  ام و  فده  نانچمه  رما  نیا  .میـشاب  یم  تسا  ناریا  بالقنا  دولوم  هک  يدیدج  قیاقح  شریذپ  هدامآ  ام  .دشاب  یم  میراد ، تقفاوم  نآ 

.مینک یم  بیقعت  تسا ، للم  همه  يارب  تلادع  يرارقرب  یناهج و  حلص  هک  ار  يدحاو  فده  ام  تیاهن ، رد  منک  یم  روصت  نم  اریز 

هلخادـم لئاسم  نیا  رد  هک  تفرگ  میمـصت  نم  تموکح  دوب ، هدـش  هتفریذـپ  ینامرد  یناسنا و  لیالد  هب  هک  اکیرما  زا  عولخم  قباس  هاش  تمیزع  نامز  زا 
، تسا هتفای  ماجنا  رصم ، رد  نتفای  هانپ  يارب  تاداس  وا و  دوخ  نیب  هک  یتارکاذم  هب  تبـسن  ام  هدوب و  قباس  هاش  یـصخش  میمـصت  کی  اماناپ  كرت  .دنکن 

تفلاخم ییاکیرما  ناکشزپ  هلیـسو  هب  ییاکیرما  ياه  ناتـسرامیب  رد  وا  هجلاعم  اب  ام  .میدرک  تفلاخم  اکیرما  هب  وا  تعجارم  اب  ام  .میا  هدوب  هناگیب  ًالماک 
کیکفت لصا  ظفح  نم  .میدراذـگ  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  ياقآ  رایتخا  رد  میتشاد ، قباس  هاش  یجازم  عضو  هرابرد  هک  یتاـعالطا  هیلک  اـم  .میدرک 

.مناد یم  یساسا  ار  عوضوم  ود  لماک 

مهاوخ یم  .دوش  لصف  لح و  تلم ، ود  يدـج  هدـنیآ  عفانم  تایعقاو و  يانبم  رب  ام ، ياه  تموکح  تیلباـق  هدارا و  لاـمعا  هار  زا  دـیاب  نیباـم  یف  نارحب 
لوقعم و هیور  ذاختا  هدامآ  ام  دوش ، لح  ناریا  تموکح  هب  اه  ناگورگ  تیلوئسم  لاقتنا  قیرط  زا  يروف  هلئسم  هک  نیا  ضحم  هب  منک  ناشنرطاخ  ًادکؤم 
ام هب  هبناج ، ود  لئاسم  هب  یگدیسر  ناونع  هب  كرتشم  نویسیمک  کی  داجیا  .میـشاب  یم  نیبام  یف  هبناجود  هدیدع  لئاسم  لصف  لح و  يارب  يا  هناتـسود 

، دهد هعسوت  ار  ام  هدنیآ  طباور  هک  يا  هلیسو  ناونع  هب  ار  ینویسیمک  نینچ  میناوتب  میریذپب و  ار  رکف  نیا  دعاسم  رظن  اب  میا  هدامآ  ام  تسا ؛ هدش  هیـصوت 
ار یـسانش  قح  تیاهن  تباب  نیا  زا  دـییامن و  يرای  ًادـج  هنادنمتفارـش ، هنافـصنم و  طباوض  ساسا  رب  نیبام  یف  نارحب  لح  رد  ارم  مراد  انمت  .مییامن  یقلت 

ياه ماظن  یعقاو  نانمشد  نامز و  نم  رظن  هب  هک  مراد  مالعا  ًاتراسج  مهاوخ  یم  هزاجا  .دومن  دنهاوخ  یسانش  قح  امـش  زا  زین  ام  تلم  ود  .تشاد  مهاوخ 
(1) ].« 6/1/1359  [ سرام 1980  26 رتراک ." یمیج   " .تامارتحا نیرتهب  میدقت  اب  .دنلوغشم  ام  نایز  هب  ام ، طوبرم  یسایس 

شرازگ 153 مود  همیمض 

هک تسا  هتـشاد  دیفـس  خاک  يوگنخـس  تاراهظا  نیتسخن  اب  یـشحاف  ياه  توافت  اما  تسین ، لماک  زونه  هک  نیا  اب  ییاکیرما  تاماقم  يدـعب  تاراـهظا 
همان کی  راشتنا  تشون : هراب  نیا  رد  ًادعب  اکیرما ، تقو  هجراخریزو  سنو  سوریاس  .تسا  هدوب  ییاهزیچ  ندناشوپ  ددصرد  دیفـس  خاک  دـهد  یم  ناشن 

یلاجنج دوب ، هدرک  فارتعا  ناریا  رد  اکیرما  هتشذگ  تالخادم  هب  اکیرما  يروهمج  سیئر  نآ  رد  هک  ینیمخ  هب  رتراک  زا  یگتخاس 

341 ص :
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رد ردص  ینب  یلو  میدرک ؛ بیذـکت  ار  يا  همان  نینچ  دوجو  هلـصافالب  ام  .دوب ) هدرک  لعج  هنوگچ  یک و  ار  همان  نیا  هک  میناد  یمن  زونه  ام   ) .درک اپ  هب 
هدش هداتسرف  وا  يارب  رتراک  فرط  زا  هک  ار  یصوصخ  همان  ود  نومـضم  یطارفا -  رـصانع  راشف  ندرک  فرحنم  روظنم  هب  دیاش  زیمآ -  نونج  مادقا  کی 

(1) درک شاف  دوب 

.دشن مولعم  ینشور  هب  ارجام  نیا  رد  رتراک  نارای  فادها  راتفر و  تایئزج  هاگ  چیه  لاح  ره  رد 

شرازگ 156 همیمض 

نوش : » دوب هدرک  جرد  نارهت  هب  دیارب  کم  نوش  رفـس  هرابرد  ار  ریز  ربخ  رتیور ، زا  لقن  هب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هتـشذگ  زور  دوش  یم  يروآدای 
کی داجیا  دروم  رد  يو  حرط  هک  نیا  لاـمتحا  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدـش  نارهت  دراو  ناریا  تلود  توعد  هب  دـنلریا ، قباـس  هجراـخ  ریزو  دـیارب  کـم 
رتیور راگنربخ  هب  دیارب  کم  .تسا  هتفای  شیازفا  دریگ ، رارق  ددجم  یسررب  دروم  اه ، ناگورگ  نارحب  لح  هب  کمک  يارب  تاقیقحت  لقتـسم  نویـسیمک 

هبنشود ات  تفگ  طقف  درک و  يراددوخ  ناریا  هب  دوخ  رفـس  هرابرد  یحیـضوت  ره  زا  يو  .درک  دهاوخ  تاقالم  ناریا  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  اب  تفگ 
هرابرد یسررب  يو  يداهنشیپ  نویـسیمک  زا  فده  تفگ  ناریا  هب  دوخ  هتـشذگ  رفـس  هب  عجار  یبتک  شرازگ  کی  رد  دیارب  کم  .دنام  دهاوخ  ناریا  رد 
لاوما زا  هدافتسا  ءوس  و  لتق ، هجنکش ، رـشب ، قوقح  ضقن  ات 1979  ياه 1953  لاس  یط  هک  نیا  هب  داقتعا  يارب  ییاـه  هنیمز  اـیآ  هک  تسا  عوضوم  نیا 
نامزاس طسوت  هاگداد ، کی  رد  شناراکمه ، قباس و  هاش  هاـگ  نآ  دوب ، تبثم  باوج  رگا  .ریخ  اـی  دراد  دوجو  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هاـش  طـسوت  یمومع 

(2)« .تفرگ دنهاوخ  رارق  همکاحم  تحت  للم 

شرازگ 160 همیمض 

: تسا ریز  رارق  هب  تفای ، راشتنا  هقطنم  رد  نیمز  میسقت  هرابرد  زورما  حبص  هک  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح  دیشمج  رتکد  هینایب  لماک  نتم 

یخارف و دـیادزب و  شکتمحز  نیعراز  كورچرپ  هایـس و  هرهچ  زا  ار  يدـیماان  سأی و  راـبغ  درگ و  اـت  دور  یم  ناریا  فعـضتسم  تلم  نوخرپ  بـالقنا  »
ینوخ نیا  هک  تسین  هدیشوپ  سک  چیهرب  .دنیرفایب  یخرس  درز  ياه  هرهچ  رد  دشخب و  الج  ار  غورف  یب  نامشچ  دزاس و  نآ  نیزگیاج  ار  ییور  هداشگ 
تلود دروآ و  یمن  داـی  هب  ار  يرگید  زیچ  هعماـج  نافعـضتسم  شورخ  شوجرپ و  ياـه  نوـخ  زج  هدـنام  راـگدای  هب  ناـبایخ  شرف  راوـید و  رد و  رب  هک 
ناشیاه مکـش  هک  یناسک  ياپ  هب  ار  ناشکتمحز  نافیعـض و  قحرب  قوقح  ندش  لامیاپ  رب  نیا  زا  شیب  دـناوت  یمن  نادیهـش ، نیا  نوخ  رب  ثراو  یبالقنا 

(3) .دشاب تسا  هتشگ  هبرف  دح  زا  شیب 

دوش یم  هتـساوخ  درُک  ناردارب  هژیو  هب  تاقبط  مامت  زا  ناتـسا ، نیا  رد  نآ  يارجا  نیعراز و  نیب  نیمز  میـسقت  رب  ینبم  تلود  مادقا  یپ  رد  روظنم  نیدـب 
هک دنـشاب  نئمطم  دنهدن و  قلخ  ادـخ و  مصخ  هب  تصرف  هتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  نمـشد  هدومن و  يراکمه  تلود  اب  هتفردابرب  قوقح  قاقحا  يارب  هک 

دهاوخ مکاح  هقطنم  رب  ار  یعیبط  قح  اب  مأوت  تینما  هدـش و  بوکرـس  تدـش  هب  یبالقنا  رهق  يورین  اب  دـشاب  هک  يا  هقبط  ره  زا  رگ  لالخا  ره  هعفد  نیا 
: دیامن یم  بلج  ریز  دراوم  هب  ار  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  هقطنم  مرتحم  یلاها  هجوت  قوف ، بلاطم  هب  هجوت  اب  اذل  .تخاس 

عرـسا رد  تردـق و  مامت  اب  یمالـسا  يروهمج  نیناوق  قبط  عرز ، تشک و  تسا ، رطخ  رد  ناشقحان  عفانم  هک  یناسک  ياـه  یـشارت  لاکـشا  مغر  یلع  - 
.دورب نیب  زا  یتسیاب  یتوغاط  كرش و  طباوض  طباور و  مامت  عورش و  دیاب  هقطنم  رد  تقو 

دیآ ناشغارـس  هب  نوناق  هک  نیا  زا  لبق  دشاب ، یم  یـضرا  دـیدج  تامیـسقت  لومـشم  ناشیاه  نیمز  دـنناد  یم  دوخ  هک  یعارز  ياه  نیمز  نابحاص  هب  - 
.دنیامن تکرش  یبالقنا  یناسنا و  رما  نیا  رد  هنابلطواد 

342 ص :
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ص2. ، 9/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2
.تسا هدش  هدروآ  بلطم  نیع  میقتسم  لوق  لقن  رد  .تسا  ناهیک  همانزور  زا  ترابع  لاکشا  - 3
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یم یعنـصت ، ياه  يریگرد  ندروآ  دوجو  هب  شاـشتغا و  داـجیا  تاـکیرحت و  اـب  هک  هتـشذگ  میژر  ياـه  هدـنام  سپ  هدـش و  هتخانـش  لـماوع  هیلک  هب  - 
مدرم هب  یفرعم  نمض  دنرادنرب ، دوخ  ياه  هئطوت  زا  تسد  رگا  هک  دیامن  یم  راطخا  دنیامن ، ظفح  هدید  جنر  ناناقهد  هب  ار  دوخ  هطلس  نانچمه  دنهاوخ 

.دش دنهاوخ  یبالقنا  ياه  هاگداد  میلست 

يوحن ره  هب  دوخ  عفانم  ظفح  رطاخ  هب  هک  ربخ  یب  ادخ  زا  نابابرا  تاکیرحت  رابریز  هک  دهد  یم  رادشه  نازرواشک  نیعراز و  درُک و  ناردارب  مامت  هب  - 
.دنوشن نآ  ای  نیا و  تسد  تلآ  راب  رگید  هک  دنشاب  رادیب  رایشه و  دنورن و  دنا ، هتفرگ  تسد  هب  هحلسا 

رد يا  هظحالم  چـیه  یب  هنرگ  و  دـننادرگرب ؛ دوخ  عرازم  هب  ار  اـهنآ  رت  عیرـس  هچ  ره  دـنا ، هدـنار  نوریب  ربج  هب  دوخ  عرازم  زا  ار  نیعراز  هک  یناـبابرا  - 
(1)« .دش دهاوخ  راتفر  اهنآ  اب  یبالقنا  رهق  اب  هدش و  یفرعم  مدرم  هب  یهورگ  ياه  هناسر 

343 ص :
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سرام 1980 یلوالا 1400 31  يدامج  نیدرورف 135914  هبنشود 11  گنج  رامشزور 

181

ياه ارجام  زا  دـعب  اه  شالت  نیا  دراد و  همادا  نانچمه  اه ، ناگورگ  يارجام  رد  لمع  راـکتبا  نتفرگ  تسد  هب  يارب  اـکیرما  تلود  ریخا  ياـه  شـشوک 
موادت هدنهد  ناشن  هک  درک  لاسرا  یـشرازگ  نتگنـشاو  زا  سرپدـتیانوی  زورما  .تسا  هدـش  رت  شیب  نآ ، بیذـکت  و  ینیمخ " ماما  هب  رتراک  همان   " ياشفا

هب یتخس  مایپ  هدحتم  تالایا  هک  دهد  یم  ناشن  هدیسر  ياه  شرازگ  : » تسا هدروآ  سرپدتیانوی  .تسا  صخشم  یحرط  بلاق  رد  هدش  دای  ياه  ششوک 
روشک نیا  ياه  تاملپید  رثکا  جارخا  يراجت و  میرحت  هب  ار  ناریا  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  ندشن  دازآ  تروص  رد  نآ ، رد  تسا و  هتـشاد  لاسرا  ناریا 

تاملپید جارخا  ییوراد ، ییاذـغ و  داوم  زا  ریغ  هب  الاک  عون  همه  رودـص  میرحت  لماش  تامادـقا  نیا  اـه  شرازگ  قبط  .تسا  هدرک  دـیدهت  نتگنـشاو  زا 
تامادـقا ماجنا  تهج  اکیرما  نادـحتم  زا  تساوخرد  و  نتگنـشاو ، رد  ناریا  ترافـس  نانکراک  لقادـح  نتـشاذگ  اجرب  هدـحتم و  تالایا  زا  یناریا  ياـه 

(1)« .دشاب یم  ناریا  هیلع  يداصتقا 

، درک دـهاوخ  مالعا  هدـنیآ  هتفه  هک  ییاه  يریگتخـس  زا  یتمـسق  ياتـسار  رد  اـکیرما  تلود  داد : شرازگ  هراـب  نیا  رد  نتگنـشاو  زا  زین  سرپدتیـشوسآ 
رد اکیرما  ترافـس  عوضوم  هرابرد  ییابیکـشان  شیازفا  مغر  یلع  یلو  .تسا  اـکیرما  رد  یناریا  ياـه  تاـملپید  دادـعت  ددـجم  شهاـک  یـسررب  مرگرس 

یتروص رد  .دنک  مادقا  ییاهنت  هب  ناریا ، اب  هطبار  عطق  رد  درادـن  لیم  اکیرما  تلود  دـنتفگ  هاگآ  عبانم  .دـش  دـهاوخ  ظفح  ناریا  اب  اکیرما  طباور  نارهت ،
یهارمه ار  اـکیرما  ناریا ، اـب  هطبار  عطق  رد  اـپورا  كرتـشم  رازاـب  وضع  روـشک  تسا 9  نکمم  دـنوش ، هتـشاد  هگن  یمولعمان  تدـم  ات  اـه  ناـگورگ  هک 

(2) .دننک

ترازو هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  زا  تسا ، هدوب  هنوگ " يرادا  مکحم و   " هک یمسر  ياه  مایپ  هک  دش  هتفگ  زین  .یـس.یب.يا  نویزیولت  يربخ  شخب  رد 
.تسا هدش  هداتسرف  ناریا  هجراخ 

.دندرکن يرظن  راهظا  چیه  اه  شرازگ  نیا  دروم  رد  دیفس  خاک  تاماقم 

هتـشاد اه  ناگورگ  تشونرـس  رب  يرابنایز " رثا   " تسا نکمم  هلئـسم ، نیا  دروم  رد  رظن  راـهظا  هک  نیا  لـیلد  هب  لواـپ  يدوج  سرپدـتیانوی ، شرازگ  هب 
درک و يراددوخ  رظن  راهظا  زا  دشاب ،

345 ص :

.11/1/1359 سرپدتیانوی ، نتگنشاو -  ص3 ، ، 12/1/1359 هرامش 11 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ ، - 1
.سرپدتیشوسآ نتگنشاو -  ص12 ، ، 10/1/1359، یمالسا يروهمج  همانزور  - 2
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يو لاح ، نیا  اب  .تسا  زاب  هرکاذـم  يارب  ییاه  هار  ناریا  رد  هک  نیا  درک و  هراشا  تارییغت " دـیدج و  ياه  كرحم  یـضعب  داـجیا  زا  يا  هرود   " هب طـقف 
(1) .دوش نشور  هدنیآ ) یتامدقم  تاباختنا  نامز   ) هبنش هس  زور  دناوت  یم  عوضوم  نیا  تفگ 

، روشک نیا  ریزو  تسخن  رچات  تراگرام  مناـخ  درک  مـالعا  هتـشذگ  زور  ناتـسلگنا  هجراـخروما  ترازو  داد : شرازگ  ندـنل  زا  زین  رتیور  لاـح ، نیا  رد 
نیدـنچ ندـنل ، رد  هاگآ  عبانم  هتفگ  هب  .تسا  هتـشاد  لاسرا  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  ياقآ  يارب  یمایپ  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئـسم  هراـبرد 

(2) .درکن شاف  ار  رچات  مناخ  مایپ  دافم  ناتسلگنا  هجراخروما  ترازو  .دنا  هداتسرف  ییاه  مایپ  زین  رگید  یبرغ  روشک 

هلئـسم لح  هب  اهنآ  لیامت  زا  یکاح  هک  ییاه  شنکاو  دنهد ؛ یم  ربخ  یناریا  تاماقم  ياه  شنکاو  زا  عبانم  نامه  اکیرما ، دـیدج  كرحت  رابخا  رانک  رد 
لیکـشت بش  همین  رد  هک  بالقنا  ياروش  هژیو " سالجا   " زا دـعب  زورما  ردـص  ینب  تندـیزرپ  تشون  زمیاـت  كرویوین   » سرپدـتیانوی شرازگ  هب  .تسا 

رتراک همان  رد  موتامیتلا  نیا  دور  یم  نامگ  زمیات  كرویوین  هتـشون  هب  .دنداد " موتامیتلا  نم  هب  اه  نآ  : " تسا هتفگ  دوخ  کیدزن  راکمه  کی  هب  هدـش ،
هک درک  مالعا  اکیرما  تلود  هک  یماگنه  لبق ، هتفه  کی  خیرات  نیا  .تسا  هدش  نییعت  یتلهم  زورما  زا  یتعاس  ات  نآ  رد  هک  دشاب  هدش  هداد  ردص  ینب  هب 

بالقنا ياروش  هسلج  زا  دعب  ردـص  ینب  تشون  زمیات  كرویوین  .دـش ...  نییعت  تلود  نیا  هلیـسو  هب  تسا ، ناریا  هیلع  یتخـس  تامادـقا  یـسررب  مرگرس 
(3)« .تسا هدشن  شاف  میمصت  نیا  نکل  تسا ؛ هدش  ذاختا  یمیمصت  رتراک  موتامیتلا  دروم  رد  تفگ 

ناگورگ هک  درک  ینیب  شیپ  ناریا  هجراخریزو  هداز  بطق  قداص  تسپ ، نتگنـشاو  همانزور  شرازگ  هب  : » تسا هدمآ  نینچمه  سرپدـتیانوی  شرازگ  رد 
عبانم تشون  تسپ  نتگنشاو  .تفرگ  دنهاوخ  رارق  ناریا  تلود  لرتنک  تحت  هدش ، جراخ  نارهت ، رد  اکیرما  هدش  لاغشا  ترافس  رد  نازرابم  لرتنک  زا  اه 
تهج دوخ  ياه  همانرب  اب  بالقنا  ياروش  تقفاوم  بلج  روظنم  هب  ینیمخ ، هللا  تیآ  هب  رتراک  هدـش  اعدا  ماـیپ  زا  هداز  بطق  هک  دـنا  هداد  شرازگ  هاـگآ 
رتراک نونکا  مه  تفگ  ینفلت  هبحاصم  کی  رد  ناریا  هجراخ  ریزو  تشون  همانزور  نیا  .دنک  یم  هدافتسا  تلود  لرتنک  ریز  هب  اه  ناگورگ  ندرک  لقتنم 

تسا و هدش  بکترم  هک  یتایانج  رطاخ  هب  ندـش  همکاحم  يارب  عولخم  هاش  لیوحت  لماش  هک  نارحب -  نداد  هلـصیف  تهج  ار  ناریا  طیارـش  زا  يرایـسب 
« .تسا هدروآرب  دشاب -  یم  هتشذگ  ياه  نامز  رد  هاش  هب  اکیرما  کمک  نتفریذپ 

نارهت نتگنشاو و  ضقانتم  تاراهظا  لابند  هب  اه  شرازگ  نیا  هک  درک  يروآدای  سرپدتیانوی 
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(1) .هن ای  تسا  هداتسرف  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  يا  هنایوج  یتشآ  مایپ  رتراک  تندیزرپ  ایآ  هک  نیا  هرابرد  یتاراهظا  تسا ؛ هدش  رشتنم 
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ياهویدار اه و  همانزور  نایم  نیا  رد  .تسا  غاد  نانچمه  یجراخ  ياه  هناسر  رد  نآ  ثحب  ینیمخ ، ماما  هب  رتراک  مایپ  نتم  راشتنا  زا  زور  ود  تشذـگ  اب 
یم شخپ  همانرب  ناریا  زا  جراخ  لخاد و  نایناریا  يارب  هک  ندـنل -  ویدار  یـسراف  شخب  .دـنهد  یم  ناشن  تیـساسح  نارگید  زا  شیب  سیلگنا  اکیرما و 

هک شرازگ  کی  زا  ییاه  شخب  هب  اج  نیا  رد  .دنا  هداد  ناشن  تیساسح  ارجام  نیا  هب  تدش  هب  هک  تسا  ییاه  هناسر  زا  تسا و  اهنآ  زا  يا  هنومن  دنک - 
.تسا عوضوم  نیا  هژیو  تیساسح  هدنهد  ناشن  هک  دوش  یم  هراشا  دش ، شخپ  ویدار  نیا  زا  تعاس 20:45  رد  هک  شرازگ  هس  تعاس 15:15 و  رد 

زا یمایپ  ریخا ، ياهزور  رد  هک  هدرک  دـییأت  ار  عوضوم  نیا  اکیرما  دیفـس  خاـک  يوگنخـس  کـی  : » تسا هدـمآ  ندـنل  ویدار  تعاـس 15:15  شرازگ  رد 
یمایپ رتراک  تندـیزرپ  هک  دوب  هدرک  راکنا  دیفـس  خاک  ادـتبا  .تسا ...  هدـش  هداتـسرف  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  هب  رتراـک  تندـیزرپ 
هطساو نایرج  نیا  رد  یسیئوس  ياه  تاملپید  هک  تشاد  راهظا  سیئوس  تلود  يوگنخس  زورید  اما  تسا ، هداتـسرف  ناریا  ناربهر  هب  اه  ناگورگ  هرابرد 

هک ینایوجـشناد  رگا  هک  دـیوگ  یم  مایپ  نیا  .دراد  دوجو  فـالتخا  هدوب ، هچ  یناریا  ناربهر  اـب  ساـمت  نیا  تیهاـم  هک  نیا  هراـبرد  زونه  اـما  دـنا ؛ هدوب 
لوبق ار  كرتشم  نویسیمک  کی  لیکـشت  تسا  رـضاح  رتراک  تندیزرپ  هاگ  نآ  دنهدب ، لیوحت  ناریا  تلود  هب  ار  اهنآ  دنراد ، رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ 

اما ناریا ؛ هدـحتم و  تالایا  نارحب  لح  هار  رد  تسا  یتفرـشیپ  نیا  هک  هتـشاد  راـهظا  ردـص  ینب  ياـقآ  .دـیامن  یگدیـسر  روشک  ود  فـالتخا  هب  اـت  دـنک 
(2)« .تسا هدشن  هداتسرف  اکیرما  فرط  زا  وحن  نیا  هب  یمایپ  چیه  هک  دیوگ  یم  دیفس  خاک  يوگنخس 

نینچ دراد " دوجو  رتراک  ماـیپ  لاـسرا  يارجاـم  رد  هک  یمهبم  تاـکن   " ناونع تحت  دـش ، شخپ  ویدار  نیا  تعاـس 20:45  شخب  رد  هک  یـشرازگ  رد 
، یپایپ ياه  بیذکت  تاراهظا و  رطاخ  هب  یمگردرس  ماهبا و  زور  ود  زا  سپ  ماجنارس  هک  دنداد  شرازگ  ندنل  رد  .یـس.یب.یب  ناراگنربخ  : » تسا هدمآ 

.تفرگ رارق  بیذکت  دروم  اکیرما  يوس  زا  ادتبا  عوضوم  نیا  .تسا  هتشاد  لاسرا  ردص  ینب  يارب  مایپ  ود  لقادح  ًاریخا  دیفس  خاک  هک  تسا  هدش  نشور 
تـشاد راهظا  زین  اکیرما  يروهمج  تسایر  يوگنخـس  لواپ ، يدوج  ياقآ  .درک  یعالطا  یب  راهظا  يا  همان  نینچ  دوجو  زا  سیئوس  ترافـس  رادراک  ... 

هک نآ  زا  سپ  دـعب ، زور  لاح  نیا  اب  .تسا  هتـشادن  لاسرا  ناریا  رگید  ناربهر  زا  کی  چـیه  اـی  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  يا  هماـن  نینچ  رتراـک  تندـیزرپ  هک 
، تسا هدـش  لاسرا  سیئوس  ترافـس  قیرط  زا  رتراک  تندـیزرپ  مایپ  هک  دـندرک  راهظا  ًاددـجم  ناریا ، هجراخریزو  هداز  بطق  ياـقآ  ردـص و  ینب  ياـقآ 

نایم نیا  رد  هک  درک  فارتعا  هرخالاب  سیئوس  تلود 

347 ص :
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نآ رب  ینبم  ار  هداز  بطق  ياقآ  هتفگ  سپس  سیئوس و  ترافـس  هیراکذت  ادتبا  اکیرما  يوگنخـس  نآ ، لابند  هب  .تسا  هدرک  افیا  ار  اکیرما  یچتـسپ  شقن 
رب هوالع  اکیرما  ایآ  هک  دوش  مولعم  دیاب  هک  تسا  هدنام  یقاب  مهبم  هتکن  نیدنچ  زونه  .داد  رارق  دـییأت  دروم  تسا ، هدـش  لاسرا  قیرط  نیدـب  مایپ  ود  هک 
هللا تیآ  يارب  ای  هدش و  هداتـسرف  ردص  ینب  تندیزرپ  يارب  طقف  روبزم  ياه  همان  ایآ  تسا و  هتـشاد  لاسرا  ییاه  مایپ  زین  یهافـش  تروص  هب  یبتک ، مایپ 

.دیدرگ رشتنم  ( 9/1/1359  ) هبنـش زور  هک  تسا  همان  نیتسخن  عوضوم  اـکیرما  ناریا و  نیب  فـالتخا  دروم  یلـصا  هتکن  یلو  .تسا  هدـش  لاـسرا  ینیمخ 
ینب هداز و  بطق  نایاقآ  .دهد ...  یم  رارق  بیذکت  دروم  داد ، یم  یتشآ  يوب  یصخشم  زرط  هب  هک  ار  يا  همان  نینچ  لاسرا  زونه  اکیرما  يربهر  هاگتسد 

یلخاد یـسایس  تاظحالم  زا  یـشان  دروم ، نیا  رد  ار  اکیرما  بیذکت  دندروآ و  لمع  هب  لابقتـسا  هدنزاس  تبثم و  مادقا  کی  ناونع  هب  مایپ  نیا  زا  ردص 
(1)« .دنتسناد روشک  نآ 

هدـش و تفایرد  هدـحتم  تالایا  زا  ماـیپ  ود  مک  تسد  هک  داد  شرازگ  .یـس.یب.یب  هب  نارهت  زا  اـم  راـگنربخ  تسا : هدـمآ  شخب  نیا  رگید  شرازگ  رد 
ناریا تلود  هب  اه  ناگورگ  دـهاوخ  یم  اکیرما  نوچ  دـنک ؛ لح  ار  اه  ناـگورگ  هلئـسم  اـت  تسا  هدز  يدـیدش  شـالت  هب  تسد  اـکیرما  هک  تسا  مولعم 
هدحتم تالایا  علطم ، عبانم  هتفگ  هب  انب  .تسا  هدوب  زیمآدیدهت  مه  هنابلط و  یتشآ  مه  اهنآ  نحل  ام  راگنربخ  هتفگ  هب  روظنم ، نیدـب  دـنوش و  هداد  لیوحت 

ینب ياقآ  يوگنخـس  اما  درک ؛ دـهاوخ  جارخا  اکیرما  زا  ار  یناریا  ياه  تاملپید  دـنک و  یم  تازاـجم  يداـصتقا  رظن  زا  ار  ناریا  هک  تسا  هدرک  دـیدهت 
ياه تیلاعف  هدرپ ، تشپ  رد  دـیوگ  یم  اـم  راـگنربخ  .تسا  هداد  موتاـمیتلوا  ناریا  هب  اـکیرما  هک  هدرک  راـکنا  ار  ربخ  نیا  ناریا ، يروهمج  سیئر  ردـص 

(2)« .تسا هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  اه  ناگورگ  تشونرس  هرابرد  بالقنا  ياروش  عبانم ، زا  یضعب  هتفگ  هب  انب  .تسا  نایرج  رد  نارهت  رد  يدیدش 

هک تسا  هدـش  موـلعم  نوـنکا  : » دـیوگ یم  نینچ  نآ  یط  دزادرپ و  یم  نآ  شخپ  هب  وـیدار  نیا  هـک  دـسر  یم  هراـب  نـیا  رد  يرگید  شرازگ  هـمادا ، رد 
هن دریگ  یم  تروص  افخ  رد  اما  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  یناوارف  تیلاعف  ناریا  یتلود  لفاحم  رد  .دنا  هداتسرف  ناریا  تلود  يارب  مایپ  هس  یتح  ود  ناییاکیرما 
هب نایوجـشناد  تسد  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  رـضاح ، لاـح  رد  اـکیرما  تساوخرد  دـهد ... : یم  شرازگ  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يدور  سکلا  .ینلع  روط  هب 

ناریا دنریگ ، رارق  ناریا  تلود  رایتخا  تحت  ًامـسر  اه  ناگورگ  هک  يدرجم  هب  .تسا  لکـشم  لح  دیلک  تساوخرد  نیا  .تسا  ناریا  تلود  رایتخا  هطیح 
یم علطم  عبانم  .دوب ...  دـهاوخن  عافد  لباق  کیتاملپید  ياـه  ناـگورگ  نتفرگ  اـب  تلود  کـی  لـمع  اریز  تفرگ ؛ دـهاوخ  رارق  کـیتاملپید  راـشف  تحت 
ياه تاملپید  اکیرما  دراد  لامتحا  نینچمه  .تفرگ ...  دهاوخ  شیپ  رد  يداصتقا  ياه  تیدودحم  ناریا  دروم  رد  هک  تسا  هدرک  دیدهت  اکیرما  دـنیوگ 

نپاژ و یبرغ ، ناملآ  ایلاتیا ، هسنارف ، ایناتیرب ، ياه  هناخترافس  زا  دنیوگ  یم  نارهت  رد  کیتاملپید  عبانم  .دنک ...  جارخا  ار  یناریا 

348 ص :
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نیا زا  شیب  دشاب ": یم  هباشم  اهنآ  نتم  یلو  داضتم  اه  مایپ  .تسا  هدش  هداتـسرف  ردص ، ینب  نسحلاوبا  ناریا  يروهمج  سیئر  يارب  ییاه  مایپ  كرامناد 
ياهروشک زا  یکی  فرط  زا  ًارهاظ  هک  اه  مایپ  زا  یکی  .تسا " یمئاد  نارحب  هک  دـیآ  دـیدپ  رکف  نیا  دـیابن  دـینکن ؛ شیامزآ  ار  اکیرما  يراـبدرب  ربص و 

(1)« .درک لمحت  ار  عضو  نیا  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  رگید  دیوگ  یم  تسا ، یبرغ 
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ات دـنراچان  اهنآ  .تسا  اکیرما  لخاد  یمومع  راکفا  دنـشاب ، هتـشاد  يداـیز  هجوت  نآ  هب  دـیاب  نآ  يروهمج  سیئر  اـکیرما و  تلود  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 
هب ریـسم  نیا  رد  دـنراذگ و  شیامن  هب  مدرم  يارب  ًابترم  ار  اـکیرما  تلود  یناریا  دـض  كرحت  یعون  اـه ، ناـگورگ  يارجاـم  رد  یعطق  يا  هجیتن  لوصح 
زا هدـع  نآ  جارخا  نتخادـنا  قیوعت  هب  زا  زورما  اکیرما  یلاع  ناوید  اـکیرما ، ویدار  شرازگ  هب  هلمج  زا  دـنوش ؛ یم  لـسوتم  زین  يا  هیـشاح  ریبادـت  یخرب 

نیا هب  تماقا  هزاجا  ياطعا  زا  اـکیرما  یلاـع  ناوید  تاـضق  ربخ ، نیا  قباـطم  .درک  يراددوخ  دـنا ، هدرک  ضقن  ار  اـکیرما  نیناوق  هک  یناریا  نایوجـشناد 
درک يروآدای  همادا  رد  اکیرما  ویدار  .دوب  هدرک  اضاقت  یناریا  نایوجشناد  نویـساردفنک  ار  تماقا  هزاجا  .دندرک  يراددوخ  یناریا  نایوجـشناد  زا  هورگ 
نیا .تسا  هدرک  فاحجا  نانآ  قح  رد  هدـش و  لئاق  ضیعبت  یناریا  نایوجـشناد  دروم  رد  هک  دوب  هدرک  مهتم  ار  رتراک  تندـیزرپ  نویـساردفنک ، نیا  هک 
نیا رد  اکیرما  نیناوق  فالخ  رب  هک  ییاهنآ  دوش و  یسررب  اکیرما  رد  یناریا  نایوجشناد  دیداور  تیعضو  دوب  هداد  روتسد  رتراک  تندیزرپ  تفگ : ویدار 

(2) .دنوش جارخا  اکیرما  زا  دنا ، هدنام  روشک 
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هب نتخادرپ  ياج  هب  اه  هورگ  یخرب  هک  تسا  نیا  رکذ  نایاش  هتکن  هنیمز  نیا  رد  .دراد  ییاه  باـتزاب  زین  روشک  لـخاد  رد  ینیمخ ، ماـما  هب  رتراـک  هماـن 
هب دشاب -  هارمه  ناریا  يرترب  اکیرما و  عضاوم  فعض  اب  هچرگا  ار -  زیمآ  تملاسم  تکرح  هنوگره  طابترا و  سفن  ًاساسا  ارجام ، مقـس  تحـص و  لصا 
ریغ یخیرات و  ناوارف  دهاوش  زا  عضاوم ، نیا  زا  عافد  يارب  هتبلا  .دنتـسه  ینمـشد  ياضف  دیدشت  بلاط  طقف  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ، یم  یفن  در و  تدـش 

هنومن دش ، جرد  رامـشزور  نیا  رد  ًالبق  هک  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  عضاوم  .دننک  یم  هدافتـسا  تسا -  یمومع  راکفا  هجوت  دروم  هک  دوجوم -  یخیرات 
هب اتـسار  نیمه  رد  يراتفگ ، رد  دـنک ، یم  جـیورت  ار  ناریا  هدوت  بزح  عضاوم  ًـالمع  هک   (3)" یلم ویدار   " زین زورما  .تسا  اـهدروخرب  هنوـگ  نیا  زا  يا 

: تسا هدمآ  دش ، شخپ  مزیلایرپما " ياه  تنایخ   " ناونع تحت  هک  راتفگ  نیا  رد  .تخادرپ  عضاوم  مالعا 

، دش هداتسرف  روهمج  سیئر  رتفد  ماما و  رتفد  هب  ام  روشک  هناخترازو  هلیـسو  هب  هک  روهمج  سیئر  نینچمه  ماما و  هب  رتراک  ياه  مایپ  یمارگ ! نانهیم  مه  »
بلاطم زا  یکی  هب 

349 ص :
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رهم ياراد  هن  ینیمخ  دمحا  جاح  مالسالا  تجح  هتفگ  هب  انب  هک  مایپ -  نیا  ریظن  یبلاطم  ریخا  هام  دنچ  رد  .تسا  هدیدرگ  لدبم  یسایس  غاد  حالطـصا  هب 
اب دنک و  یم  لاغـشا  یجراخ  یلخاد و  ياه  يرازگربخ  رابخا  دیارج و  رد  ار  يا  هتـسجرب  ياج  یمـسوم  ررکم و  روط  هب  هرامـش -  هن  هدوب و  ییاضما  و 

 ... .تسا هتفرگ  رارق  راکنا  دروم  ییاه  مایپ  نینچ  لاسرا  هک  دیآ  یم  لمع  هب  فشاک  دراوم  هیلک  رد  فسأت ، لامک 

اب هطبار  رد  ناریا  تلم  تیناقح  .درادن  يزاین  برغ ، نایناهج  قاذم  باب  یساملپید  لاجنج  وه و  یسایس و  یمرگرازاب  هب  یمالـسا ، يروهمج  ام و  تلم 
هب هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور  شامق ، نیا  زا  ینارودزم  اه و  تاداس  اه ، هشونیپ  اهاضردـمحم ، عفادـم  ياـکیرما  رگجاراـت ، ياـکیرما  زواـجتم ، ياـکیرما 
یم رارکت  مهزاب  میتفگ و  اهراب  ام  .دـشاب  هتـشاد  يزاین  دـتفا -  یم  هار  هب  ام  روشک  رد  ییاه  تسد  هلیـسو  هب  هاگدـنچره  هک  عون -  نیا  زا  ییادـصورس 

هئربت ناریا  تلم  یمومع  راکفا  همکحم  رد  ار  اکیرما  مزیلایرپما  زگره  هتشذگ ، رد  اکیرما  تلود  تاهابتشا  هب  رتراک  ياقآ  فارتعا  حالطصا  هب  هک  مینک 
هاگ و هک  راکشزاس  لاربیل و  نایاقآ  زا  یخرب  مه  اکیرما و  مه  ار  تیعقاو  نیا  .دیایب  رانک  اکیرما  مزیلایرپما  اب  هک  تسا  لاحم  ناریا  تلم  درک و  دهاوخن 

.دنشاب هتشاد  رطاخ  هب  هشیمه  يارب  دیاب  دنرادن ، ابا  دوخ  ییاکیرما  نابابرا  هب  ندز  کمشچ  هلزاغم و  زا  هاگیب 

ام روشک  هناخترازو  تاماقم  میلـست  سیئوس  ترافـس  رادراک  هلیـسو  هب  مه  نآ  رتراک ، مان  هب  هک  مایپ  نیا  نومـضم  هب  هاـتوک  يرظن  رگا  هتـشذگ  نیا  زا 
اکیرما .درادـن  دوجو  اکیرما  یمـسر  تاماقم  رادرک  لامعا و  اه و  هتفگ  ماـیپ و  نیا  نومـضم  نیب  یکرتشم  هجو  چـیه  هک  دـید  میهاوخ  مینکفیب ، هدـش ،

لاس زا 30  شیب  اکیرما  .دومن  تیامح  ناریا  هانگ  یب  مدرم  راتـشک  رد  وا  زا  درک و  عافد  ورین  مامت  اب  عولخم  هاـش  زیرنوخ  تموکح  زا  لاـس  زا 30  شیب 
رد ار  هریغ  زادـنا و  کشوم  ياهوان  ییایرد و  رادـگنفت  اهرازه  یگنج ، وان  اه  هد  اکیرما  تلود  و  درواین ، شیور  هب  درک و  تراـغ  ار  ناریا  تلم  یتسه 

.تسا لاح  هتشذگ و  رد  اکیرما  تلود  لامعا  زا  يا  هشوگ  اه  نیا  .تسا  هدرک  زکرمتم  ام  روشک  یلاوح 

تالکـشم عاونا  اب  تاباختنا  هناتـسآ  رد  نونکا  هک  رتراک  دوخ  زا  مایپ  نآ  همان و  نیا  تسین -  لاحم  لاـحم ، ضرف  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ضرف -  هب 
، ندرک مگ  در  یبیرف و  ماوع  يرگاوغا و  زج  درک و  دهاوخ  اود  ار  تلم  ياهدرد  زا  کی  مادک  دراد و  ناریا  تلم  يارب  يدوس  هچ  دشاب ، تسا ، ریگرد 

عفانم ظفح  يارب  اه ، تلم  ماوقا و  ندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  يرگتراغ و  اکیرما  مزیلایرپما  موهفمان )...  .دـشاب ...(  هتـشاد  دـناوت  یم  يرگید  موهفم  هچ 
؟ هدوب هتشذگ  تاهابتشا  هب  فارتعا  راظتنا  هچ  یللملا ، نیب  يا  هفرح  ياهرتسگناگ  نارگتراغ و  نیا  زا  .تسا  اهرلفکار  هنارگجارات 

، لخاد رد  هچ  جراخ و  رد  هچ  ینیعم  لفاحم  تسا  نکمم  اسب  هچ  هک  دناد  یم  یسک  هچ 
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ار ام  يروهمج  ماظن  رابتعا  تیثیح و  اه ، مایپ  هنوگ  نیا  لاسرا  نوچ  لیبق  نیا  زا  ییاه  يزاـب  نداد  ناـمزاس  اـب  اـه ، هویـش  نیا  هب  لـسوت  اـب  دـنهاوخ  یم 
هب ار  نآ  دـنهاوخ  یم  دـنعفن و  يذ  اه  يزاب  هنوگ  نیا  رد  تکرـش  رد  روما و  هنوگ  نیا  رد  ناونع ، مسا و  ره  هب  یهورگ  ای  درف  رگا  .دـنزاس  راد  هشدـخ 

نمـشد ار  اکیرما  قح  هب  ناریا  تلم  .تسین  يزاین  اه  هویـش  هنوگ  نیا  هب  ار  ناریا  یبالقنا  تلم  دنراذگب ، دوخ  ياه  ینک  قاچ  راک  اه و  یگنرز  باسح 
، نآ نتخاس  جراخ  هبرـض  ریز  زا  ای  راوخنوخ و  مزیلایرپما  نیا  اب  ندـمآ  راـنک  شزاـس و  هنوگره  هک  تسا  دـقتعم  قح  هب  دـناد و  یم  دوخ  کـی  هراـمش 

(1)« .درک دنهاوخن  لمحت  ار  نآ  مدرم  تسا و  ناریا  بالقنا  هب  تنایخ 

185

همانزور راگنربخ  شرازگ  هب  هلمج  زا  دریگ ؛ یم  رارق  شهوکن  دروم  تدـش  هب  نانچمه  رـصم  رد  هاش  روضح  ناریا ، تاـعوبطم  عماـجم و  لـفاحم و  رد 
رد .دـندش » عولخم  هاش  دادرتسا  راتـساوخ  نانآ  زا  رـصم ، رهزالا " هعماج   " املع و هب  يا  همان  یط  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ   » مق رد  یمالـسا  بـالقنا 

: تسا هدمآ  دش ، لاسرا  زورما  هک  روبزم  همان 

رصم زیزع  تلم  اب  دنا -  هتساوخ  اپ  هب  رصاعم  ناهج  هب  مالسا  تلاسر  غالبا  مالـسا و  تمظع  دجم و  يایحا  يارب  هک  ناریا -  ناملـسم  تلم  قیمع  قیالع 
ِهللا هَْغبِص   " .تسا ینتسسگان  دنا ، هداد  ماجنا  ار  یمهم  تامدخ  ناناملسم ، دالب  زا  راّفک  هطلس  یفن  رامعتسا و  اب  هزرابم  رد  نآ  زرابم  حلـصم و  لاجر  هک 

مالسا فراعم  مولع و  طسب  رد  لاح  هتشذگ و  رد  ناریا  یملع  ياه  هزوح  مالعا و  ياملع  نید و  لاجر  فقوم  [ 138 هرقب ، ". ] ًهَْغبِص ِهللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  و 
اه و تصرف  رد  هک  یتادـهاجم  دادبتـسا و  داحلا و  ياه  نافوط  ربارب  رد  نانآ  تمواقم  و  اه ، يراکادـف  نید و  میرح  زا  عافد  لئاسر و  بتک و  فیلأـت  و 

ياهرظن هطقن  فدـه و  تدـحو  زا  فشاک  همه ، مالـسا ، دالب  ریاس  رهزـالا و  ياـملع  زا  نیحلـصم  عضوم  اـب  دـنا ، هداد  ماـجنا  فلتخم  ساـسح  عضاوم 
.تسا مالسا  ملاع  یملع  زکارم  املع و  كرتشم 

ار هدش  بصغ  ياه  نیمزرس  مالـسا و  دالب  مامت  يدازآ  میریذپ و  یمن  مالـسا  ياه  نیمزرـس  زا  بجو  کی  رب  ار  هناگیب  هطلـس  هنوگره  ناریا  ياملع  ام 
تسایس زا  نید  ندش  ادج  و  رامعتسا ، رودزم و  مکاح  دادبتسا  ار  ناناملـسم  ياه  یگدنام  بقع  اه و  فعـض  اه و  یناماسبان  مهم  لماع  ام  .میهاوخ  یم 

.میناد یم  اه  تموکح  نیا  هب  یمالسا  يرکف  یملع و  زکارم  یضعب  یگتسباو  و  تموکح ، و 
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ناتسناغفا یماظن  لاغشا  هک  نانچ  مینک ؛ یم  موکحم  تدش  هب  تسا ، دیجم  نآرق  تایآ  فلاخم  نیملسم و  تلذ  نمـضتم  هک  ار  دیوید  پمک  دادرارق  ام 
دـننک و یم  دـییأت  ار  ام  رکفت ، زرط  نیا  رد  زین  مالـسا  ياملع  ریاس  رهزالا و  ياملع  مینک  یم  نامگ  ام  .مینک  یم  موکحم  زین  يوروش  بناـج  زا  ار  زیزع 

.دنناد یم  مزال  بالقنا  نیا  زا  ار  ناناملسم  همه  نتفرگ  ماهلا 

: تسا هدمآ  همان  همادا  رد 

اب يراکمه  یبیرخت و  عضوم  هکلب  تشادن ، یمالسا  دییأت و  عضوم  طقف  هن  بالقنا  نیا  ربارب  رد  اج ، نآ  ناناملسم  املع و  رظن  مغر  یلع  رـصم  تموکح 
تلم یمالـسا  تاساسحا  راکفا و  هب  ییانتعا  یب  لامک  اب  مود ، راب  يارب  ار  يولهپ  اضردـمحم  ًاریخا  اـت  تفرگ  شیپ  ار  مسینویهـص  اـکیرما و  لیئارـسا و 

تسرپرس هک  ییاه  هداوناخ  مامت  مان  هب  ناریا و  ناناملسم  همه  مان  هب  مالسا و  مان  هب  ام  .داد  هار  رصم  نیـشن  ناملـسم  روشک  هب  ناهج ، ناناملـسم  ناریا و 
نئاخ هاش  درط  هک  مینک  یم  داهنشیپ  رصم  ياملع  رهزالا و  هعماج  هب  دنا ، هدش  لولعم  ای  دیهش  مالسا  هار  رد  يولهپ  اضردمحم  میژر  رد  ناشناناوج  اه و 

(1) .دنیامن هبلاطم  وا ، رب  یهلا  دودح  يارجا  همکاحم و  يارب  ناریا  هب  ار  وا  میلست  رصم و  زا  ار 

همانزور هلمج  زا  دراد ؛ همادا  رصم ، رد  هاش  روضح  دضرب  ناناملـسم  رت  شیب  هچره  كرحت  نداد  ناشن  يارب  شـشوک  ناریا  تاعوبطم  رد  لاح ، نیا  رد 
ود زا  يا  هدع  هک  داد  شرازگ  داد و  ربخ  روشک  نیا  سیلپ  اب  طویسا "  " رد يرصم  نایوجـشناد  دروخ  دز و  زا  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  بالقنا 

: داد ربخ  ناتسبرع  رد  نایناریا  كرحت  زا  لیذ ، وحن  هب  زین  یمالسا  يروهمج  همانزور   (2) .دندش ناتسرامیب  یهار  حورجم و  فرط ،

نمـض یتارهاظت  هعمج ، زامن  زا  شیپ  زین  هتـشذگ  هعمج  حبـص  مارحلادجـسم ، نحـص  رد  یناریا  راوز  [ 7/1/1359  ] هتـشذگ هبنـشجنپ  تارهاظت  یپ  رد  »
هب هراشا  و  رـصم ، هب  اضردـمحم  نداد  يرارف  رد  راوخناهج  ياکیرما  ندرک  موکحم  نمـض  یناریا  راوز  نآ ، یط  هک  تفرگ  تروص  ادـخ  هناـخ  فاوط 

للم رگید  راوز  زا  يدایز  هدع  هک  ماگنه  نیا  رد  .دندش  هتـشذگ  هبنـشجنپ  زور  ناگدشریگتـسد  يدازآ  راتـساوخ  نیملـسم ، مالـسا و  هب  تاداس  تنایخ 
نیا .درک  داریا  یبرع  یـسراف و  ياه  نابز  هب  ینانخـس  مق  هیملع  هزوح  دـهعتم  زرابم و  نویناـحور  زا  یکی  دـندوب ، هتـسویپ  یناریا  نارئاز  هب  زین  یمالـسا 

(3)« .تفای نایاپ  هعمجزامن  هماقا  زا  لبق  تعاس  کی  ینوناقریغ ) تشادزاب  تعاس  زا 15  سپ   ) ناگدشریگتسد ندش  دازآ  اب  نصحت  تارهاظت و 

186

گنه .تسا  ادیوه  هلئسم  نیا  روشک ، بونج  يزرم  قطانم  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  رد  زین  زورما  .دراد  همادا  نانچمه  قارع  يزرم  ياه  هاگـساپ  تیوقت 
یلحاس دراگ  شرازگ  ربارب  : » داد شرازگ  یهرز   92 رکشل یهدنامرف  ناتسزوخ و  رادناتسا  يرمرادناژ و  زا  رتالاب  نالوئـسم  هب  زورما  نادابآ  يرمرادناژ 

نازابرس زا  یهورگ  دابآورسخ ، ناهورگ  هزوح  دابآ ، لعزخ  چیت  نیجوا  يور  هبور 
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هب يرمرادـناژ  تاعالطا  شرازگ  کـی  رد  نینچمه   (1)« .تسا هتـشادن  دوجو  يزیچ  نینچ  ًالبق  هک  دـنا  هدـیدرگ  رقتـسم  دوخ  لحاس  رد  هیاسمه  روشک 
هقطنم برغ  يرتمولیک   15  ) هرصب يرتمولیک  رد 25  دراد  رظن  رد  قارع  شترا  تسا : ایوگ  ریز  حرش  هب  هدیسر  ربخ  : » تسا هدمآ  يروهمج  تسایر  رتفد 

خیرات زا  روظنم  نیدب  .دیامنب  ییاوه  هاگیاپ  کی  ثادحا  هب  مادقا  بیصخلاوبا )

يرمرادـناژ ناهورگ  هزوح  لـباقم  بیـصخلاوبا  هقطنم  .دـشاب  یم  يرادرب  هشقن  لوغـشم  روبزم  هقطنم  رد  یـسور  سانـشراک  کـی  زورما ]  ] 11/1/1359
(2)  ...« .تسا عقاو  رهشمرخ 

زا تسا ؛ ناریا  رد  ییاذـیا  تامادـقا  تاعالطا و  بسک  يارب  قارع  میژر  ياهراک  زا  یکی  زین  ناریا  لخاد  هب  راکبارخ  سوساـج و  مازعا  رگید ، يوس  زا 
.تسا هدش  ناریا  مزاع  هرـصب  زا  رجاح " هللادـبع  نسح   " مان هب  ممعم  رفن  کی   » زورما یمالـسا ، يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  زا  یـشرازگ  قبط  هلمج 

(3) .دراد ناریا  دضرب  تیلاعف  ماجنا  يراکبارخ و  تیرومأم  صخش  نیا 

رد بونج  رد  تسا : رکذ  ناـیاش  زین  تسا  هتفرگ  تروـص  روـشک  برغ  بوـنج و  رد  زورما  هک  قارع  لـماوع  ییاذـیا  تامادـقا  زا  يرگید  ياـه  هنوـمن 
(4) .تشادنرب رد  یناج  یلام و  تراسخ  هنوگ  چـیه  دوب و  یتوص  عون  زا  بمب  نیا  .دـش  رجفنم  یبمب  رهـشمرخ  یناقلاط  يوک  رد  زورما ، تعاس 21:30 

ناخرمت هفیاط  یلاها  زا  رفن  قارع 14  ثعب  میژر  لماوع  زورما  هک  درک  مالعا  هاشنامرک  رد  رقتسم  ناملسم  درک  ناگرمـشیپ  نامزاس  زین  روشک  برغ  رد 
(5) .دندرب یمولعمان  هطقن  هب  دنتفرگ و  ناگورگ  ار 

دصاقم يارجا  يارب  مزال  ياه  هنیمز  بولطم و  عضو  ندرک  رارقرب  یپ  رد  ًادیدش  تسا و  هدرک  داجیا  يداعریغ  تیعـضو  ثعب  میژر  زین  قارع  لخاد  رد 
ناریا يزرم  نورب  عباـنم  زا  شرازگ  کـی  .دـنک  یم  هدافتـسا  قاـنتخا  بوکرـس و  شرتـسگ  زیمآ و  تنوشخ  ياـه  شور  زا  هار  نیا  رد  تسا و  شیوـخ 

مادص ثعب و  بزح  دض  رب  تیلاعف  ماهتا  هب  زابرـس ) دـنمراک و  رفن  راوتسا و 7  رفن   4 رسفا ، رفن   3  ) یشترا لنسرپ  رفن  قارع 14  رد  زورما  تسا : یکاـح 
نینچمه شرازگ  نیا  رد   (6) .تسا هدش  ارجا  نانآ  دروم  رد  مادعا  مکح  هلصافالب  دنا و  هدیدرگ  موکحم  مادعا  هب  دارفا  نیا  .دنا  هدش  همکاحم  نیـسح ،

لمع تدش  نیا  یماظن  ياهورین  رد  هژیو  هب  دنک ؛ یم  دروخرب  ًادیدش  قارع  مدرم  یثعب  دض  تیلاعف  نیرت  کچوک  اب  قارع  ثعب  تموکح  تسا : هدـمآ 
، بیترت نیا  هب  (8) دـش مالعا  ینوناقریغ  قارع  هوعدـلا  بزح  قارع ، بالقنا  یهدـنامرف  ياروش  مکح  اب  نینچمه  زورما   (7) .دروـخ یم  مشچ  هب  رت  شیب 

.تسا هتفرگ  دوخ  هب  يرت  شیب  تدش  لصالا ، یناریا  نایقارع  یمالسا و  بالقنا  نارادفرط  قارع و  نایعیش  بوکرس 
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یم لاعف  تدش  هب  هنیمز  نیا  رد  دادغب  ویدار  يدرک  شخب  .تسا  ناریا  ناتسدرک  عضو  هب  فوطعم  ناریا ، دض  رب  قارع  میژر  یتاغیلبت  گنج  زا  یـشخب 
روشک نیا  ياه  قلخ  ریاس  شوداشود  ناریا  درک  قلخ  هک  تسا  يدیدم  تدم  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دـش  شخپ  يراتفگ  هکبـش ، نیا  زا  زورما  .دـشاب 

نیا تدم  نیا  رد  .دروآ  تسد  هب  هدش ، بلس  وا  زا  هک  یقوقح  هک  تسا  هتخادرپ  هزرابم  هب 

353 ص :

.یهدنامرف زکرم  هریاد  روشک ، يرمرادناژ  هب  نادابآ ، يرمرادناژ  گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034622  دنس  - 1
، ناریا یمالــسا  يروـهمج  تساـیر  رتـفد  هـب  تاـعالطا ،) هریاد   ) اـجاژ نـکر 2 -  زا  گـنج : تاــقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم  هرامـش 033926  دنـس  - 2

.31/1/1359
ربارب تاعالطا  تایلمع و  تنواـعم  اـجازن -  هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامـس 3 -  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم   063380 هرامش دنس  - 3

.24/1/1359 اجامس 2 ، مالعا 
.18/1/1359 روشک ، ترازو  هب  ناتسزوخ ، يرادناتسا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 294171  دنس  - 4

.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص 4 ، ، 16/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 5
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.9/2/1359 یگنهامه ، هتیمک  هب  زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   287549 هرامش ، دنس  - 6
.نامه - 7
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رد راتـشک  لـتق و  لاـمعا  ریخا ، ياـهزور  نیا  رد  دـنا و  هدیـسر  لـتق  هب  وا  نادـنزرف  زا  يرایـسب  هتفرگ و  رارق  يدـیدش  متـس  روج و  دروم  مورحم ، قلخ 
نیا تلع  دنا و  هتشگ  نآ  ینابرق  فعـضتسم  قلخ  نیا  نادنزرف  زا  يرایـسب  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ینینوخ  رایـسب  لکـش  هتفای و  تدش  ناریا  ناتـسدرک 

راتساوخ اه  قلخ  نیا  هک  تسین  رضاح  زین  دنرب و  رس  هب  شمارآ  لاح  رد  ناریا  ياه  قلخ  هک  تسین  لیام  ینیمخ  میژر  هک  تسا  نیا  راتـشک  لتق و  همه 
رد تسا  نکمم  هک  تسا  هدناسر  ییاج  هب  ار  تشحو  جرم و  جره و  ینیمخ  میژر  .دنیآ ...  رد  ادص  هب  عورشم ، قوقح  نیا  هار  رد  دنوش و  دوخ  قوقح 

(1)« .دنوش نآ  ینابرق  ناریا  ياه  قلخ  نادنزرف  زا  يرایسب  دهد و  خر  یعیسو  گنج  کی  نآ  رثا 

شقن دنتسه ، لاعف  هقطنم  نیا  رد  هناحلسم  روط  هب  ناتسدرک ، رد  یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  دض  رب  هک  زین  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ  دوش  یم  يروآدای 
همانزور زورما  نیمه  لاثم  يارب  هدافتـسا ؛ دروم  تایبدا  لیلحت و  غیلبت و  هصرع  رد  هچ  لمع و  هصرع  رد  هچ  دـنراد ؛ قارع  تاغیلبت  يارب  ار  لمکم  کـی 

مالعا لایما  اه و  عَمَط  قباطم  ًاقیقد  مایپ  نیا  رد  .درک  جرد  ار  ردص  ینب  يروهمج ، سیئر  هب  ینیـسح  نیدلازع  مایپ  هسنارف ، يرازگربخ  زا  لقن  هب  دادـماب 
: تسا هدمآ  مایپ  نیا  رد  .تسا  هدش  دیدهت  یلخاد  نینوخ  گنج  کی  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  دش ، رکذ  هک  يراتفگ  رد  قارع  هدش 

نیا .تسا  هدز  رفن  اه  هد  راتـشک  هب  تسد  هیمورا  هقطنم  رد  شترا  .تسا  هدرک  زاغآ  اهدرک  هیلع  ار  یعقاو  گـنج  کـی  ریخا  زور  دـنچ  رد  ناریا  شترا 
راظتنا روطچ  يروهمج ! سیئر  ياقآ  طیارـش ، نیا  رد  .دـهد  یم  رارق  رطخ  رد  گنج  زورب  زا  يریگولج  يارب  ار  درک  قلخ  ياـهوزرآ  نینوخ ، تامادـقا 

بالقنا و نارادـساپ  اب  دـنک و  یم  عافد  دوخ  تیدوجوم  زا  هک  تسا  اه  هحلـسا  نیا  اب  درک  قلخ  .دراد  درتسم  ار  دوخ  ياه  هحلـسا  درک  قلخ  هک  دـیراد 
(2) .دنک یم  هلباقم  نانآ  یلحم  ياهورین  شترا و 
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هک يروط  هب  .تسا  هدش  دورناوج  هجوتم  هک  تسا  يدـیدهت  هثداح ، نیرت  مهم  .دوب  مارآ  لبق  ياهزور  اب  هسیاقم  رد  روشک ، برغ  ینارحب  قطانم  زورما 
دهاوخ طوقـس  دـسرن ، ورین  رگید  تعاـس  اـت 24  هچناـنچ  .دـنا  هدـش  دیهـش  رفن  ود  تسا و  هدـش  هلمح  دورناوـج  هب   » داد ماـیپ  نارهت  هب  هاـشنامرک  هاـپس 
دیدـهت رب  يدـهاوش  نئارق و  رکذ  زا  سپ  تساوـخرد  نـیا  رد  .تـسا  هاپـس  زا  روـشک  ریزو  تساوـخرد  تـسا ، رکذ  روـخرد  هـک  رگید  دروـم  (3)« .درک

(4)« .دیراد لومعم  یضتقم  کمک  دروم  نیا  رد  تسا  دنمشهاوخ  : » تسا هدش  هدوزفا  دشاب ، یم  زقس  يرمرادناژ  گنه  هجوتم  هک  یلامتحا 
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.تسا هدش  هناحلسم  تامادقا  نیزگیاج  يدودح  ات  یتالیکـشت  یتاغیلبت و  یـسایس ، ياه  شالت  هیونـشا ، هدقن -  روحم  ياه  يریگرد  ندرک  شکورف  اب 
يا هدننک  راودیما  تبثم و  ياه  باتزاب  داباهم ، رد  تارکمد  بزح  نارس  اب  هقطنم ) هب  ماما  یمازعا  هدنیامن   ) ینامرک نیـسح  خیـش  جاح  ياهوگو  تفگ 

: تشون عوضوم  نیا  زا  یشرازگ  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور  .تسا  هتشاد 

ماما هدنیامن  ینامرک  نیسح  خیش  جاح  مالسالا  تجح  زورما )  ) هبنشود زور  تارکاذم  نایاپ  رد 

354 ص :

.11/1/1359 دادغب ، ویدار  يدرک  شخب  ص14 و 15 ، ، 1 ذخأم - 1
.هسنارف يرازگربخ  ص 12 ، ، 11/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2

.تایلمع نارهت -  هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063226  دنس  - 3
.12/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  روشک ، ترازو  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   063237 هرامش دنس  - 4
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فرط ود  ره  داباهم ، رد  بزح  نیا  ناربهر  زا  نت  دـنچ  ناریا و  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  نامحرلادـبع  رتکد  اب  روشک  برغ  هقطنم  رد 
رد هک  هـچنآ  تـفگ : یناـمرک  مالـسالا  تـجح  .دـندرک  مـالعا  افـص  اـب  هنامیمـص و  یطیحم  رد  هدـنهد و  دـیون  دـیفم ، رایـسب  ار  تارکاذـم  نـیا  جـیاتن 

تجح .تسا  روشک  لالقتـسا  هب  دـنم  هقالع  ریـصب و  هاگآ و  يدرم  يو  .مدرک  یم  روصت  هک  دوب  نآ  زا  رتالاب  مدـید  ولمـساق  رتکد  اب  دوخ  ياهدروخرب 
سیئر بالقنا و  ياروش  ماما ، رـضحم  هب  هدش و  میظنت  هناگادج  روط  هب  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  فرط  زا  هک  ییاهداهنـشیپ  تفگ : ینامرک  مالـسالا 

ییاهداهنـشیپ زین  بناج  نیا  رگید ، فرط  زا  .تسا  هدرکن  ناونع  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  فالخرب  يزیچ  ًارهاـظ  تسا ، هدـش  هداد  يروهمج 
.دش لوکوم  دعب  هسلج  هب  اهداهنشیپ  نیا  رت  شیب  یسررب  دنداد و  رارق  لابقتسا  دروم  زاب  شوغآ  اب  تارکمد  بزح  ناربهر  هک  مدرک  حرطم 

: تشون نینچمه  یمالسا  بالقنا  همانزور 

میراودیما تفگ : ینامرک  مالسالا  تجح  اب  تاقالم  زا  یلاحشوخ  زاربا  نمـض  ییوگو  تفگ  رد  تارکاذم ، نیا  نایاپ  رد  ولمـساق  رتکد  رگید ، يوس  زا 
تحارـص اب  ار  لئاسم  ام  .دوش  سکعنم  يروهمج  سیئر  دزن  بـالقنا و  ياروش  ماـما ، رـضحم  رد  میهاوخ ، یم  اـم  هک  يروط  نآ  ًاـقیقد  اـم  ياـه  فرح 

اه و يریگرد  نتخاس  فقوتم  یکی  دش : وگو  تفگ  یساسا  هلئسم  ود  هرابرد  تارکاذم  نیا  رد  دوزفا : ولمـساق  رتکد  .میدرک  حرطم  تین  نسح  لماک و 
هک میدرک  میدـقت  هنیمز  نیا  رد  ییاهداهنـشیپ  ام  .يراتخمدوخ  لکـش  هب  ناتـسدرک  مدرم  قوقح  نیمأت  اب  ناتـسدرک  لکـشم  یـساسا  لـئاسم  حرط  مود 

.دنک یم  باجیا  ار  رما  نیا  روشک  عضو  نوچ  دوش ؛ هداد  باوج  اهنآ  هب  رت  شیب  هچره  تعرس  اب  میراودیما 

نامزیزع نهیم  تشونرـس  هب  هک  میروایب  دوجو  هب  ار  ساسحا  نیا  رگید  راب  کی  میتسناوت  هک  میلاحـشوخ  ام  دوزفا : ناتـسدرک  تارکمد  بزح  لـکریبد 
یمالسا يروهمج  روشک  بوچراچ  رد  دنهاوخ ، یم  ناتسدرک  مدرم  هچنآ  میدنم و  هقالع  اه ، هئطوت  لباقم  رد  ییورردور  هب  روشک ، لالقتـسا  و  ناریا ،
راگنربخ .منک  مالعا  تما  ماـما  يربهر  زا  ار  ناریا  تارکمد  بزح  یناـبیتشپ  رگید  راـب  کـی  اـت  مدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  نمـض  رد  .تسا  ققحت  لـباق 

هک میراد  هقالع  ام  تفگ : يو  دوشب ؟ فقوتم  هقطنم  رد  اـه  يریگرد  تارکاذـم ، نیا  اـب  دـینک  یم  رکف  امـش  درک : لاؤس  ولمـساق  زا  سراـپ  يرازگربخ 
دروـم رد  .دوـشب  رود  يریگرد  قطاـنم  زا  شترا  هـک  تـسا  یفاـک  اــم  رظن  زا  .مـینیب  یمن  اــه  يریگرد  يارب  یلیلد  نوـچ  دوـش ؛ فـقوتم  اــه  يریگرد 

(1) .دریگب رارق  يریگ  میمصت  ثحب و  دروم  نیفرط  ياهداهنشیپ  صخشم  روط  هب  هدنیآ  تاسلج  رد  میراودیما  دش  هتفگ  هدش  حرط  ياهداهنشیپ 
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همانزور ود  اه ، همانزور  نیا  هلمج  زا  .دـنداد  ربخ  ردـص  ینب  نسحلاوبا  هب  ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  یلاسرا  هماـن  زا  نارهت ، زورما  ياـه  هماـنزور 
يروهمج سیئر  صخش  هب  قلعتم  هک  زین  یمالسا  بالقنا  همانزور  یتح  هک  نیا  هجوت  روخرد  هتکن  .دندوب  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  يروهمج  بیقر 

، تسا
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هماـنزور ود  ره  رد  هک  شرازگ  نیا  .دوب  هدرک  شرازگ  ار  نآ  لـبق  زور  ود  روـبزم ، يرازگربـخ  .درک  رـشتنم  هسنارف  يرازگربـخ  زا  لـقن  هب  ار  ربـخ  نیا 
: تسا ریز  حرش  هب  دراد ، يدحاو  نتم  روکذم ،

مالعا داتسرف ، ناریا  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  يارب  هحفـص  هدزای  رد  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  هک  يا  همان  رد  هسنارف : يرازگربخ  نارهت ، »
امش هب  ام  ردص ! ینب  ياقآ  تسا : هدمآ  همان  نیا  رد  .تشاذگ  میهاوخ  نیمز  هب  ار  دوخ  ياه  حالس  ام  دوش ، رارقرب  ناریا  رد  یسارکمد  هک  یماگنه  درک 

هک هدـش  هفاضا  نینچمه  همان  نیا  رد  .میـسیون  یم  امـش  يارب  ار  هماـن  نیا  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  میراد و  لوبق  ار  تیرثکا  يأر  اـم  اـما  میدادـن ، يأر 
رد  (1) درُک کیتارکمد  بزح  .دنک  یم  لح  ار  هلئسم  نیا  هک  تسا  هرکاذم  وگو و  تفگ  اهنت  هکلب  تسین ؛ لح  لباق  یماظن  ياه  هار  زا  ناتسدرک  هلئسم 
اه تین  نسح  نیا  هب  زگره  تلود  هژیو  ياـه  تئیه  نکیل  دـنا ؛ هتـشاد  زاربا  ار  دوـخ  تین  نسح  اـهراب  اـهدرک  هک  تسا  هدرک  هدـیقع  راـهظا  هنیمز  نـیا 

نالوئـسم هک  تسا  هدش  دیکأت  نینچمه  همان  نیا  رد  .دنا  هدرواین  لمع  هب  درُک  قلخ  ياه  تئیه  اب  يدج  ثحب  هنوگ  چیه  هاگ  چیه  دـنا و  هدرکن  ییانتعا 
میخو رایسب  هقطنم  نیا  رد  عاضوا  هک  تسا  هدمآ  نینچمه  همان  نیا  رد  .دنـسانش  یمن  روشک  نیا  نادنورهـش  یقیقح و  نایناریا  ناونع  هب  ار  اهدرک  ناریا 

هژیو هب  ریخا ، ياـه  هاـم  یط  هک  ار  یثداوح  ماـمت  دروـم  نیا  رد  بزح  نیا  .تسا  هداد  رارق  رطخ  رد  ار  هقطنم  نیا  حلـص ،" هن  گـنج  هن   " عـضو تسا و 
.دنک یم  يروآدای  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  نارایماک  ياه  يریگرد 

هب ار  دوخ  ياه  حالـس  یتسیاب  حلـسم  ياه  هورگ  هک  دیدوب  هتفگ  امـش  دسیون : یم  هدرک و  هراشا  ردص  ینب  تاراهظا  هب  سپـس  درُک  کیتارکمد  بزح 
امش ایآ  هوالع  هب  تسا ؟ نکمم  رما  نیا  هنوگچ  هدماین ، باسح  هب  هتفاین و  ققحت  درُک  تلم  ياه  هتساوخ  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  یلو  دنراذگب ؛ نیمز 

ینادرگدوخ هک  دیا  هتفگ  امش  دنرادرب ؟ شرس  زا  تسد  شترا  نازابرس  دراذگب ، نیمز  هب  ار  دوخ  ياه  حالس  درُک  تلم  هچنانچ  هک  دینک  یم  ینیمـضت 
.میهاوخ یم  درک  تلم  يارب  ار  ینادرگدوخ  نیا  هک  میا  هتفگ  هشیمه  ام  یلو  داد ؛ دیهاوخ  تلم  کی  هب  هکلب  میهد ، یمن  هورگ  کی  هب 

روز میلـست  ار  دوخ  درُک  تلم  .دـنا  هدرک  عافد  دوخ  زا  هشیمه  هکلب  دـنا ، هدرکن  هلمح  زگره  درُک  ناگرمـشیپ  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  نینچ  هماـن  نیا  رد 
دهاوخ هناشکردارب  یگنج  بجوم  رما  نیا  دننک ، حالـس  علخ  ار  درک  تلم  تردـق  روز و  لامعا  اب  دـنهاوخب  بالقنا  نارادـساپ  هچنانچ  درک و  دـهاوخن 

زا درُک  کیتارکمد  بزح  هک  تسا  هدمآ  همان  نیا  نایاپ  رد  .دش  دهاوخ  اکیرما  مسیلایرپما  بیـصن  نآ  عفانم  هکلب  دوب ؛ دـهاوخن  بالقنا  عفن  هب  هک  دـش 
تلود رب  نکیل  میروآ ؛ لمع  هب  ار  مزال  يراکمه  هنوگره  میا  هدامآ  ام  .تسا  هدش  هتخانـش  ینوناقریغ  بزح  نیا  نکیل  تسا ؛ رادروخرب  مدرم  ینابیتشپ 

(2)« .دریگ رارق  دنهد ، شرتسگ  ار  ناتسدرک  گنج  دنهاوخ  یم  هک  لوئسمریغ  ياه  هورگ  ذوفن  تحت  دراذگن  هک  تسا 
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زکارم زا  هک  نات -  هعلق  ياتـسور  رد  هژیو  هب  اه  يریگرد  یخرب  عوقو  هیونـشا و  هدقن -  روحم  رد  شترا  نوتـس  هب  مجاهت  هعقاو  زا  زور  دنچ  تشذـگ  اب 
ود یط  رگراـک " هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ   " ناـمزاس زورما  دـش -  فورعم  ناـتالق  هعقاو  هب  یتسیـسکرام  پچ  ياـه  هورگ  تاـیبدا  رد  دوب و  مجاـهت 

.درک يریگ  عضوم  هلئسم  نیا  هرابرد  هناگادج ، هیمالعا 

نارادساپ هاپـس  شترا و  : » تسا هدمآ  نینچ  دـش "! زاغآ  ناتال  هق  نیـشندرک  هدـکهد  ماع  لتق  اب  تینما  لاس   " ناونع تحت  نامزاس ، نیا  لوا  هیمالعا  رد 
زور ناتال " هق   " نیشندرک ياتـسور  يارب  هبنـشراهچ 6/1/1359  زور  .دـندز  رگید  یتیانج  هب  تسد  تینما ،"  " حالطـصا هب  يرارقرب  هب  نامرف  يارجا  رد 

تداهش هب  نایماظن  نارادساپ و  هلولگ  کیلـش  اب  هلاس ، ناوجون 15  ات  هتفرگ  هلاس  درمریپ 110  زا  هدـکهد  عافد  یب  یلاها  زا  رفن  دودح 20  .دوب  یهایس 
رونام یبرغ ، ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح  لوق  هب  ات  دندرک  تکرح  هیونشا  تمس  هب  هدقن  زا  نارادساپ  یشترا و  ياه  کنات  زور  نیمه  حبص  زا  .دندیسر 
مدرم زا  يرایـسب  .دنتـسب  پوت  هب  ار  هیونـشا  تاعافترا  نیـشندرک و  ياهاتـسور  تکرح ، نیح  رد  یـشترا ، ياه  کنات  .دنبای  رارقتـسا  هقطنم  رد  دنهد و 

نایماظن تسد  هب  هناهب  هک  نیا  يارب  زین  اه  گرمـشیپ  .دـندوب  هدرک  كرت  دوخ  هچب  نز و  هارمه  ار  هدـکهد  ًالبق  دوخ  ناـج  سرت  زا  ناـتال ، اـق  هدـکهد 
موجه اه  هناخ  هب  انراق "  " لثم تسرد  دـندش و  هدـکهد  دراو  رهظ  زا  دـعب  نارادـساپ  نایـشترا و  .دـندش  جراخ  هد  زا  دـنهدن ، یمالـسا  يروهمج  میژر 

یمن هک  ار  هچنآ  دـندومن و  تراـغ  ار  مدرم  لاوما  دـندناسر ؛ تداهـش  هب  ندرگ ، ولگ و  ناـهد و  رد  هلولگ  کیلـش  اـب  ار  نیـشن  هناـخ  نادرمریپ  دـندرب ؛
، راو هناوید  هنایشحو و  ماع  لتق  نیا  نایرج  رد  دندرکن ! محر  مه  ناییاتـسور  دنفـسوگ  واگ و  هب  یتح  اهنآ  .دندرک  دوبان  درخ و  دنربب ، دوخ  اب  دنتـسناوت 

یبرغ ناجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  نیا ، رب  هوالع  .تسا ...  هعقاو  نیع  نیا  .دندش  یمخز  تدش  هب  زین  رگید  نت  دندیسر و 20  تداهش  هب  نت  دودح 20 
« .دیامن راکنا  ار  نیشندرک  عافد  یب  تاهد  نتسب  پوت  هب  تسناوتن  دنک ، یشوپ  هدرپ  ار  هلئسم  دیشوک  ینویزیولت  هبحاصم  رد  هک  نیا  اب  زین 

" دیـس مام  یناک   " انراق و یلاها  ماع  لتق  هب  ار  شترا  دریگ " یم  تروص  یتایانج  نینچ  ارچ   " هک لاؤس  نیا  حرط  نمـض  هیمالعا ، همادا  رد  ناـمزاس  نیا 
هک نیا  هب  هجوت  اب  زین  ناریا  رد  نونکا  : » تسا هدروآ  نیطـسلف ، رد  لیئارـسا  شترا  مانتیو و  رد  اکیرما  شترا  لامعا  اب  نآ  هسیاقم  اـب  تسا و  هدرک  مهتم 

هدش هتـشاذگزاب  یتیانج  هنوگره  يارب  یقلخدـض  شترا  نارادـساپ و  هاپـس  تسد  دـنا ، هدرک  مالعا  تینما  لاس  ار  لاسما  ردـص  ینب  ینیمخ و  هللا  تیآ 
رد هشیمه  شیدـنا و  کـیرات  هشیمه  عاـجترا  اـما  .تسا ...  هتفرگ  شیپ  رد  بـالقنا  ياروـش  تلود و  هک  یهار  تسا  نیا  تمیق ،" ره  هب  تینما   " .تسا
هب رداق  زگره  دننار ، یم  نامرف  نآ  رب  اهردـص  ینب  اه و  نارمچ  هک  یـشترا  تسا ، یهاشنهاش  ياهراسمیت  تسد  رد  نآ  نامرف  هک  یـشترا  .تسا  ههاریب 

نیا اه ، يا  هنماخ  نامرف  تحت  هک  یهاگآان  نارادساپ  .دش  دهاوخن  درک  روالد  قلخ  تسکش 
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مجاهت نوچمه  زین  راب  نیا  دندرگ و  هریچ  هتفای  نامزاس  دحتم و  هاگآ و  یقلخرب  دنتسین  رداق  زگره  دنراد ، رارق  اه  نارمچ  و  رازاب ، گرزب  راجت  هدنیامن 
« .دش دهاوخ  هدیلام  كاخ  رب  عاجترا  هزوپ  هامرویرهش 1358 ،

نیمز و يور  رب  هدـنام  داسجا   " زا ییاه  سکع  و  نات ) هعلق  ناتالق ،  ) ناتال هق  هدـکهد  دروم  رد  دادـماب  همانزور  هنارادـبناج  شرازگ  هیمالعا  نیا  هارمه 
ماقم چیه  هک  تسا  راکشآ  كانلوه و  نانچنآ  تیانج  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  لابند  هب  تسا و  هدش  همیمـض  زین  هتفرگ " شتآ  ای  هدش  تراغ  ياه  هناخ 

(1)« .تسا هتشذگ  هلئسم  رانکزا  هنانوبج  هکلب  هتشادن ، راکنا  تأرج  یتکلمم 

هناتسآ رد  نارادساپ ، هاپس  شترا و  دولآ  نوخ  تسد  رگید  راب  : » تسا هدمآ  ناریا " مساقرَفَک  ناتال ، هق  ياتـسور   " ناونع اب  نامزاس  نیا  مود  هیمالعا  رد 
هماـنزور هب  .دندیـسر  تداهـش  هب  شناوج  ریپ و  تسـشن و  نوخ  رد  هک  دوب  هیونـشا  ناـتال  هق  ياتـسور  راـب  نیا  .تخاـس  رادازع  ار  درُک  قلخ  وـن ، لاـس 

هک تسا  هدـش  ثعاب  روسناـس  راـشف  هتبلا  تسا ] هدـش  هدروآ  تاـعالطا  هماـنزور  زا  يا  هعطق  یپک  اـج ، نیا  رد  ! ] دـینک هعجارم  نیدرورف  تاعالطا 10 
"!« حلسم دارفا   " دسیونب نارادساپ  شترا و  ياج  هب  يدعب  ربخ  رد  ای  و  حلسم " یماظنریغ  دارفا   " دسیونب نارادساپ  هاپس  ياج  هب  راگنربخ 

رد هرامـش ، نامه  تاعالطا ، همانزور  : » دیازفا یم  دـنک " یم  تیامح  راتـشک  نیا  زا  ردـص  ینب  هنوگچ   " هک لاؤس  نیا  حرط  اب  روبزم  نامزاس  همادا ، رد 
ناییاتـسور نوچ  هک  تسا  هتفگ  تحاقو  لامک  اب  يدازآ ، نیغورد  یعدم  نیا  ردص  ینب  .تسا  هدیناسر  پاچ  هب  ار  روهمج  سیئر  رظن  دوخ  لوا  هحفص 

هک تسا  نآ  زا  یکاح  ناـتال  هق  شکتمحز  یلاـها  راتـشک  راـبخا  هک  یلاـح  رد  تسا ! هداد  ار  ناـشباوج  مه  شترا  نیارباـنب  دـنا ، هدرک  هلمح  شترا  هب 
یفخم اتـسور  ياهرونت  رد  یتح  هدرب و  هانپ  اه  هچوک  ای  اه و  هلیوط  اه و  هناخ  هب  نارادـساپ  شترا و  مجاهت  سرت  زا  اتـسور ، نیا  عاـفد  یب  ناـشکتمحز 
یخرب نس  نتفرگ  رظن  رد  ناگدش و  هتـشک  یماسا  هب  یهاگن  رگید  فرط  زا  دنا ! هدرک  هلمح  شترا  هب  اهنآ  هک  تسا  یعدم  ردص  ینب  ياقآ  دـنا ، هدـش 

« .دزاس اوسر  ار  قلخ  دض  نایوگغورد  نیا  هک  تسا  یفاک  اهنآ ، زا 

: دـیازفا یم  تسا ، نانآ  نس  اب  هارمه  ماـن  يواح 16  هک  صخـشمان  هدـش  پیات  هگرب  کی  زا  يا  هعطق  یپک  جرد  نمـض  هیمـالعا  همادا  رد  ناـمزاس  نیا 
مدرم هدامآ  هدوب و  حلسم  اپارس  هک  نارادساپ  شترا و  هب  هلاس  ناوجون 15  ای  هلاس و  هلاس و 70  درمریپ 110  تسا  نکمم  هنوگچ  دینک ! تواضق  مدرم  »

ناتسروگ شمارآ  دراداو و  توکس  هب  ار  درُک  روالد  قلخ  دراد  دصق  هنایشحو  نینچ  ییاهراتشک  اب  میژر  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دننک ؟ هلمح  دنا ، یـشک 
اه قلخ  تازرابم  خیرات  هبرجت  .تسناوت  دـنهاوخ  ناتال " هق   " اب زین  نانیا  دنتـسناوت ، مساقرَفَک "  " اب اه  تسینویهـص  رگا  نکل  دـنک ؟ رارقرب  اج  نآ  رد  ار 

« .تسا تقیقح  نیا  هاوگ  زین  نامرهق  ناتسدرک  دیوگ و  یم  نیا  زج 

.رگراک هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  هاـتوک ! ناتـسدرک  زا  نارادـساپ  شترا و  ناراـکتیانج  تسد  : » دوش یم  ماـمت  اـضما  راعـش و  نیا  اـب  هیمـالعا 
(2)«11/1/1359

358 ص :

.11/1/1359 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 222948  دنس  - 1
ص12. ، 11/1/1359 دادماب ، همانزور  - 32 . 11/1/1359 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 222949  دنس  - 2
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زا رفن  دص  کی  هیمورا ، زا  دادماب  همانزور  راگنربخ  شرازگ  هب  .تفای  ساکعنا  دادماب  همانزور  رد  زورما  هدقن ، ياه  يریگرد  ياه  باتزاب  زا  هبنج  کی 
.دندش نیناوخ  حالس  علخ  هقطنم و  تینما  نیمأت  راتساوخ  یبرغ ، ناجیابرذآ  يرادناتـسا  هب  هعجارم  اب  هدقن ، عباوت  زا  اتـسور  دنچ  ناییاتـسور  ناگدنیامن 

ناگدـنیامن .قدـنخ  هعلق  ییاـشاپ و  داـبآ  ناروگ  هناـیچ ، قازق ، یـضاق ، داـبآ  ناروگ  داـبآریم ، اـیلع ، زگـالآ  ءارق  زا : دـندوب  تراـبع  روـبزم  ياهاتـسور 
، روبزم ياهاتسور  رد  تینما  نیمأت  يارب  دابآریم  ياتسور  رد  يرمرادناژ  هاگـساپ  رارقتـسا  هلمج : زا  دندرک ؛ مالعا  ار  دوخ  ياهاضاقت  سپـس  ناییاتـسور 

نداد رارق  و  اه ، لادوئف  حالس  علخ  زودلـس ، هقطنم  رد  یتعارز  یـضارا  میـسقت  تسا ، هدش  لیکـشت  نمهب  رتکد  لزنم  رد  هک  يزاسکاپ  هاگـساپ  لالحنا 
.دندش نصحتم  يرادناتسا  خاک  لباقم  رد  اه  هتساوخ  نیا  مالعا  اب  اهنآ  .اهاروش  رایتخا  رد  يزاسکاپ  ياه  هاگساپ 

ینب رتکد  ینیمخ و  ماما  یمالـسا و  بالقنا  زا  لماک  ینابیتشپ  نمـض  ام  تشاد : مالعا  روکذم  ياهاضاقت  ندرمـشرب  نمـض  نصحتم  ناییاتـسور  هدنیامن 
دورف يورسخ و  نمهب  رتکد  اهنآ  ردص  رد  هقطنم و  ياه  لادوئف  ندش  حلـسم  هیحان  زا  ار  هقطنم  ياه  ینماان  مامت  مدرم ، بختنم  يروهمج  سیئر  ردص ،

هک ینامز  ات  میرامـش و  یم  هقطنم  عاـفد  یب  ناـناقهد  نازرواـشک و  هیلع  رب  اـهنآ  یمدرم  دـض  لاـمعا  زا  یـشان  ار  اـه  ینمااـن  نیا  میناد و  یم  يورـسخ 
تـسب هب  اج  نیا  رد  دش ، دهاوخ  رارقرب  هقطنم  رد  تینما  نیمأت  يارب  تلود  تیمکاح  هک  دـننکن  نیمـضت  دـنهدن و  خـساپ  ام  ياه  هتـساوخ  هب  نالوئـسم 

.تسشن میهاوخ 

لاسرا هدقن  یگدنزاس  داهج  نارادـساپ و  هاپـس  هب  يزرواشک  ترازو  نواعم  هک  درک  هئارا  ار  همان  ود  زا  یپکوتف  گرب  ود  نینچمه  ناییاتـسور  هدـنیامن 
دوخ و عفن  هب  هک  میتسه  هقطنم  حلـسم  ياه  لادوئف  ياه  ییوگروز  راشف و  ریز  اـم  دـهد ، یم  ناـشن  اـه  هماـن  ياوتحم  هک  يروط  هب  تفگ : دوب و  هدرک 

داـهج شترا و  نارادـساپ ، هاپـس  زا  هنیمز  نیا  رد  يزرواـشک  ترازو  نواـعم  دـنا و  هتفرگ  ناـناقهد  يوـس  هب  ار  ناـشاه  هحلـسا  ناـشعفانم ، ظـفح  يارب 
(1) تسا هداد  ار  يورسخ  نمهب  رتکد  فرصت  تحت  نیمز  فیقوت  روتسد  تسا و  هتساوخ  کمک  ناییاتسور  نازرواشک و  زا  تیامح  يارب  یگدنزاس 

ماظن فلاخم  ياه  هورگ  هچنآ  اب  هاگن  نیا  .درک  حرط  عوضوم  هرابرد  ار  يدـیدج  بلاطم  يا  هیعالطا  راشتنا  اب  هیمورا  نارادـساپ  هاپـس  لاـح ، نیمه  رد 
ياه يریگرد  دروم  رد  ار  دوخ  عضوم  هیعالطا  نیا  رد  هیمورا  هاپس  یمومع  طباور  .تسا  توافتم  یّلک  هب  دننک ، یم  میسرت  هعقاو  رد  هاپـس  شقن  هرابرد 

: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .درمشرب  ار  اه  يریگرد  نیا  رد  ندرکن  تکرش  للع  یخرب  زین  یبرغ و  ناجیابرذآ  هقطنم  ریخا 

هاپس .دـیناسر 2 . میهاوـخ  هیمورا  فیرـش  تلم  عـالطا  هب  بساـنم  تیعقوـم  رد  هک  دـشاب  یم  يا  هشیر  مهم  لـئاسم  ثداوـح  نـیا  زورب  ياـه  تـلع  . 1»
، یمالسا يروهمج  شترا  ياه  حرط  هشقن و  زا  هتفرگن و  رارق  اه  يریگرد  نیا  نایرج  رد  یماظن  ياهورین  اب  هطبار  رد  نوچ  نارادساپ 

359 ص :
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قبط دـیامن و  تکرـش  تسناوت  یمن  ًاعبط  دوب ، هدـماین  لمع  هب  دروم  نیا  رد  هاپـس  اب  مزال  یگنهاـمه  هدـشن و  هاـگآ  ًـالبق  هقطنم ، رد  هچ  زکرم و  رد  هچ 
تینما و ظفح  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هداد ، ناشن  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  نارادـساپ  هاپـس  .تشاد 3 . یفاک  تخانـش  یتسیاب  تکرح  زا  لبق  نآرق ، شیامرف 
اب موزل  تروص  رد  دراد و  یم  مـالعا  دوخ ، تردـق  تاـناکما و  دـح  رد  رهـش ، هقطنم و  رد  شمارآ  يرارقرب  مدرم و  قوقح  ندـش  عیاـض  زا  يریگوـلج 

(1)« .درک دهاوخ  تکرش  مهم  رما  نیا  رد  یمالسا ، یبالقنا و  ياه  حرط  اب  یماظن و  ياهورین  اب  یلبق  یگنهامه 
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، یعامتجا یسایس -  فلتخم  ياهورین  یهاگ  یتیعـضو ، نینچ  رد  .دنا  هتفاین  رارقتـسا  لماک  روط  هب  زونه  دیدج  ماظن  ياهداهن  روشک ، ینونک  ياضف  رد 
ماظن ياهداهن  تلود و  لرتنک  رد  نادنچ  هک  دوش  یم  داجیا  ییاه  يریگرد  دننز و  یم  تسد  میقتسم " مادقا   " هب هتشذگ ، یبالقنا " تیعـضو   " لاور هب 
بزح نیا  نامتخاس  بیرخت  زا  هدوت ، بزح  ناگرا  همانزور  مدرم " همان  ، " قافتا نیا  شرازگ  رد  .داتفا  قافتا  ناهفـصا  رد  زورما  نآ  زا  يا  هنومن  .تسین 

هک بیترت  نیا  هب  دوب ؛ هدش  عورـش  هتـشذگ  زور  زا  تکرح  نیا  همانزور ، نیا  هرامـش  ود  رد  جردنم  شرازگ  ود  رب  انب  .داد  ربخ  يدج ، مجاهت  کی  یط 
نادیم غابراهچ  نابایخ  رد  دـنداد ، یم  ار   (2)" نیدهاجم ییادـف و  يا و  هدوت  نیدـسفم ، هس  رب  گرم   " راعـش هک  یلاح  رد  رفن   60 دودح 50 -  زورید ،

نینچمه اهنآ  .دندش  ناشتارهاظت  زا  يرادربملیف  راتـساوخ  دـنتفر و  نویزیولت  ویدار  نامتخاس  فرط  هب  ادـتبا  هورگ  نیا  .دـنداتفا  هار  هب  ناهفـصا  بالقنا 
.دندش راتساوخ  ار  قلخ  نیدهاجم  و  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  ناریا ، هدوت  بزح  یسایس  نامزاس  هس  ندش  لیطعت 

هاگشناد فرط  هب  ادتبا  هورگ  نیا  .دندش  عمج  هتـشذگ  زور  لحم  رد  دارفا  نامه  زین  زورما  تعاس 18:30  دودح  ارجام ، همادا  رد  همانزور ، نیا  هتشون  هب 
هاپس هب  ینابرهـش و  هب  نایرج  نیا   » هدوت بزح  شرازگ  هب   (3) .دنداد رییغت  هدوت  بزح  رتفد  تمـس  هب  ار  دوخ  ریـسم  یتدم  زا  سپ  یلو  دندرک ، تکرح 

سپس »(4)« .دندرب نیب  زا  دنتسناوت  هک  ار  هچره  دندش و  هناخ  دراو  دنتسکش و  ار  بزح  هناخ  ِرد  نیمجاهم  هلصاف  نیا  رد  یلو  دش ؛ هداد  عالطا  نارادساپ 
.دمآ بزح  هناخ  لحم  هب  رادناتسا  نواعم  بش ، تعاس 9  دودح  ماجنارس  .دندیشک  شتآ  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  دنتخیر و  طایح  هب  ار  لزنم  لخاد  يایـشا 

هب ریگتسد و  نیمجاهم  زا  رفن   17 .دندرک ...  میظنت  ...یتیاکش  دنتفر و  يرتنالک  هب  رادناتسا  نواعم  هارمه  هب  یبزح  نیلوئسم  زا  رفن  راهچ  نآ ، زا  سپ  ... 
هدافتـسا لباقریغ  لماک  يزاسزاب  ات  بزح  رتفد  .تسا  هدش  دروآرب  لایر  رازه  بیرق 400  هلمح ، نیا  زا  هدراو  تراسخ  .دـندش ...  هداد  لیوحت  يرتنالک 

(5)« .تسا

360 ص :

ص4. ذخأم 15 ، - 1
نیقفانم هملک  نیدهاجم  هملک  ياج  هب  راعش ، نیا  لصا  رد  .تسا  هدش  سابتقا  نیگب " تاداس و  رتراک و  نیدسفم ، هس  رب  گرم   " راعش زا  راعـش  نیا  - 2

هدرک باـنتجا  هملک  نیا  ندرب  راـک  هب  زا  هدوت  بزح  هماـنزور  .تسا  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ناگتـسباو  نآ ، زا  ناگدنهدراعـش  دوصقم  هک  دراد  رارق 
.تسا

ص5. ، 16/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 3

ص8. ، 14/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 4
.34 ذخأم - 5
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.دراد ینونک  ياه  هناسر  لک  رب  مکاح  بلاغ و  هرهچ  ناشتاغیلبت  دنتـسه ، تیلقا  رد  ماظن  فلاخم  ياـه  هورگ  هک  نآ  دوجو  اـب  یلعف ، یلخاد  عاـضوا  رد 
تایعقاو هب  دانتسا  اب  اهنآ  رد  هک  یتاعمجت  دریگ ؛ یم  رارق  مدرم  هدوت  لابقتسا  دروم  اهنآ ، اب  تفلاخم  رد  تاعمجت  اه و  ینارنخس  زا  یـضعب  لاح  نیا  رد 
يروهمج بزح  ناگرا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هلمج  زا  دوش ؛ یم  يریگ  عضوم  يرگاشفا و  روبزم  ياه  هورگ  دـض  رب  ماظن ، بالقنا و  عضوم  زا  و 

هیسور یللملا ، نیب  مسینومک  یجراخ ، نمشد  یمالـسا  بالقنا  يارب  : " درک جرد  رتیت  نیا  اب  ار  بزح  نیا  ناسـسؤم  زا  یکی  ینارنخـس  زورما  یمالـسا ،
رب هژیو  هب  اه و  تلود  نیا  دـض  رب  روبزم  همانزور  بیترت ، نیا  هب  تسا ." راکتیانج  نئاخ  ياکیرما  دـننام  يرگید ، تردـق  ره  راکتنایخ و  نیچ  يوروش ،

: تسا هدمآ  روبزم  شرازگ  رد  .تخادرپ  عضوم  مالعا  هب  دنتسه ، یتسیسکرام  ياه  نایرج  ًاتدمع  هک  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ  دض 

یتمسق .دومن  داریا  یطوسبم  نانخس  ینیمخ ، ماما  نحص  رد  يوضر ، سدق  ناتـسآ  نارئاز  دهـشم و  مدرم  زا  يریثک  عمج  رد  يا  هنماخ  مالـسالا  تجح  »
: تسا ریز  حرش  هب  دش ، زاغآ  دیجم  هللا  مالک  توالت  زا  دعب  هک  ناشیا  نانخس  زا 

زور نآ  دنسانشب ، ناریا  عامتجا  رد  ار  یسایس  ياه  نایرج  دنناوتب  اهرشق ، نیا  همه  اهاتـسور و  مدرم  تسد و  رود  ياهرهـش  مدرم  همه  هک  يزور  نآ  ... 
تبحـص اهنآ  هب  عجار  بشما  نم  هک  یلخاد  نانمـشد  ای  یجراخ  نانمـشد  زا  معا  ینمـشد  چیه  رگید  تسا ؛ هدـش  نیمـضت  موادـت ، ظاحل  زا  ام  بالقنا 

، لالقتـسا  " ناشاه مچرپ  يور  رب  دنـسیون  یم  رگا  هک  یبازحا  اه و  هورگ  دیامن ؛ یتسـس  ای  لاوز  هب  دیدهت  ار  ام  بالقنا  تسناوت  دـهاوخن  درک ، مهاوخ 
رد دـننک  یم  يوروش  زا  يرادـفرط  هک  قفانم  يوگغورد  راکبیرف  ياـه  هورگ  نیا  دنتـسین ؛ ناریا  لالقتـسا  هب  دـقتعم  نوچ  دـنیوگ ؛ یم  غورد  يدازآ ،"
رت گرزب  هب  يرت  گرزب  زا  یمیتی ، هچب  لثم  ناریا  تلم  هک  تسین  لیام  هک  زوسلد  ناـسنا  نـالف  یمالـسا و  ربهر  نـالف  یمالـسا ، هدـنیوگ  نـالف  .ناریا 
هب ارچ  امـش  اقآ  هک  دریگ  یم  رارق  ناریا  رد  پچ  نایاقآ  هلمح  دروم  دتـسیاب ، دوخ  ياپ  يور  رب  مالـسا  تلم  ناریا و  تلم  دـهاوخ  یم  دربب و  هاـنپ  رگید 

... ؟ دنامب باوخ  ماخ و  ناریا  تلم  ارچ  مییوگن ؟ ار  قیاقح  ارچ  مینکن ؟ هلمح  ارچ  .دیدرک  هلمح  يوروش 

یم دوخ  يارب  رس  رد  ار  ناریا  هدنیآ  تموکح  يادوس  هک  دندوب  اه  هورگ  دارفا و  زا  يرایـسب  دسرب ، رمث  هب  یمالـسا  يروهمج  هک  نیا  زا  لبق  ناریا ، رد 
ربهر نآرق و  زا  يوریپ  اب  ادخ ، مان  اب  بالقنا  هک  دوب  رضاح  یک  دوشب ؟ زوریپ  مالـسا  يژولوئدیا  اب  ناملـسم  تلم  هک  دنک  لوبق  دوب  رـضاح  یک  .دنتخپ 
ناریا رد  هک  نیا  يارب  دـندوب  هدرک  هداـمآ  ار  ناـشدوخ  اـه  نیا  دـش ؟ دـهاوخ  زوریپ  ناریا  رد  ینید ، دـیلقت  عـجرم  کـی  يربـهر  اـی  یناـحور و  یهلا و 

یبرغ و بتاکم  یعامتجا و  ياه  تسایس  هب  ناگتسباو  .دنتخیمآ  مه  رد  نایرج  دنچ  اه ؟ نیا  دنتسه  اه  یک  .دننک  تموکح 
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یمالـسا هعماج  رد  ار  قافن  نایرج  نامه  همه  اه  نیا  دـننک ، لوبق  ار  یمالـسا  تادـهعت  فیلاکت و  دنتـسین  رـضاح  هک  یناسک  و  مالـسا ، هب  ناداقتعا  یب 
.دنهد یم  لیکشت 

هورگ .میتسین  تقیقح  هدننک  بلق  وگغورد و  فاصنا و  یب  اهنآ  لثم  ام  .میتسین  دندرک  یم  هزرابم  هتـشذگ  رد  هک  اه  هورگ  زا  یـضعب  تازرابم  رکنم  ام 
یم غورد  یناسآ  هب  یتحار و  هب  اه  نیا  لیبق ، نیا  زا  يرگید  ياه  مسا  دنتشاذگ و  مسا  قلخ  ناییادف  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  لیبق  زا  ناریا  رد  پچ  ياه 

، ناش همه  هن  هتبلا  اهنآ ، هلب  مییوگ  یم  ام  .میتسین  فاصنا  یب  مدرمان و  اهنآ  لثم  ام  دنریگ و  یم  هدیدن  ار  نیرفآراختفا  ياه  هتـشذگ  یناسآ  هب  دنیوگ و 
بارخ هب  دنک  عورـش  ترامع و  کی  ياپ  دنیـشنب  نکـش  دنق  کی  اب  يرفن  کی  هک  دوب  نیا  دننام  اهنآ  هزرابم  اما  دنا ؛ هتـشاد  یتازرابم  اهنآ  زا  يا  هدـع 

کیرات هدیگنج ، ناشنارکفنـشور  هک  يزارد  نایلاس  لوط  رد  هک  نیا  امک  دتفیب ؛ رجآ  ات  راهچ  ات  دشکب  لوط  هک  دوب  مزال  لاس  اه  هد  دـیاش  .نآ  ندرک 
مالسا و هیلعرب  نید و  هیلعرب  نوچ  اما  دنتفگ ، رعـش  دنتـشون ، هلاقم  دندز ، فرح  دنداد ، راعـش  تفگ ، ناشدیدج  تفگ ، ناش  یمیدق  هدیگنج ، ناشرکف 

زئاح اما  دوب ؛ نیا  اه  نیا  هزرابم  سپ  .دیـسرت  یمن  اه  نیا  زا  مه  هتـشذگ  هاگتـسد  دـندادن و  ماجنا  يرثؤم  راـک  دوب ، مالـسا  يرکفنـشور  ناـیرج  هیلعرب 
نآ ندرک  بارخ  هب  نکـشدنق  اب  یهاشنهاش و  تموکح  عیفر  ترامع  ياـپ  دـندوب  هتـسشن  .دوب  زیچاـن  مه  ناشحالـس  دوب ؛ مک  ناشدادـعت  دوبن ؛ تیمها 

.يزاب بابسا  لابند  دنتفر  یم  دنتخادنا و  یم  شولج  يزاب  بابسا  کی  ای  دندز و  یم  کمشچ  وا  هب  مه  یهاگ  دندوب و  لوغشم 

تـسینومک زا  ردـقچ  هاش ، دـیلپ  تینما  نامزاس  يوت  یتح  هاش ، زا  دـعب  هچ  هاش و  نامز  رد  هچ  اه ، هناخترازو  يوت  یتلود ، تارادا  يوت  دـیور  یم  اـمش 
هب ناریا  رد  اپورا و  رد  دندرک ، یم  هزرابم  ياعدا  دنتـشاد ، يرکفنـشور  ياعدا  هک  ینویاقآ  نیا  زا  ردقچ  .دندوب  هدش  دنمراک  تکلمم  نیا  یمیدق  ياه 

نیا زا  ردقچ  .دندوب  هتفرگ  رارق  رابج  تموکح  تمدخ  رد  دعب  دندوب ، هدز  ملق  دندوب ، هتشون  دندوب ، هدز  فرح  یهاشداپ  هاگتـسد  هیلع  ناشدوخ  لایخ 
یک دنتشون ؟ یم  ار  ییویدار  یسایس  ياه  ریسفت  هک  دندوب  اه  یک  دنتشون ؟ یم  میژر  يارب  ار  یـسایس  تالاقم  هک  دندوب  اه  یک  .دایز  .میراد  غارـس  اه 

کمشچ کی  اب  اما  دنپچ ؛ دندرک  یم  اعدا  دنتسه ؛ تسینومک  دندرک  یم  اعدا  هک  یناسک  نامه  دنتـشون ؟ یم  يزیچ  همانزور  رد  ماما  هیلع  هک  دندوب  اه 
.دندینارذگ یم  ار  رمع  هاگیفخم ، هشوگ  کی  نادنز ، يوت  دندوب ، رت  تخسرس  یمک  هک  مه  هدع  کی  و  هتفرگ ، رارق  وا  رایتخا  رد 

بمب اب  تیمانید ، اب  رزودلب ، اب  دش ، دراو  مالسا  دندید  تقو  کی  دننک ؛ یم  بارخ  ار  ترامع  نیا  يا  هشیت  ای  نکشدنق  اب  هک  دندرک  یم  رکف  اه  نیا  ... 
نیا دـنهدب ؟ تکرح  ار  اه  ناسنا  میظع  سونایقا  نیا  دنتـسناوت  یم  رگید  يژولوئدـیا  ناـبحاص  یِک  .درک  ناریو  ار  اـنب  ماـمت  تکرح ، کـی  اـب  رگناریو ،

؛ دوب تما  ماما  نیا  .دنتخادنا  هار  هب  ناریا  رد  ار  یمالسا  لیصا  نایرج  هک  دندوب  یقرتم  نویناحور  ینعی  مالسا  نایدانم  مالسا و  نانابهگن  نیا  .دوب  مالـسا 
گرزب و ینیمخ  نیا 
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ییادـف کیرچ  تسناوت ؛ یمن  هدوت  بزح  تسناوت ؛ یمن  یلم  ههبج  دنتـسناوت ؛ یمن  اهارگ  یلم  دنتـسناوت ؛ یمن  اـه  هورگ  هیقب  ار  نیا  .دوب ...  نکـش  تب 
هک دوب  دـیحوت  نآرق و  تسرد  طـخ  دوب ، تیناـحور  دوب ، مالـسا  طـقف  ...دنتـسناوت  یمن  دنتـسناوت ، یمن  تسناوت ؛ یمن  قـلخ  نیدـهاجم  تسناوـت ؛ یمن 

.دوش یم  نوگژاو  دوخ  يدوخ  هب  دنهاوخ ، یمن  ار  نآ  مدرم  هک  یتموکح  .دروایب  رد  تکرح  هب  ار  تلم  نیا  تسناوت 

تکرح نیا  دنراذگن  هک  دندرک  شـشوک  دیـسر ، مدرم  بیوصت  هب  هک  یتموکح  دش و  زوریپ  دش و  هنحـص  دراو  مالـسا  هک  دـندید  ات  رگید  ياه  هورگ 
ییامیپهار نیلوا  دـش ، زوریپ  بالقنا  نیا  هک  لوا  زور  زا  .دـش  تسرد  ام  هعماج  رد  قافن  نایرج  .دـش  تسرد  تخرد  لخاد  مرک  .دوش  بایماک  قفوم و 

هـس بالقنا  مادک  رد  ایند ، ياجک  رد  رخآ  دیـشکب ! تلاجخ  بالقنا ! يزوریپ  زا  دـعب  زور  هس  دـنناد ، یم  قلخ  نیا  ییادـف  ار  دوخ  هک  یناسک  فرط  زا 
ماما هاگتماقا  دنتفر  دنداتفا و  هار  هک  دوب  هتشذگ  زور  هس  دنکب ؟ تارهاظت  تموکح  هیلع  رب  هک  دهد  یم  قح  شدوخ  هب  هورگ  کی  بالقنا ، زا  دعب  زور 

هب ار  نآ  گنس  امش  هک  یبالقنا  نآ  یتموکح ، نآ  دیـسرپب  اه  نیا  زا  هنافـصنم  .دینکب  ار  راک  نالف  دینکن ؛ ار  راک  نالف  میهاوخ ؛ یم  ار  زیچ  نالف  ام  هک 
يوت تارهاظت  هک  یناسک  نآ  اب  موس  زور  نینل ، ندـمآ  راک  يور  زا  دـعب  يوروش ، يرگراک  یتسیلایـسوس  حالطـصا  هب  تموکح  ینعی  دـینز ، یم  هنیس 

، يربیـس هتـسب  خی  درـس و  ياه  هاگدیعبت  يرابجا و  راک  ياه  هاگودرا  دیناوخب ! ار  خـیرات  دوش ؟ یم  راتفر  هنوگچ  دـنزادنیب  هار  هب  دنتـساوخ  یم  نابایخ 
لدع زا  یمالـسا ، يدازآ  زا  دیتسه ؟ تموکح  مادک  رادـفرط  امـش  .دـندوب  هدرک  یتیاضران  راهظا  هملک  کی  هک  یناسک  زا  يوروش  داحتا  یفخم  سیلپ 

؟ درک دیاب  هدافتسا  ءوس  روط  نیا  یمالسا ،

قح درُک ، مولظم  قلخ  زا  عافد  مان  هب  .دندیرفآ  هلئـسم  ناتـسدرک  رد  هدـناشن ، تسد  رـصانع  هک  دوب  هتـشذگن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  هتفه  ود  زونه 
لاملا تیب  لام  زا  ناشناج و  زا  یگدنزاس  داهج  يارب  هک  ار  یناناوج  دنتفرگ ؛ ار  هقطنم  نآ  هب  تلود  کمک  يولج  دـندرک ؛ لامیاپ  ار  درُک  مولظم  قلخ 

هب ار  اهنآ  دـندرک ؛ باعرا  ار  اهنآ  دنتـشادزاب ؛ اهراک  زا  دـننک ، تسرد  یتحار  هفرم و  یگدـنز  هقطنم  نآ  مدرم  يارب  ات  دـنتفر  یم  دنتـشاذگ و  یم  هیام 
رد دـندیرفآ ؛ هلئاغ  ناجیابرذآ  رد  دـندرک ؛ تسرد  هلئـسم  ارحـص  نمکرت  رد  .دنتـشک  دنتـسناوت  رگا  دـنتفرگ و  ناـگورگ  هب  ار  اـهنآ  دـنتخادنا ؛ نادـنز 

يوت دندرک ؛ فیعـضت  ار  تموکح  تردق  دندز ؛ فرح  تموکح  هیلع  دنتخادنا و  هار  تارهاظت  اهرهـش  رد  دنزادنیب ؛ هار  یغولـش  دنتـساوخ  ناتـسچولب 
بالقنادـض .دـندز  شتآ  ار  عرازم  یتح  دـنتخادنا و  تشک  زا  ار  عرازم  دـنتفر  اهراز  تشک  يوت  دـنتخادنا ؛ راک  زا  ار  اه  هناخراک  دـنتفر و  اه  هناخراک 

.درادن مد  خاش و  بالقنا  دض  .نیا  ینعی 

یکتم مالسا  زا  ریغ  هب  دوب ، یکتم  ادخ  زا  ریغ  هب  ناریا  بالقنا  رگا  ادخ  هب  .دروخن  تسکـش  اه  هویـش  نیا  ربارب  رد  بالقنا  اما  دندروآ ، ار  اه  هویـش  نیا 
لضف نیا  .دروخ  یم  تسکش  دیاب  دش  بالقنا  اب  هک  اه  تفلاخم  همه  نیا  اب  دوب ، یکتم  يوق  یجراخ  ياه  تردق  هب  رگا  یتح  دوب ،
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 ... .دور یمن  نیب  زا  اه  يدوز  نیا  هب  بالقنادض  بورکیم  اما  ...دوب ؛  ادخ 

اب هن  مه  نآ  دـنفلاخم ؛ یقرتم  زراـبم و  تیناـحور  اـب  هن ، تسا ؟ فلاـخم  تیناـحور  اـب  اـیآ  تسا ؟ فلاـخم  ارچ  یقرتم  تیناـحور  اـب  بالقنادـض  زورما 
، شدوخ رطاخ  هب  هن  مه  نآ  دوب ؛ فلاخم  دـهعتم  یقرتم و  زرابم و  تیناحور  اب  دوبن ؛ فلاخم  تیناحور  همه  اب  یهاشداپ  میژر  .مالـسا  اـب  هکلب  شدوخ ،

.مالسا نآرق و  رطاخ  هب  هکلب 

تیناحور دهدن ؛ تسد  زا  ار  ادخ  راعش  دهدن ؛ تسد  زا  ار  شمالـسا  بالقنا ، یتسیاب  دنامب ، بالقنا  نیا  دیهاوخ  یم  رگا  ناملـسم ! نارهاوخ  ناردارب و 
هـشیمه زا  ار  دوخ  هفیظو  زورما  دـننادب ؛ رت  نیگنـس  هشیمه  زا  ار  دوخ  تلاسر  زورما  هک  مراد  ار  مایپ  نیا  یناـحور  ناردارب  هب  .دـهدن  تسد  زا  ار  یقرتم 
دنمزاین بـالقنا ، نیا  تلم و  نیا  .تسا  راکادـف  رایـشوه و  هاـگآ و  نویناـحور  دـنمزاین  يریگرد ، نیا  بـالقنا ، نیا  تلم ، نیا  .دـننک  ساـسحا  رتریطخ 

(1)« .دنک يراکادف  ششوک و  ادخ  رطاخ  هب  اما  دربن ؛ دهاوخن و  ایند  تمینغ  زا  یمهس  دشاب  رضاح  هک  تسا  يا  هتشذگ  دوخ  زا  اسراپ و  تادوجوم 

195

مشچ هب  ناتسناغفا  هلئسم  هرابرد  يوروش  ناریا و  قفاوت  یعون  دش ، مالعا  يا  هیع  الطا  یط  ًاریخا  هک  ناتسناغفا  هرابرد  هجراخ  ترازو  عضاوم  نیرخآ  رد 
يداهج و ياه  هورگ  نوچمه  زین  ار  ناتـسناغفا  رب  مکاح  تلود  ناریا  قفاوت ، نیا  ساسا  رب  هک  درک  تشادرب  دش  یم  يدح  ات  هیعالطا  نیا  زا  .دروخ  یم 
رد یمالسا  يروهمج  بزح  ناگرا  .تسا  لئاق  شقن  یعون  ناتسناغفا  هدنیآ  يریگ  میمصت  رد  نآ  يارب  درمش و  یم  باطخ  دروم  ًاحیولت  اهنآ ، رانک  رد 

كربب اب  هرکاذـم  يانعم   " ناونع اب  لصفم  يا  هلاقم  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  .درک  تفلاخم  مالعا  تسایـس  نیا  اـب  تدـش  هب  دوخ ، زورما  هراـمش 
عضاوم يایوگ  هلاقم ، نیا  نتم  .درک  تفلاخم  ًادیدش  ناتسناغفا ، هلئسم  رد  فاطعنا  هنوگره  هجراخ و  ترازو  ياه  تسایس  عضاوم و  اب  تسیچ " لمراک 

لماک روط  هب  شتیمها  لیلد  هب  تسا ، لصفم  هک  نیا  اب  ور  نیا  زا  تسا ؛ ماظن  تیمکاح  ینونک  يدـنب  حانج  رد  تردـقرپ  حانج  کی  یجراـخ  تساـیس 
: دوش یم  رکذ 

نخس ود  ناتسناغفا ، هلئسم  يارب  یلح  هار  ندروآ  تسد  هب  رد  ناریا  یسایس  لمع  راکتبا  دروم  رد  نیدرورف ، مهن  متـشه و  ياهزور  رد  تعاس ، یط 48  »
ناریا هجراخروما  ریزو  هداز  بطق  قداص  اب  سراپ  يرازگربخ  یـصاصتخا  هبحاصم  بلاق  رد  هک  اه  ناـیب  نیا  زا  یکی  رد  .تسا  هدـش  رـشتنم  ناـیب  ود  و 

دنور دروم  رد  هجراـخروما ، ترازو  يوس  زا  زورید  هک  دـیمان  يا  هیعـالطا  اـب  راکـشآ  داـضت  رد  ار  اـهنآ  ناوت  یم  هک  دـش  راـهظا  ییاـهرظن  هطقن  دوب ،
.دش رداص  دروم ، نیا  رد  ناریا  عضاوم  و  روشک ، نیا  نارحب  لح  تهج  ناتـسناغفا  هیاسمه  ياهروشک  رگید  يوروش و  ریهامج  داحتا  ناریا و  تارکاذم 

بانج نآ  رظن  تحت  هک  یناگرا  فرط  زا  اـهنآ  زا  یکی  لقادـح  اـی  و  هداز -  بطق  ياـقآ  يوس  زا  نخـس  ناـیب و  ود  ره  نیا  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اـب 
تسا و
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.دیامن یم  هدننک  جیگ  یسب  عاضوا  هدش ، رشتنم  ناشدوخ -  يوس  زا  يرگید 

نایب رد  تسا .]  ] ضقانتم یتح  توافتم و  لصا  هس  یلو  لصا ، هس  زا  تبحـص  هجراخروما ، ترازو  هیعـالطا  رد  مه  هداز و  بطق  ياـقآ  هبحاـصم  رد  مه 
ناتسناغفا مدرم  تیمکاح  قح  ندش  هتخانش  تیمسر  هب  ترورـض  زا  یگلمج  دیکأت ، دروم  لصا  هس  دشاب ، هجراخروما  ریزو  هبحاصم  نامه  هک  نیزاغآ 

هک يزیچ  اهنت  هب  دنا ، هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  هجراخروما  ترازو  هیعالطا  رد  هک  یلـصا  هس  رد  و  دـنیوگ ، یم  نخـس  نآ ، هب  مارتحا  ناشتـشونرس و  رب 
ناتـسناغفا و تلود  اب  ًامیقتـسم  دـیاب  هک  هدـش  نیا  زا  تبحـص  هجراخروما  ترازو  هیعـالطا  رد  .تسا  ناتـسناغفا  مدرم  یلم  تیمکاـح  قح  هدـشن  هراـشا 

.هتفرن نخس  ور  چیه  هب  یترورض  نینچ  زا  ریزو  هبحاصم  رد  هک  یلاح  رد  دوش ؛ هرکاذم  يوروش 

اب میراذـگب ، مه  راـنک  ار  ود  نیا  رگا  یلو  تسا ؛ يرگید  ثحب  عوضوم  دوخ   (1) ، ... هدوب يراشف  ایآ  دـشاب ، دـناوت  یم  ینعم  هچ  هب  ضقانت  نیا  هک  نیا 
ناونع هب  ار  هیعالطا  نیا  میـشاب  روبجم  هک  تسا  یعیبط  هدـش ، رـشتنم  هداز  بطق  ياقآ  اب  هبحاصم  زا  سپ  هجراخروما  ترازو  هیعـالطا  هک  نیا  هب  هجوت 

، دریگ تروص  ناتـسناغفا  هلئـسم  زیمآ " تملاسم   " لح يارب  تسا  رارق  هک  یتارکاذـم  اب  هطبار  رد  ناریا  هجراخروما  ترازو  عضاوم  هدـننک  نییعت  دـنس 
نآ ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  یتلود  اب  دناوت  یم  هجراخ  ترازو  هنوگچ  هک  تفگ  میهاوخ  خساپ  هنوگچ  ار  ماهفتـسا  نیا  مینک ، نینچ  رگا  .میریذـپب 
روط هب  نتسشن  یتلود  اب  هرکاذم  زیم  رس  رب  دنیشنب ؟ هرکاذم  زیم  رس  رب  درمش ، یمن  ناتسناغفا  هدیدمتس  تلم  هدنیامن  ار  نآ  دسانش و  یمن  تیمـسر  هب  ار 

هلئـسم هنایوج  حلـص  لح  يارب  هرکاذـم  هک  بلطم  نیا  مالعا  اـب  ناریا  هجراـخ  روما  ترازو  .تلود  نآ  نتخانـش  تیمـسر  هب  ینعی  ینلع ، یلو  یحیولت ،
شود هب  زگره  ناریا  تلم  هک  تسا  هتفرگ  شود  هب  یتادهعت  دشاب ، لمراک  كربب  هدناشن  تسد  تلود  اب  میقتـسم  يوگو  تفگ  لماش  دـیاب  ناتـسناغفا ،

: هک تسا  ینعم  نیدب  رذگهر ، نیا  زا  نآ  یحیولت  نتخانش  تیمسر  هب  لمراک و  تلود  اب  میقتسم  هرکاذم  نتسناد  يرورض  .تفرگ  دهاوخن 

هب ناشناملـسم ، ناردارب  نایم  رد  یهانپرـس  نتفای  دـیما  هب  ناشناج و  سرت  زا  هک  یی  یناغفا  هدیدمتـس  نیرجاهم  يور  رب  ار  دوخ  ياـهزرم  دـیاب  ناریا  . 1
! ددنبب دنا ، هدرک  چوک  ناریا 

تلود هک  نیا  مرج  هب  دسرب ، نویلیم  مین  زا  شیب  هب  دیاش  ناشدادعت  دـنا و  هدروآ  هانپ  ناریا  هب  هک  یناغفا  رجاهم  نارهاوخ  ناردارب و  مامت  دـیاب  ناریا  . 2
غیت هب  ار  اهنآ  دـنک و  جارخا "  " روشک زا  دـنک ، یمن  دـییأت  ار  ناشمزر  مه  شیک و  مه  ناردارب  ناماد  هب  اهنآ  ندروآ  هاـنپ  لـمراک  يوگروز  بصاـغ و 

! دراپسب خرس "  " نادالج

نآ لمراک ، یتسیسکرام "  " تلود نتخانش  تیمسر  هب  اب  هک  ییاج  نآ  زا  هجراخ  ترازو  . 3
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تسا روبجم  دراذگب ، مارتحا  للم  تیمکاح  قح  هب  تسا  فظوم  هک  ییاج  نآ  زا  و  دریذپ ، یم  ناتسناغفا  ناملـسم "  " مدرم عورـشم  هدنیامن  ناونع  هب  ار 
روشک نیا  تلم  هدنیامن  ناتسناغفا  تقو  تلود  هک  تفریذپ  ناریا  هجراخ  ترازو  یتقو  دنکن ! ناتسناغفا  ناملـسم  یبالقنا  ياهورین  هب  یکمک  هنوگ  چیه 
نیدب .دنراد  لوبق  دوخ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  ار  نآ  اهنت  دـنراد و  لوبق  دوخ  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  ار  نآ  ناتـسناغفا  مدرم  تسا  هتفگ  هک  ینعی  تسا ،

رب ار  ناتـسناغفا  تلم  تیمکاـح  قح  عقاو  رد  اـهورین ، نیا  هب  کـمک  اـب  ناریا  دنتـسین و  ناتـسناغفا  هدیدمتـس  مدرم  ناگدـنیامن  یبـالقنا  ياـهورین  ینعم 
عطق ار  ناملـسم  ياهورین  هب  دوخ  یلامتحا  ياه  کمک  مامت  تسا  روبجم  ناریا  تلود  يا  هیعالطا  نینچ  رودص  اب  سپ  تسا ! هدرک  ضقن  ناشتـشونرس 

روهمج سیئر  هدعو  ضقان  اهنت  هن  مازتلا  نیا  .دهدن  تسا ، ینوناقریغ  لمع  هک  نیا  زوجم  هب  یناریا ، لماع  چیه  هب  ار  اهورین  نیا  هب  کمک  هزاجا  دـنک و 
هدرک زاب  ناگدنمزر  نیا  هب  کمک  يارب  يرظتنم  یمظعلا  هللا  تیآ  هک  یباسح  فیقوت  بجوتـسم  لب  تسا ، یناغفا  نیزرابم  يارب  حالـس  نیمأت  دروم  رد 

تیمکاح قح  ضقان  هتسناد و  نوناق  فرع و  زا  فلختم  زین  هداد  هانپ  دوخ  یناغفا  رجاهم  رهاوخ  ردارب و  هب  هک  ار  یناریا  ناملـسم  نآ  یتح  هدوب ؛ مه  دنا 
.دنادرگ یم  ناتسناغفا  مدرم  یلم 

نام یجراخ  تسایـس  ماما ، ياهدومنهر  تکرب  هب  هک  تسا  یتدـم  میدـید ، یمن  بالقنا  سبح  زج  یلمع  هجراـخروما  ترازو  زا  هک  یتدـم  زا  سپ  . 4
زا دـیاب  لمراک ، تلود  نتخانـش  تیمـسر  هب  اب  .هتفرگ  رارق  نوریب  ناهج  اب  دروخرب  رد  نامفادـها  هحولرـس  رد  بالقنا  رودـص  هتفای و  یبـالقنا  یکرحت 

مالسا خرس  مایپ  میناوت  یم  ناهج  ياجک  رد  رگید  میزجاع ، ناتـسناغفا  هب  نامبالقنا  رودص  زا  ام  رگا  رخآ  یلو  میرذگب ؛ ناتـسناغفا  هب  نامبالقنا  رودص 
یهوک نوچمه  نآ  رد  مالـسا  هک  تسا  يرگید  شرف  نوخ  نیمزرـس  مادـک  میراد ؟ غارـس  ناتـسناغفا  زا  رت  بساـنم  یطیحم  اـیآ  مینارتسگب ؟ ار  نیتسار 

؟ دنـشاب هدرک  تسار  رفک  ربارب  رد  مدرم ، نیا  زا  رت  ماوـق  رپ  یتماـق  هـک  دنتـسه  يرگید  مدرم  مادـک  دـشاب و  هتـشاد  مدرم  ناـج  لد و  رد  هـشیر  راوتـسا 
ار مهوت  نیا  نایناهج  يارب  نآ ، نتخانش  تیمسر  هب  ًاتجیتن  ناتسناغفا و  هلئسم  لح  يارب  لمراک  هدناشن  تسد  تلود  اب  میقتسم  هرکاذم  نتـسناد  يرورض 

؟ میتسه یبالقنا  ظفل ، رد  اهنت  میتسُس و  نینچ  دوخ  ياهاعدا  مامت  دروم  رد  ام  هک  درواین  شیپ  ارچ 

ار هدـقع  نیا  ناریا  ریلد  تلم  .دوب  هدـش  دردرپ  يا  هدـقع  فعـضتسم ، للم  يولگ  رد  هدـنام و  هتفگان  اه  نرق  هک  دوب  ینخـس  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  . 5
زا ارچ  تسا ، هتفای  ناهج  ناگدیـشک  رجز  نایم  رد  یمالـسا  يروهمج  هک  یی  یبالقنا  رابتعا  .دش  ناهج  نامولظم  ناربجنر و  يایوگ  نابز  دز و  يرتشین 

بالقنا هب  رـس  كافـس ، هدناشن و  تسد  یتلود  تسد  زا  دـهد و  رـس  یهاوخ  قح  يادـن  مورحم  یتلم  ددرگ ؟ دوبان  یی  یعاجترا  لمع  نینچ  تاکرب " "

زا رس  تلود  نآ  اب  دناد ، یم  ناهج  بالقنا  نیرت  لیصا  نیرت و  یبالقنا  هدنیامن  ار  دوخ  هک  یتلود  و  درادرب ،
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یبالقنا رابتعا  زا  دـیاب  ناریا  ناملـسم  مدرم  بالقنا ، ینابم  هب  یجک  نهد  نینچ  زا  سپ  دوش ! میقتـسم  هرکاذـم  دراو  نآ  اب  چـیه ، هک  درواین  رد  ینمـشد 
! درذگب دوخ 

رگا .دیآ  یم  ناتسناغفا  دیهش  نارازه  نوخ  رـس  رب  شزاس  نفعت  يوب  هدش ، زاغآ  ناتـسناغفا " هلئـسم  هنایوج  حلـص  لح   " يارب هک  یتارکاذم  دنور  زا  . 6
رگا و  دوش ، ناغفا  ریلد  دیهـش  نارازه  نوخ  ندرک  لامدـگل  هب  رـضاح  قرـش ، نایوگروز  ژاتناش  ریز  برغ و  نایادـخان  سرت  زا  ناریا  یبـالقنا "  " تلود

یـسک هچ  دنک ، شکورف  ناتـسناغفا  رد  بالقنا  روش  دـنوش و  درـسلد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  نوچ  یی  یمرگلد  نداد  تسد  زا  اب  ناتـسناغفا  نیدـهاجم 
هب ریـسا  یتلم  رگا  هک  دـنناد  یم  دـننز ، یم  اپ  تسد و  قرـش  ناراوخناهج  ياپ  ریز  هک  یللم  .تفرگ  دـهاوخ  هدـهع  هب  ار  نآ  راـبنوخ  بقاوع  تیلوئـسم 

مـصخ دـنک و  شکورف  اهنآ  نایم  رد  بالقنا  روش  رگا  هنرگ ، و  دـنرادن ، ناشبالقنا  ندـناسر  رمث  هب  زج  يا  هراچ  دـننک ، بالقنا  ناـمدرمان ، نیا  گـنچ 
یمالسا بالقنا  تسکش  .دنک  کشخ  ار  ضارتعا  هشیر  ات  تخادنا  دهاوخ  هار  هب  یخیرات  ياهراتشک  درک و  دهاوخن  هدنسب  دوش ، ناشبوکرـس  هب  قفوم 

.داد دهاوخ  رادشه  ار  یخلت  تبقاع  نینچ  نیا  ناریا 

اهنت هجراخ ، ترازو  نیلوئسم  رگا  .ادخ  دای  یشومارف  دابآ  اجکان  رد  تسا  یماگ  ناتسناغفا " هلئـسم  هنایوج  حلـص  لح   " يارب يوروش  اب  هرکاذم  هبرجت 
رد یتردقربا  ياپ  يادـص  هک  نیا  سرت  زا  دنتـشاد ، نامیا  قح  يرای  هب  رگا  دـندوب و  دـقتعم  هللا ) زین  نآ  و   ) ناهج رب  مکاح  هقئاف  تردـق  کی  دوجو  هب 

.دندولآ یمن  رگید  یتردقربا  اب  شزاس  تساجن  هب  ار  دوخ  نماد  ادخ ، رب  لکوت  ياج  هب  دیآ ، یم  هقطنم 

یشیدنا جک  هک  میراودیما  دنز و  یم  ناهج  یساملپید  هناخشومارف  رد  هجراخ  ترازو  هک  دشاب  یمدق  نیرخآ  مدق ، نیلوا  نیا  هک  میراودیما  لاح  ره  هب 
لمع هماج  هدرکان -  يادخ  هاگ -  چیه  دنامب و  فرح  هلحرم  رد  دوش ، یم  هدید  ناتسناغفا  یمالسا  بالقنا  اب  هناخترازو  نیا  دروخرب  رد  هک  یفارحنا  و 

(1)« .دریگن شدوخ  هب 

196

نامجرتم هتشون  هب  انب  .تسا  هداد  ماجنا  ناتسناغفا  يروهمج  سیئر  لمراک  كربب  اب  يا  هبحاصم  سرام 1980 )  31  ) دوخ زورما  هرامش  رد  لگیپشا  هلجم 
: دشاب یم  حرش  نیا  هب  هک  تسا  ناریا  هب  طوبرم  نآ  زا  ییاه  تمسق  داشرا ) ترازو  )

؟ دنمادک ناتسناغفا  يوروش و  هبناجود  عفانم  لگیپشا :

ياه تردـق  هیلک  دوب ، یتسیلاـیرپما  دـض  لادوئف و  دـض  یـسارکمد ، لانویـسان -  بـالقنا  کـی  نآ  موهفم  هک  لیروآ 1978  بـالقنا  زا  سپ  لـمراک :
دحتم بالقنا  نیا  ياه  يزوریپ  دـض  رب  سدـقمان  ههبج  کی  رد  اکیرما ، ًَاصوصخم  یناهج  یتسیلایرپما  ياـهورین  ایـس و  ناـمزاس  هقطنم و  رد  یعاـجترا 
حلص لوصا  ییادز و  جنشت  تارکاذم  هک  دوب  ینامز  نیا  دندرک و  یم  یحارط  ناتسناغفا  دض  رب  یگرزب  هئطوت  لالقتسا ، يدازآ و  نانمشد  نیا  .دندش 
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.دش نارحب  کی  اب  هجاوم  یتسیلاتیپاک  یبلطراصحنا  یتسیلایرپما و  ماظن  بیترت  نیا  هب  دش ؛ یم  کیدزن  يزوریپ  هب 

؟ دوب ناتسناغفا  رطاخ  هب  اه  نیا  همه  لگیپشا :

ياضما هک  دراد  رارق  اکیرما  ًاددـجم  نآ  سأر  رد  هک  میناد  یم  گنج  اب  وتان  تقفاوم  هکلب  میناد ؛ یمن  عوضوم  نیا  طقف  ار  راـک  نیا  لـلع  اـم  لـمراک :
زیمآ تنایخ  هلماعم  اب  هئطوت  نیا  .دروآ  دوجو  هب  نارحب  دهاوخ  یم  اپورا ، رد  گنیشرپ  ياه  کشوم  رارقتـسا  اب  تخادنا و  قیوعت  هب  ار   2 تلاس دادرارق 
ناریا یتسیلایرپما  دض  يدادبتسا و  دض  یمالـسا  بالقنا  دننام  کیدزن  رواخ  یقرتم  ياهروشک  هزرابم  اب  دبای و  یم  همادا  هنایمرواخ  رد  نیگب  تاداس و 

(1) دوش یم  رت  نشور  يولهپ ، تشحو  میژر  دض  رب 

؟ تسا کیدزن  طابترا  رد  ناتسناغفا  تالوحت  اب  ناریا  تالوحت  امش  رظن  هب  نیاربانب ، لگیپشا :

رد اکیرما  مسیلایرپما  یگنج  ياه  هاگیاپ  یـسوساج و  ياه  هاگیاپ  ندرک  دوباـن  و  ینیمخ ، ماـما  يربهر  تحت  ناریا  ردارب  تلم  هناـنامرهق  ماـیق  لـمراک :
.دوش لدبم  یتسیلایرپما  لفاحم  زواجت  دیدج  هاگیاپ  هب  دیاب  ناتسناغفا  .دوش  رت  يدج  ام  لیروآ  بالقنا  دض  رب  مسیلایرپما  ات  دش  ثعاب  ناریا ،

؟ دراد دوجو  مه  يا  ّهلدا  عوضوم ، نیا  يارب  ایآ  لگیپشا :

هلئـسم دـنهاوخ  یم  شـشوپ  نیا  تحت  دـنارورپ و  یم  رـس  رد  ار  سراف  جـیلخ  رد  هئطوت  کی  حرط  اکیرما  هک  دـناد  یم  ناهج  یمومع  راـکفا  لـمراک :
بالقنا دـض  رب  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  دـض  رب  تسا  یمادـقا  نانآ  هئطوت  تقیقح ، رد  اما  دـننک ؛ لح  ار  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  ياه  ناـگورگ 

.دننک یم  ریوصت  هنوراو  ار  تقیقح  نانآ  تسا و  مسیلایرپما  هتکید  ذوفن  ریز  برغ  یطابترا  لیاسو  هیلک  هنافسأتم  .ناتسناغفا  تلم  هنانامرهق 

کمک نودب  یجراخ و  کمک  نودب  يرطخ ، نینچ  دوجو  اب  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  ارچ  دراد ، دوجو  ًاعقاو  يا  هئطوت  نینچ  مینک  لوبق  رگا  لگیپشا :
؟ دناوت یمن  ناتسناغفا  اما  دوش ، یم  قفوم  يوروش 

يارب ناکما  نیا  دوب ، هدنز  ربماتپس 1979 ) ات  لیروآ 1978  زا  ناتـسناغفا  ریزو  تسخن  بالقنا و  ياروش  سیئر   ) یک هرت  دمحمرون  هک  یتقو  ات  لمراک :
زاغآ نتگنـشاو  زا  نوگاتنپ ، رد  سدـقمان  ههبج  نیا  هک  منک  هفاضا  دـیاب  نم  .دـننک  تمواقم  هئطوت  زواجت و  ربارب  رد  ات  تشاد  دوجو  تارکمد  ياهورین 

(2) دبای یم  شرتسگ  ناتسکاپ ، رد  دابآ  مالسا  ات  هرخالاب  هرهاق و  ویوآ ، لت  ندنل ، ات  دوش و  یم 
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 1  يدامج  نیدرورف 135915  هبنش 12  هس  گنج  رامشزور 

197

نییعت هلئـسم  يزور ، نینچ  رد  لاـسما  .تسا  هدـش  موسوم  یمالـسا  يروهمج  زور  هب  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  نتفاـی  تیمـسر  زورلاـس  زورما 
ِمهم بلاطم  زا  یکی  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  یـسایس  لـفاحم  رد  .دوش  یم  بوسحم  ماـظن  تاـعوضوم  نیرت  مهم  زا  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  فیلکت 
حانج راثآ  زورب  دوش  یم  ینیب  شیپ  هک  نانچمه  دـشاب ؛ اه  ناگورگ  هرابرد  اـه  شرازگ  نیرخآ  زین  يدازآ  نادـیم  رد  يروهمج  سیئر  زورما  ینارنخس 

وا ياه  شالت  يدنب  عمج  تفگ  دهاوخ  ردص  ینب  هچنآ  ناسانـشراک ، زا  يرایـسب  رظن  هب  عقاو  رد  .دشاب  ینارنخـس  نیا  مهم  بلاطم  زا  زین  یلخاد  يدـنب 
.نآ تفرشیپ  مدع  ای  ارجام  لح  زیمآ  تملاسم  ياه  شور  تفرشیپ  نازیم  زا  تسا  یتمالع  زین  تسا و  نارگید  عانقا  رد 

ریگمشچ يزوریپ  زج  يزیچ  هب  ارجام  نیا  رد  دراد و  مامت  تیمکاح  لاکیدار  داح  ياضف  یمومع ، راکفا  رد  ناگبخن و  رت  شیب  نهذ  رد  ناریا  لخاد  رد 
یعون یناهج ، یهورگ  ياه  هناسر  رت  شیب  اکیرما و  تلود  دزن  رد  سکعرب ، اّما  دوش ؛ یمن  هداد  تیاضر  هزرابم ، نیا  رد  اکیرما  راکشآ  میلـست  ناریا و 

دوخ هب  فرط ، ود  يارب  يزوریپ  تسکش و  هبنج  هلئسم ، هک  نیا  نودب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  اه  ناگورگ  ینونک  تیعـضو  رد  لوحت  داجیا  راظتنا 
دهاوخ ییاکیرما  نادرمتلود  يارب  يا  هدننک  نییعت  زور  زورما ، عقاو  رد  .ددرگ  زاب  هلئـسم  لح  يارب  یهار  دوش و  داجیا  نانآ  يدازآ  زادنا  مشچ  دریگب ،

هب نآ  اب  بسانتم  دـنهد و  رارق  یبایزرا  دروم  ار  ریخا  زور  دـنچ  دـیدهت  ًاضعب  قیوشت و  رب  ینتبم  ياه  مایپ  لدابت  تـالوحت و  هجیتن  هک  ثیح  نیا  زا  دوب ؛
رما نیمه  هدـنهد  ناشن  دـش ، شخپ  اکیرما  ویدار  یـسراف  شخب  زا  تعاس 7 ، رد  هچنآ  .دـنزادرپب  ور  ِشیپ  فلتخم  ياه  هار  باـختنا  رد  میمـصت  ذـخا 

.دراد رما  نیا  زا  تیاکح  دش ، رشتنم  ناریا ، تامادقا  تامیمصت و  ندش  یعطق  زا  لبق  زورما ، هک  اه  هناسر  یمامت  ًابیرقت  بلاطم  نومضم  نینچمه  .تسا 
اب هارمه  هک  دهد  یم  ناشن  ار  ناریا  تامادـقا  عضاوم و  تفایرد  هب  يراودـیما  یعون  دوجو  دراد و  هارمه  ار  دـیما " میب و   " زا یقیفلت  یگمه  بلاطم  نیا 

: دوش یم  رکذ  بلاطم  نیا  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  .تسا  هنیمز  نیا  رد  یحیولت  ییاهدیدهت 
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هل - ئسم روشک  تاعوضوم  نیرت  هدمع  تاعمجت ، رگید  ریظن  نارهت  يدازآ  نادیم  رد  یمالسا  يروهمج  زور  درگلاس  مسارم  رد 

.دهد یم  زورب  ماظن  نالوئسم  ینونک  عضوم  زا  رتدنت  یعضاوم  یمومع ، راکفا  عوضوم  ود  ره  رد  .تسا  ناتسدرک  اه و  ناگورگ 

هتفگ هب  .تسا  سوسحم  اه  ناگورگ  هیضق  هرابرد  يزیمآ  طایتحا  ینیب  شوخ  اکیرما  هجراخ  ترازو  رد  حبـص : تعاس 7  یسراف ) شخب   ) اکیرما ویدار 
نیا .مینیـشنب  دـهد ، یم  يور  ناریا  رد  ًالامتحا  هک  یتاقافتا  هراظن  هب  هک  هدیـسر  نآ  ناـمز  نونکا  اـکیرما ، هجراـخ  ترازو  هبتر  یلاـع  ياـضعا  زا  یکی 
ییاه شرازگ  هب  هجوت  اب  دـش و  ناونع  اه  ناـگورگ  نارحب  هنیمز  رد  هجراـخ  ترازو  تسرپرـس  ناریا و  يروهمج  سیئر  نانخـس  لاـبند  هب  رظن ، راـهظا 

یم یتلود  تاماقم  نونکا  .دریگ  یم  لیوحت  دنراد ، لاغشا  رد  ار  ترافس  هک  ینویطارفا  زا  ار  اه  ناگورگ  ًالامتحا  بالقنا  ياروش  هک  نیا  رب  ینبم  تسا 
تالوحت نیا  .دوش  نشور  يدوز  هب  دیاب  ًاتدعاق  هک  یتالوحت  تشاد ؛ دهاوخ  ناریا  تالوحت  هب  یگتـسب  اکیرما ، بناج  زا  يا  هزات  مادـقا  ره  هک  دـنیوگ 

ترازو يوگنخـس  رتراک  گنیداه  .تسا  هدش  میلـست  یناریا  تاماقم  هب  اکیرما ، تلود  بناج  زا  ییاه  مایپ  دوش  یم  هتفگ  هک  دـتفا  یم  قافتا  ینامز  رد 
یمـسر تاماقم  یـضعب  .داد  دهاوخن  ناریا  زا  هباشم  یتازایتما  نتفرگ  نودب  ار  يزایتما  چیه  اه  ناگورگ  عوضوم  رد  اکیرما  تلود  تشاد  راهظا  هجراخ 

دروم ناریا  هب  زیمآ  تملاسم  ییاه  مایپ  نداتـسرف  درادن  یموزل  یلو  تسا ، هدشن  هداتـسرف  ناریا  هب  ییاه  مایپ  هچرگ  دنا : هدرک  راهظا  یـصوصخ  روط  هب 
(1) .دریگ رارق  بیذکت 

؛ تسا هدـمآ  دوجو  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئـسم  هنیمز  رد  يدـیدج  تالوحت  اکیرما  ناریا و  رد  حبـص : تعاس 7:45  یـسراف ) شخب   ) ندنل ویدار 
نارحب هک  تسا  نکمم  راب  نیا  هک  دیوگ  یم  نتگنشاو  رد  .یس.یب.یب  راگنربخ  .دنرب  یم  رس  هب  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  رد  زونه  هک  ییاه  ناگورگ 

نیا يور  سک  چـیه  تسا ، هدـش  لدـب  سأی  هب  اهدـیما  هک  ددـعتم  تاعفد  زا  دـعب  هچ  رگا  دـشاب ؛ هدـش  کیدزن  دوخ  نایاپ  هب  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ 
ریخا تالوحت  .دنک  یمن  باسح  لامتحا 
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اب نارهت ، رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تسب  نب  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  یـشالت  رد  هک  دـندرک  دـیکأت  نتگنـشاو  رد  یمـسر  تاماقم  هک  دـمآ  شیپ  یتقو 
(1) دنا هتفرگ  سامت  ناریا  تاماقم 

ناگورگ عضو  هرابرد  ار  دوخ  شور  ناریا  اـکیرما و  يروهمج  ياـسؤر  زا  کـی  ره  زورما  تسا  رارق  حبـص : تعاس 8:45  یبرع ) شخب   ) اـکیرما ویدار 
هژیو تیمها  اه ، ناگورگ  هلئـسم  هرابرد  ردص  ینب  ياقآ  زورما  قطن  يارب  رتراک  یمیج  هک  تسا  هدش  دیکأت  نتگنـشاو  رد  .دننک  نشور  ییاکیرما  ياه 

زا زور  هک 149  اه -  ناگورگ  هلئسم  هتشذگ  زور  .تسا  هتخاس  لوکوم  ناریا  يروهمج  سیئر  قطن  داریا  زا  دعب  هب  ار  دوخ  هینایب  رودص  هدش و  لئاق  يا 
تلود رگا  هک  دندرک  دیکأت  رتراک  یمیج  نارواشم  نایم  نیا  رد  .دوب  نتگنـشاو  نارهت و  رد  يدـج  ثحب  دروم  دوش -  یم  يرپس  نانآ  يریگ  ناگورگ 

(2) .درک دهاوخ  مالعا  ناریا  دضرب  ار  يدیدج  تامادقا  دوخ ، هینایب  رد  اکیرما  يروهمج  سیئر  دنکن ، مادقا  اه  ناگورگ  رب  دوخ  تراظن  يارب  ناریا 

زورما ینیمخ  هللا  تیآ  اهنآ ، لرتنک  نتفرگ  تسد  هب  اه و  ناگورگ  لاقتنا  رد  تلود  یگدامآ  رب  ینبم  نوزفازور  ياه  هناشن  ناـیم  رد  رتیور : يرازگربخ 
تسد هب  اه و  ناگورگ  لاقتنا  دروم  رد  ناریا  بالقنا  ياروش  دندرک : مالعا  هاگآ  عبانم  .داد  دهاوخ  راشتنا  اه  ناگورگ  تشونرـس  دروم  رد  يا  هیعالطا 

تندیزرپ عبانم ، نیمه  هتفگ  هب  .درک  دـنهاوخ  وگو  تفگ  هلئـسم ، نیا  ییاهن  تایئزج  دروم  رد  حبـص  زورما  دـنا و  هدیـسر  قفاوت  هب  اهنآ ، لرتنک  نتفرگ 
رد ار  هلئـسم  نیا  يو  سپـس  دـنک و  مالعا  اه  ناگورگ  لاقتنا  دروم  رد  ار  دوخ  تقفاوم  ینیمخ  هللا  تیآ  ادـتبا  هک  تسا  نآ  رظتنم  ردـص  ینب  نسحلاوبا 

ریزو هداز  بطق  قداص  دنتـشاد  مالعا  هاگآ  عبانم  .دـیامن  مالعا  مدرم  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  درگلاس  نیتسخن  تبـسانم  هب  دوخ  ینارنخس 
قیوعت هب  رب  ینبم  رتراک  میمصت  لابند  هب  ًارهاظ  روکذم  مایپ  لاسرا  .تسا  هتخاس  هاگآ  تالوحت  زا  ار  اکیرما  یمایپ ، لاسرا  اب  هتشذگ  بش  ناریا  هجراخ 
یسایس دیدج  تازاجم  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  دیفس  خاک  هینایب  کی  .تسا  هتفرگ  تروص  ناریا ، دضرب  يداصتقا  یسایس و  دیدج  تامادقا  نتخادنا 

(3) .دش دهاوخ  لامعا  هلصافالب  دریگن ، تسد  هب  ار  اه  ناگورگ  لرتنک  لقادح ، ناریا ، تلود  هک  یتروص  رد  ًالامتحا  ناریا ، دضرب  اکیرما  يداصتقا  و 

یم راظتنا  تسا و  هدیـسر  شزاس  قفاوت و  هب  ناریا  تلود  اب  يوسنارف ، لیکو  تگروب ، نیتسیرک  قیرط  زا  دیفـس  خاک  دوش  یم  هتفگ  هسنارف : يرازگربخ 
نیا دروم  رد  زورما  رخاوا  دیفـس  خاک  اکیرما ، یمـسر  تاماقم  هتفگ  هب  .دوش  شاف  همانتقفاوم  نیا  هب  طوبرم  تایئزج  ردـص ، ینب  زورما  قطن  رد  هک  دور 
یم یقلت  ولج " فرط  هب  مهم  یمدق   " ار اکیرما  ناگورگ  لاقتنا 50  اکیرما  تلود  دندوزفا  تاماقم  نیمه  .درک  دهاوخ  رداص  يا  هینایب  دـیدج  تالوحت 

يروف يدازآ  لماش  رگا  هک  ییاهداهنشیپ  دشاب ؛ يدیدج  ياهداهنشیپ  لماش  ردص  ینب  قطن  دراد  راظتنا  دیفس  خاک  دندقتعم : نتگنشاو  رد  نارظان  .دنک 
(4) .دهد قوس  حیحص  تهج  کی  يوس  هب  ار  روما  نایرج  لقادح  دشابن ، اه  ناگورگ 
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یبرغ نادـحتم  کمک  اب  ار  یمهم  کـیتاملپید  مادـقا  تامدـقم  زورما  رتراـک ، تلود  هک  دوش  یم  هتفگ  (: 1980 لیروآ  1  ) سیراپ پاچ  نوبیرت  دـلاره 
رد .دشاب  یم  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يدازآ  نیمـضت  نآ  فدـه  تسا و  ناریا  ندادرارق  راشف  تحت  روظنم  هب  تامادـقا  نیا  .دراد  هیهت  تسد  رد  دوخ 
رد تسا و  هداد  رارق  یـسررب  دروم  اه ، ناگورگ  نارحب  يارب  دوخ ، بناج  زا  ار  يا  هزات  تامادـقا  ناریا  تلود  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اه  هناـشن  نارهت ،
اه ناگورگ  لرتنک  لاقتنا  هنیمز  رد  یحرط  دنشاب ؛ عوضوم  نیا  هرابرد  یحرط  مالعا  فرش  رد  یناریا  تاماقم  هک  دور  یم  راظتنا  نیا  يدح  ات  نتگنشاو 

ناگورگ لرتنک  لاقتنا  حرط  یعطق  تایئزج  هک  دنتفگ  قثوم  عبانم  .ناریا  یبالقنا  تلود  تسد  هب  اکیرما  ترافس  رد  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  تسد  زا 
رد  ) داد دهاوخ  ماجنا  یجراخ  یلخاد و  لئاسم  هرابرد  ردـص  ینب  هک  یمهم  رایـسب  ینارنخـس  رد  تسا  رارق  تایئزج  نیا  .تسا  یـسررب  دروم  زونه  اه ،

ار ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  زا  نت  هس  بشما  ردـص  ینب  ياقآ  هک  داد  شرازگ  نارهت  زا  رتیور  يرازگربخ  .دوش  مالعا  زورما ،) ینعی  نیدرورف  زور 12 
زا هک  نایوجـشناد  ناربهر  زا  یکی  .دش  ینونک  نارحب  لح  هنیمز  رد  یـساسا  يدادیور  لامتحا  ندمآ  دـیدپ  بجوم  درک و  تاقالم  اکیرما  ترافـس  رد 
.داد دـهاوخ  راـشتنا  هراـب  نیا  رد  ار  يا  هیمـالعا  ادرف  ردـص  ینب  تفگ : ناراـگنربخ  هب  ردـص  ینب  اـب  هسلج  ناـیاپ  زا  دـعب  درک ، عاـنتما  دوخ  ماـن  ياـشفا 

دوش و ماجنا  تلود  هلیسو  هب  اه ، ناگورگ  لرتنک  تسا  هتفرگ  میمصت  هتـشذگ  بش  بالقنا  ياروش  هک  داد  شرازگ  نارهت  زا  .سا.یب.یـس  يرازگربخ 
بیذـکت ار  یمیمـصت  هب  ندیـسر  هنوگره  نارهت  تاماقم  اما  دـندرگ ؛ لسوتم  روز  هب  ًـالامتحا  دـننز ، زاـب  رـس  مادـقا  نیا  زا  نایوجـشناد  هک  یتروص  رد 

(1) .دندرک

هب ار  اه  ناگورگ  ناج  دـنک و  ظـفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  اـکیرما  هک  نیا  رب  ینبم  رتراـک  تندـیزرپ  هیلوا  میمـصت  (: 1980 لیروآ  1  ) ندـنل پاچ  زمیات 
یناریا و تاماقم  اب  رتراک  تندـیزرپ  هبتاکم  هب  هک  داد  يور  ییاه  يراک  منادـن  هتـشر  کـی  نآ ، لاـبند  هب  یلو  دوب ؛ یتسرد  میمـصت  دـنکفین ، هرطاـخم 

رتراک هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  .تسا  یناریا  تاماقم  اب  وا  هبتاکم  تایفیک  طیارـش و  رد  رتراک  تاهابتـشا  .دـش  یهتنم  ردـص  ینب  تندـیزرپ  اب  ًالامتحا 
، یـساملپید يداع  قیرط  زا  اهراک  ماجنا  هتبلا  .دنک  مهارف  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  تابجوم  هک  نآ  یب  تسا ؛ هداد  ناریا  هب  همان ، نیا  رد  یمهم  ياهزایتما 
هب تسا ؛ یساملپید  تارکاذم  یلصا  لوصا  زا  یکی  فالخ  رب  سنج  لیوحت  زا  شیپ  تخادرپ  یلو  تسا ؛ يراوشد  راک  ناریا ، رد  تردق  زکارم  ددعت  اب 

تسد هب  ناریا  بالقنا  زا  یلماک  تخانش  زونه  اکیرما  يروهمج  سیئر  .دسر  یم  رظن  هب  كوکـشم  سنج ، لیوحت  هب  فرط  تردق  هک  یعقوم  رد  هژیو 
(2) .تسا هدرواین 

هلئـسم لـح  هب  یعطق  روط  هب  هک  تفرگ  میمـصت  بـالقنا  ياروش  نارهت ، رد  ( 11/1/1359  ) بش هبنـشود  (: 1980 لیروآ  1  ) هسنارف پاـچ  راوس  سنارف 
ریخا تالکشم  لح  يارب  تسا  هدامآ  زین  رتراک  دریذپب ، ار  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  ینیمخ  هللا  تیآ  رگا  .دزادرپب  اه  ناگورگ 

373 ص :

، سیراپ پاچ  نوبیرتدـلاره  ص 12 ، ، 20/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 1
.12/1/1359

.12/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 4 و 5 ، ، 1 ذخأم - 2
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نتفرگ راک  هب  اب  ینعی  دـنک ؛ گنت  ینیمخ  هّللا  تیآ  رب  ار  هصرع  یتامادـقا ، ماجنا  اـب  تسا  هداـمآ  رتراـک  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـنک  هرکاذـم  روشک  ود 
يداصتقا میرحت  یلک  روط  هب  و  اکیرما ، هدـحتم  تالایا  زا  یناریا  ياه  تاملپید  همه  جارخا  و  تسود ، ياهروشک  يراکمه  اب  يداصتقا  ياـه  تازاـجم 

دهاوخ رارق  لابقتـسا  دروم  اکیرما  هدـحتم  تالایا  رد  دوش ، ور  هبور  تسکـش  اب  نایاپ  رد  رگا  یتح  تامادـقا  نیا  مامت  .کیتاملپید  طباور  عطق  لماک و 
(1) دوب ناریا  هلئسم  دش ، كرویوین  رد  یتامدقم  تاباختنا  رد  رتراک  تسکش  ثعاب  هک  یلماع  راهچ  زا  یکی  .تفرگ 

198

زین دنتـسه و  ناریا  عضاوم  اهرظن و  نیرخآ  رظتنم  یناـهج ، يربخ  یـسایس و  لـفاحم  و  برغ ، ناـهج  زا  يا  هدـمع  شخب  یمومع  راـکفا  اـکیرما ، تلود 
تئارق ینیمخ  ماما  مایپ  تسا  رارق  همانرب  قبط  یمالـسا ، يروهمج  زور  تشادگرزب  مسارم  رد  .دنک  ذاختا  دـیاب  اکیرما  نآ ، زا  دـعب  هک  یمیمـصت  رظتنم 

.تسا ناهج  همه  هجوت  زکرم  روبزم  مسارم  بیترت  نیا  هب  دنک ؛ ینارنخس  ردص  ینب  يروهمج ، سیئر  زین  دوش و 

رـصم رد  هاش  روضح  اه و  ناگورگ  اکیرما ، هلئـسم  هرابرد  درک ، تئارق  روبزم  مسارم  رد  ار  نآ  ینیمخ  دـمحا  دیـس  هک  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  هدـمع  شخب 
: تسا هدمآ  نینچ  ماما ، هب  رتراک  ریخا  همان  هب  هجوت  اب  مایپ ، نیا  رد  .تسا 

B374.jpg^

، اکیرما اب  ینونک  هزرابم  رد  مدرم  ياهدایرف  اب  نآ  ياهزارف  دییأت  ینیمخ و  دمحا  دیس  جاح  هلیسو  هب  ماما  مایپ  تئارق 

.دوش یمن  هبلاطم  ناریا ، ریگمشچ  يزوریپ  زا  رت  مک  يزیچ  تاعمجت  رد 

374 ص :

، راوـس سنارف  هماـنزور  ص 14 ، ، 19/1/1359 ناـهج ،" تاـعوبطم  هـنازور  یـسررب   " هیرــشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 1
.12/1/1359
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ار ام  روشک ، ندرک  يوزنم  يداصتقا و  هرـصاحم  اب  یهاگ  یـسوساج و  هنال  رد  نازابرتچ  ندرک  هدایپ  یماظن و  لاغـشا  اـب  یهاـگ  هک  ...گرزب  ناطیـش  »
ار ام  دهاوخ  یم  یـسولپاچ  شمرن و  اب  تسا و  هدز  یناطیـش  گنرین  کی  یـسایس و  هشقن  کی  هب  تسد  نونکا  تفرگن ، هجیتن  نآ  زا  درک و  یم  دیدهت 
رد عولخم  هاش  هک  تسا  یگنرین  نامه  هیبش  رتراک ، دـیدج  گنرین  نیا  .دربب  ام ، تلم  هب  گنرین  اب  دوخ ، نابیقر  زا  ار  دوخ  یـسایس  راـمق  دـنک و  لاـفغا 
هک دنادب  دیاب  رتراک  ياقآ  .دش  بآ  رب  شقن  وا  هسیسد  تخادرپ و  يرگ  هلیح  یسولپاچ و  هب  نویناحور  تلم و  لباقم  رد  دز و  شنیگنن  تنطلـس  رخاوا 
لح هار  و  ناریا -  هلمج  نآ  زا  مولظم -  ياه  تلم  هب  اکیرما  ياه  تنایخ  هب  فارتعا  هتشذگ و  تاهابتشا  زا  یهاوخرذع  رصم و  هب  عولخم  هاش  نداتسرف 

فیرش تلم  زج  سک  چیه  تسد  هب  هلئسم  نیا  لح   (1) .تسا نتفر  ههاریب  هب  نتساوخ ، متسه  ناریا  گرزب  تلم  زا  رفن  کی  هک  نم  زا  ار  یسوساج  هنال 
گرزب و ياه  تنایخ  تایانج و  همه  نآ  زا  دعب  عولخم  هاش  زا  تیامح  هک  دـنادب  دـیاب  تسین و  تلم ، يارآ  زا  ثعبنم  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناریا و 

لامعا اب  هک  ینمشد  تسد  هب  ناریا ، مالسا و  نمشد  عولخم  هاش  ندرپس  اب  .تسا  هتشاذگن  هنادنمتفارش  حالطصا  هب  لح  يارب  یلاجم  اه ، يرگلواپچ  نآ 
(3)*(2)« .تسا هدومن  رت  هدیچیپ  ار  لح  هار  تسا ، هدرزآ  ار  ناهج  ناناملسم  دوخ  نیگنن 

هلمج زا  درک ؛ هئارا  تسا ، هتـشذگ  هچنآ  زا  یـشرازگ  ادـتبا  يو  .تخادرپ  اـکیرما  هلئـسم  هب  دوخ  ینارنخـس  رد  زین  ردـص  ینب  نیدرورف ، مسارم 12  رد 
تئارق ار  شیوخ  هب  رتراک  مود  مایپ  نتم  سپس  ردص  ینب  .رصم  رد  هاش  روضح  هنیمز  رد  اه  شالت  ناریا و  رد  اکیرما  تایانج  یسررب  نویسیمک  لیکشت 

هب هراب ، نیا  رد  ردـص  ینب  ياه  شالت  نمـض ، رد  دوب و  هدـش  دـیکأت  ( 11/1/59  ) سرام ات 31  اه  ناـگورگ  لاـقتنا  ترورـض  رب  نآ  رد  هک  ** (4) درک
رد ار  ناریا  ياهرظن  تسا  هدیـشوک  هدوب ، رـسیم  هک  اج  نآ  ات  اکیرما  هک  دوب  هدـش  هراشا  ًاحیولت  رتراـک  ماـیپ  رد  .دوب  هتفرگ  رارق  ینادردـق  دروم  يوحن 

تفایرد هراب  نیا  رد  ار  صاخ  رکف  ره  میا  هدامآ  ام  : » دوب هدـمآ  مایپ  رخآ  رد  .دـشخب  ققحت  ناکما ، دـح  ات  ار  ناریا  طیارـش  دـنک و  ظاحل  دوخ  تکرح 
لاقتنا هب  دوش  یم  طوبرم  هچنآ  رد  صوصخ  هب  دنهد ؛ ماجنا  دـنراد ؛ رارق  اهنآ  تیلوئـسم  رد  هک  ار  یلحارم  یناریا  تاماقم  میراد  راظتنا  کنیا  .مینک ... 

« .دنک زاب  نارحب  عیرس  لح  يارب  ار  هار  دناوت  یم  اه  ناگورگ  لاقتنا  دوش ، ماجنا  ًاعیرس  راک  نیا  رگا  .اه  ناگورگ 

375 ص :

زا هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  .دـندشن  دـیمون  شیوخ  رظن  دروم  لوحت  زورب  زا  ناییاکیرما  مایپ ، نیا  رد  اکیرما  دـضرب  ماما  دـنت  نخـس  مغر  یلع  - 1
ياه ناگورگ  لاقتنا  هب  يا  هراـشا  هنوگ  چـیه  ینیمخ  هللا  تیآ  قطن  رد  هک  تقیقح  نیا  دـنتفگ : نتگنـشاو  رد  دیفـس  خاـک  یمـسر  تاـماقم  نتگنـشاو ،

.درادن تفلاخم  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  اب  يو  هک  دوش  ریبعت  هنوگ  نیدب  دناوت  یم  تسا ، هدشن  ترافس  لحم  زا  ییاکیرما 
.ینیمخ ص388. ماما  نیدرورف 59  مایپ 12  ياهروحم  رگید  هب  یهاگن  : 198 شرازگ لوا  همیمض  دراد ؛ همیمض  - * 2

ص220. زییاپ 1378 ،)  ) 12 دلج ماما ، هفیحص  ماما ، راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  - 3
.ردص ص389. ینب  هب  رتراک  مود  مایپ  نتم  : 198 شرازگ مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - ** 4
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تفرگ میمصت  اروش  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  بالقنا  ياروش  رد  بشیرپ  دمآ ، مایپ  نیا  هک  نیا  زا  دعب  : » دوزفا دوخ  نانخـس  همادا  رد  يروهمج  سیئر 
ییاعدا هن  دنک ، یغیلبت  هن  اه  ناگورگ  هرابرد  سلجم ، يوس  زا  میمصت  ذاختا  سلجم و  لیکـشت  ات  هک  دنک  مالعا  یمـسر  نایب  کی  قبط  اکیرما  رگا  هک 

هرابرد هک  يدروم  نیا  ام  نیاربانب  .دروآ  رد  دوخ  تراظن  تحت  ار  اه  ناگورگ  هک  دریذپ  یم  بالقنا  ياروش  دنک ، یکیرحت  هن  دـنزب و  یفرح  هن  دـنک ،
(1)« .دیسر ناریا  مدرم  امش  عالطا  هب  ًانیع  هک  میتسه  هلحرم  نیا  رد  دوب ، اکیرما  اب  ام  طباور 

ینعی دـشاب ؛ لقادـح  کی  اه  ییاکیرما  يارب  تسناوت  یم  دوب ، طورـشم  تروص  هب  هچ  رگا  دوب ، هدرک  مالعا  بـالقنا  ياروش  لوق  زا  ردـص ، ینب  هچنآ 
سیئر يارب  یماـیپ  دیفـس  خاـک  ور  نیا  زا  سلجم ؛ هلیـسو  هب  فـیلکت  نییعت  تهج  تلود  هب  اـهنآ  نداد  نایوجـشناد و  زا  اـه  ناـگورگ  نتفرگ  لـیوحت 

رارق ناریا  تلود  تیامح  تحت  اه  ناگورگ  هک  نیا  رب  ینبم  ردص  ینب  تندیزرپ  تاراهظا  : » تسا حرـش  نیا  هب  نآ  نتم  هک  درک  لاسرا  ناریا  يروهمج 
قیوعت هب  ار  دیدج  يداصتقا  ياه  تازاجم  زا  يا  هراپ  يارجا  ًالعف  اکیرما  تلود  هجیتن  رد  تسا ؛ يزیمآ  تیقفوم  تبثم و  نشور ، هناشن  تفرگ ، دنهاوخ 

لح و دوش ، لیکـشت  دیدج  ناملراپ  هک  یماگنه  اه  ناگورگ  هلئـسم  هک  تسا  نیا  ناریا  تلود  عضوم  هک  مینک  یم  كرد  ار  هلئـسم  نیا  ام  .دزادـنا  یم 
طـسوت هک  تسا  يرظن  هطقن  فده و  نیا  دیراد ، عالطا  هک  يروط  هب  تسا و  هدوب  ام  یـساسا  هلئـسم  ام ، روشک  عابتا  رتدوز  هچره  يدازآ  .ددرگ  لصف 

.ددرگ یم  بیقعت  اکیرما  هدحتم  تالایا 

(2)« نتگنشاو دیفس ، خاک 

زورما للم ، نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو ، تروک  سرپدتیـشوسآ ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .دوب  هدـمآ  دـیدپ  زین  للم  ناـمزاس  تاـماقم  رد  يراودـیما ، نیا 
اه ناگورگ  رما  نتفرگ  هدـهع  هب  يارب  بالقنا  ياروش  لیامت  رابرد ه  هک  ینانخـس  درک ؛ یقلت  حیحـص  تهج  رد  یماگ  ار  نارهت  رد  ردـص  ینب  ناـنخس 

(3) .تخاس دهاوخ  راومه  شراک  لیمکت  ناریا و  هب  قیقحت  نویسیمک  تشگزاب  يارب  ار  هار  مادقا ، نیا  رتدوز  هچره  ماجنا  هک  داد  نانیمطا  يو  .دوب 

نیا هرابرد  درک -  داجیا  یناوارف  ترهـش  طاقن  رگید  اکیرما و  رد  يو  يارب  ناریا ، هرابرد  يو  تابوتکم  ینویزیولت و  ياه  همانرب  هک  رجنیلاـس -  ریپ  اـّما 
سیئر اکیرما ] تقو  هب   ] دوز حبـص  یتاعوبطم  هبحاصم  نتم  دیفـس و  خاک  ماـیپ  نارهت ، تقو  هب  [ 12/1/59  ] بورغ دودح  : » دسیون یم  نآ  دـمایپ  مایپ و 
رتراک .دوب  یفنم  هلـصافالب  شنکاو  .تشاد  رارق  روهمج  سیئر  زیم  يور  دوب ، هدـناوخ  تبثم " یماگ   " ار ردـص  ینب  تانایب  نآ  رد  هک  رتراک  يروهمج 

(4)« .دوب هدربن  راک  هب  ار  اه  ناگورگ  هلئسم  یسررب  يارب  ناریا  سلجم  تیناقح "  " ینعی دندوب ، نآ  یپ  رد  نایناریا  هک  یصاخ  هملک 
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اب .دوب  نآ  ماجنارـس  يریگ و  ناگورگ  يارجام  مهم  هلئـسم  یعیبط  روط  هب  یجراخ ، ياه  هناسر  رد  ردـص  ینب  ینارنخـس  ماـما و  ماـیپ  ياـه  باـتزاب  رد 
هجیتن نیا  هب  ناوت  یم  اه  باتزاب  نیا  یسررب 

376 ص :

ص10. ، 14/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
ص 360 و 361. رویرهش 1362 ، نارهت : نیون ، تراشتنا  یمالسالا ، هقث  رفعج  رتکد  مجرتم : ناریا ، رد  يریگ  ناگورگ  رجنیلاس ، ریپ  - 2

.سرپدتیشوسآ للم -  نامزاس  ص12 ، ، 16/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
ص 274. ( 1362 ارس ، باتک  ، ) دنب رد  اکیرما  رجنیلاس ، ریپ  - 4
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هک ندنل  ویدار  زا  شرازگ  کی  .تسا  هدش  گنرمک  يدایز  دـح  ات  زور  نایاپ  رد  زورما ، حبـص  هیلوا  تاعاس  رد  هدـش  زاربا  ياه  ینیب  شوخ  هک  دیـسر 
رارق هجوت  دروم  هلئـسم ، زا  یهجوت  ناـیاش  ياـه  هبنج  نآ ، رد  هک  شرازگ  نیا  رد  .تسا  رما  نیا  زا  یبساـنم  هنومن  دـش ، شخپ  زورما   19:45 تعاس رد 

: تسا هدمآ  نینچ  هتفرگ 

رد .دوبن  شخبدیما  نادنچ  اه  ناگورگ  هلئسم  اب  هطبار  رد  اکیرما  یساملپید  ظاحل  زا  ردص ، ینب  تندیزرپ  ینیمخ و  هللا  تیآ  زورما  نانخـس  اکیرما  رد  »
: تسا هدش  نشور  شیب  مک و  هتکن  ود  تشاد ، دوجو  ناریا  ناربهر  هب  رتراک  هتشذگ  هتفه  ياه  مایپ  قیقد  تیهام  دروم  رد  هک  یمگردرـس  ماهبا و  نایم 

لاغـشا تحت  ار  اکیرما  ترافـس  هک  ینایوجـشناد  رایتخا  زا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تظفاحم  هک  دوب  راودیما  رتراک  تموکح  هاگتـسد  هک  نآ  تسخن 
یعجرم هچ  اب  اکیرما  هک  هلئـسم  نیا  دروم  رد  اکیرما  لکـشم  نیا  یتروص  نینچ  رد  .ددرگ  راذگاو  ناریا  بالقنا  ياروش  هدهع  هب  هدش و  جراخ  دـنراد 

هب اکیرما  دیدرگ ، یم  ور  هبور  تسکـش  اب  مادقا  نیا  هچنانچ  ًایناث  .دش  یم  زاب  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  یهار  ًالامتحا  هدش و  لح  ددرگ ، هرکاذـم  دراو 
.تفرگ یم  شیپ  رد  يرت  عطاق  شور  اکیرما ، مدرم  نوزفازور  ییاضران  زاربا  هب  هجوت  اب  هداد و  رییغت  ار  دوخ  هنایوج  یتشآ  شور  راچان 

رتراک اکیرما و  هب  تبـسن  يزیمآ  تموصخ  نحل  اب  مأوت  ینیمخ ...  هللا  تیآ  نانخـس  .تخاس  بآ  رب  شقن  ار  اکیرما  دـیما  ناریا  ناربهر  زورما  تاراهظا 
هک تشادـن  مالعا  ردـص  ینب  نانآ ، راظتنا  فالخرب  داد و  یمن  قفو  رتراـک  تموکح  هاگتـسد  تاراـظتنا  اـب  زین  ردـص  ینب  تندـیزرپ  تاراـهظا  .دوب ... 

هلمج زا  تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  مادـقا  نیا  يارب  یطیارـش  بالقنا  ياروش  هک  تشاد  راهظا  هکلب  دوش ؛ یم  لقتنم  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  تظفاحم 
راهظا هنوگره  زا  تسا ، هدیدرگن  ذاختا  اه  ناگورگ  دروم  رد  یمیمـصت  هدشن و  لیکـشت  ناریا  ناملراپ  هک  ینامز  ات  هک  دیامن  دهعت  دیاب  اکیرما  هک  نآ 

.دیامن يراددوخ  ناریا  یناگرزاب  میرحت  لیبق  زا  زیمآ  کیرحت  مادقا  ای  رظن 

نب نایاپ  هب  ار  اکیرما  رما ، نیا  دزادـنا و  قیوعت  هب  تعاـس  ات 24  ار  ناریا  هیلع  یمادقا  هنوگره  مالعا  ات  دوب  هتـساوخ  اکیرما  زا  ردـص  ینب  تندـیزرپ  ًالبق 
هزرابم اب  زورما  رتراک  تندیزرپ  .تسا  لکشم  رایسب  رتراک  یمیج  يارب  هدش ، داهنـشیپ  نونکا  هک  یطیارـش  لوبق  یلو  دوب ؛ هتخاس  راودیما  دوجوم  تسب 

تـسکش رطاخ  هب  اکیرما  رد  یمومع  راکفا  نوزفازور  ییاـضران  هب  هجوت  اـب  تسا و  ور  هبور  سازناـک  نسناکـسیو و  تلاـیا  رد  يدـنک  روتانـس  دـیدش 
ربارب رد  اراکـشآ  بیترت  نیدـب  هتفریذـپ و  ار  ردـص  ینب  تندـیزرپ  طیارـش  هک  تسناوت  دـهاوخن  رتراک  اه ، ناگورگ  يدازآ  هار  رد  يو  ياـه  شـشوک 

رد ار  دوخ  میمصت  هک  تسا  هتشاد  راهظا  زین  رتراک  دناوخ و  تبثم  ار  ردص  ینب  تندیزرپ  ینارنخس  رتراک  يوگنخـس  .ددرگ  میلـست  نایناریا  ياهاضاقت 
زین نارهت  زورما  ياه  ینارنخـس  دراد و  همادا  نانچمه  رت  عطاق  شور  کی  ذاختا  رب  ینبم  یمومع  راکفا  راـشف  یلو  داد ؛ دـهاوخ  رییغت  ناریا  میرحت  دروم 

(1)« .داد دهاوخن  شهاک  ار  نآ  ًالامتحا 

377 ص :

.12/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص7 ، ذخأم 1 ، - 1
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ناطیش تفگ  ناریا  یمالسا  بالقنا  ربهر  ینیمخ  هللا  تیآ  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  درک  شخپ  یلـصفم  شرازگ  زورما ، تعاس 20  رد  زین  لیئارسا  ویدار 
اب ار  ناریا  تلم  دـهاوخ  یم  نونکا  دـنک و  یم  هدافتـسا  تاـیانج  رثکادـح  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  دـنز و  یم  تسد  يا  هسیـسد  ره  هب  گرزب 

هلئـسم عیرـس  لح  يارب  يراودیما  عون  ره  هک  دوش  یم  هدیقع  راهظا  ینیمخ  هللا  تیآ  زورما  نانخـس  دروم  رد  نتگنـشاو ، رد  .دـبیرفب  هناسولپاچ  تاملک 
دیفـس خاک  تاماقم  .دـیامن  داریا  اکیرما  تلم  هب  باطخ  یقطن  اکیرما ) تقو  هب   ) زورما تسا  رارق  زین  رتراـک  تندـیزرپ  .تسا  هتفر  نیب  زا  اـه  ناـگورگ 
زورما هچنانچ  هک  دوب  هدش  مالعا  نتگنـشاو  رد  ًالبق  .دش  دهاوخ  مالعا  ناریا  دضرب  يداصتقا  ياه  تازاجم  ماجنا  قطن ، نیا  نمـض  هک  دـنراد  یم  راهظا 

مه تلع  نیمه  هب  تشاد ؛ دهاوخ  مالعا  ار  ناریا  دضرب  يداصتقا  ياه  تازاجم  ماجنا  رتراک  تندیزرپ  دوشن ، داجیا  اه  ناگورگ  هلئـسم  رد  یتبثم  لوحت 
(1) .تخادنا قیوعت  هب  ار  دوخ  ینارنخس  ناریا ، ناربهر  نانخس  زا  ندش  هاگآ  يارب  اکیرما  يروهمج  سیئر 

تالایا تسایس  ناریا ، ینید  یسایس و  ربهر  ینیمخ  هللا  تیآ  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  درک  شخپ  هراب  نیا  رد  يریسفت  تعاس 19:30  رد  زین  وکسم  ویدار 
.درک مهتم  ناریا  دضرب  یسایس  هئطوت  کی  داجیا  هب  ار  نتگنشاو  یمایپ  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  .تفرگ  داقتنا  داب  هب  ًادیدش  ار  ناریا  دروم  رد  اکیرما  هدحتم 
تفگ ینیمخ  هللا  تیآ  .دـش  تئارق  یمالـسا ، يروهمج  مـالعا  درگلاـس  نیتسخن  نشج  تبـسانم  هب  گرزب  عاـمتجا  کـی  رد  نارهت ، رد  زورما  ماـیپ  نیا 

هنالداع لح  ثعاب  دـناوت  یمن  رتراک ، تموکح  فرط  زا  حلـسم  يورین  زا  هدافتـسا  يداصتقا و  ياه  تازاجم  لامِعا  هلمج  زا  دـیدهت ، ژاتناش و  تساـیس 
(2) .درک دهاوخ  لح  مدرم  بختنم  ناملراپ  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئسم  هک  درک  مالعا  مه  زاب  ینیمخ  هللا  تیآ  .دوش  ناریا  اکیرما و  نارحب 
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دیفـس خاک  هلیـسو  هب  همان  نیا  بیذکت  هک  ییاه  شرازگ  دننک ؛ یم  جرد  ینیمخ " ماما  هب  رتراک  یلاسرا  همان   " هرابرد ییاه  شرازگ  یبرغ  عبانم  یخرب 
نیا زا  ییاه  هنومن  دیآ ، یم  ًالیذ  هک  يرازگربخ  کی  هیرشن و  ود  زورما  بلاطم  .تسا  ناریا  يواعد  تحص  رب  يدییأت  دنک و  یم  رابتعا  یب  يدح  ات  ار 

.تسا اه  شرازگ 

همان نیا  .تسا  هتشون  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  یهاوخرذع ، زا  یکاح  يا  همان  رتراک  تندیزرپ  هک  تشون  دوخ  زورما  هرامش  رد  زمیات  سلجنآ  سول  همانزور 
هدـش هتـشون  نولالیو " روتکه   " مان هب  ینیتناژرآ  لیکو  کی  تسد  هب  دـش ، بیذـکت  دیفـس  خاـک  يوس  زا  نارهت ، ویدار  زا  شخپ  زا  دـعب  هلـصافالب  هک 

هب یتلود  عبانم  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  هب  .دـنک  یم  افیا  اه  ناگورگ  نارحب  لح  يارب  ناریا ، هدـحتم و  تالایا  نایم  ار  یجناـیم  شقن  هک  یلیکو  تسا ؛
؛ تسا هدـش  هتـشون  يو  یجراخ  تسایـس  نارواشم  ای  رتراک  یهاگآ  نودـب  دراد ، یبوخ  موهفم  اهنآ  راهظا  هب  هک  همان  نیا  دـنتفگ  زمیاـت  سلجنآ  سول 

ناریا یمسر  تاماقم  رظن  رد  روبزم  همان  هک  دنتفگ  عبانم  نیمه  نکل 

378 ص :

.12/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یسراف  شخب  ص9 ، ، 1 ذخأم - 1
.وکسم ویدار  یسراف  شخب  ص9 ، ذخأم 1 ، - 2
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هماـنزور نیا  .دوب  هتفر  راـک  هب  اـه ، ناـگورگ  نارحب  دروم  رد  رتراـک  ریخا  ياـه  ینارنخـس  رد  هک  دوب  ناـمه  شیاوتحم  رثـن و  اریز  درک ؛ هوـلج  تسرد 
نیا زا  یکی  .تسا  هدیـسر  سیئوس " کـیتاملپید  يارجم   " حالطـصا هب  تسد  هب  سیئوس ، هجراـخ  ترازو  قیرط  زا  هنوگچ  ماـیپ  نیا  هک  دادـن  حیـضوت 

هک تسا  یللملا  نیب  يالکو  زا  هورگ  کی  ءزج  دـنک ، یم  یگدـنز  اپورا  رد  هک  ینیتناژرآ  لـیکو  نولـالیو "  " هک تفگ  زمیاـت  سلجنآ  سول  هب  عباـنم 
دوش ایوج  ار  رتراک  تموکح  یمـسر  هدـیقع  هک  نآ  زا  لبق  یناریا ، تاماقم  تیامح  بلج  يارب  یـششوک  رد  ًالامتحا  دـننک و  یم  افیا  ار  یجنایم  شقن 

تروص همان  نیا  لاقتنا  هک  يوحنره  هب  تفگ  هدـحتم  تالایا  یمـسر  ماقم  کی  .تسا  هداد  رارق  ثحب  دروم  یناریا  تاماقم  اـب  ار  هماـن  نیا  سیون  شیپ 
(1) تسا هدش  جراخ  لرتنک  زا  هدیسر ، یناریا  تاماقم  تسد  هب  هک  ینامز  دشاب ، هتفرگ 

يارب اـکیرما  تلود  فرط  زا  ماـیپ  هس  ریخا  ياـهزور  رد  تسا : هتخادرپ  هلئـسم  نیا  هب  لـیذ  وـحن  هـب  دوـخ ، زورما  هرامـش  رد  زین  راوـس  سنارف  هماـنزور 
رادمتـسایس کی  ًالامتحا  هک  یموس  رفن  تلاخد  اب  مایپ  نیموس  هدـش و  هداتـسرف  سیئوس  تطاـسو  اـب  لوا  ماـیپ  ود  .تسا  هدـش  هداتـسرف  یناریا  تاـماقم 
تـساوخرد يارب  ًاریخا  هژروب ، نایتسیرک  مان  هب  يوسنارف  لیکو  نیا  .تسا  هدـش  هداتـسرف  دـشاب ، یم  يوسنارف  لـیکو  کـی  اـی  سیراـپ  میقم  ییاـکیرما 

(2) .دوب هتفر  نارهت  هب  هاش  دادرتسا 

ینب اه و  ناگورگ  هب  طوبرم  لئاسم  شرازگ  نمـض  روبزم ، شرازگ  رد  .تسا  هراب  نیا  رد  سیئوس  ترافـس  زا  يربخ  يواح  زین  رتیور  زا  شرازگ  کـی 
شاف تاقالم  نیا  تایئزج  .درک  تاقالم  سیئوس  روشک  ریفـس  گنال " کیرا   " اب هتـشذگ  بش  نینچمه  ردص  ینب  تندیزرپ  تسا : هدـش  هدوزفا  ردـص 

هنامرحم یطابترا  نینچ  کی  تفگ  نکل  درکن ؛ بیذـکت  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  رتراک  تندـیزرپ  يوس  زا  یموس  مایپ  دوجو  گـنال " کـیرا   " .دـشن
(3) .تسا
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نیا تاداس ، هلیسو  هب  رصم  رد  هاش  شریذپ  زا  سپ  .تسا  زاسربخ  نانچمه  رصم  رد  هاش  روضح  هلئسم  اکیرما ، ناریا و  طباور  هب  طوبرم  لئاسم  رانک  رد 
هب طوبرم  ياه  یتیاضران  هنیمز  هک  یلاح  رد  هژیو  هب  تیعضو ، نیا  .تسا  هدوب  ور  هبور  فلاخم  بازحا  ناناملـسم و  ناناوج ، تفلاخم  اب  هراومه  روشک 

هراـب نیا  رد  .تسا  هدوزفا  تاداـس  ناـفلاخم  ياـه  تفلاـخم  هنماد  رب  هاـش  شریذـپ  عقاو  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  ینعم  دراد ، دوجو  دـیوید  پمک  يارجاـم 
هرهاق رد  رصم  ناناوج  ناربهر  نایوجشناد و  زا  هک  یعامتجا  رد  رـصم ، روشک  ریزو  لیعامـسا  يوبن  تسا : یکاح  ندنل  ویدار  یبرع  شخب  زا  یـشرازگ 

كرادت نوگانوگ ، ياه  بمب  هلیسو  هب  فلتخم  تاسسؤم  هب  تالمح  يارب  هک  ار  یهورگ  ياضعا  روشک  نیا  یتینما  ياهورین  تفگ  دوب ، هدش  لیکـشت 
روشک و نیا  نایم  حلص  دادرارق  نافلاخم  رصم  روشک  ریزو  .دنا  هدومن  ینادنز  ار  هورگ  نیا  ناربهر  مامت  دنا و  هدرک  تشادزاب  دندوب ، هدید  يا  هدرتسگ 

تایرشن اه و  هیمالعا  شخپ  قیرط  زا  ار  رصم  یلم  تدحو  دنشوک  یم  نانیا  دش : روآدای  تفرگ و  دیدش  داقتنا  داب  هب  ار  لیئارسا 

379 ص :

.13/1/1359 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  سلجنآ -  سول  ص2 و 3 ، ، 14/1/1359 هرامش 13 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.8 ذخأم - 2

.12/1/1359 رتیور ، يرازگربخ  نارهت -  ص1 و 2 ، ، 1 ذخأم - 3
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يدوبان هب  ار  تدحو  نیا  تاسسؤم ، رد  يراکبارخ  راجفنا و  هب  ندز  تسد  يارب  هدش  هتخانش  ياه  هورگ  رصانع و  قیوشت  اب  دننک و  لزلزتم  یتلود  دض 
هزاـجا درک و  دـهاوخ  ارجا  ار  نوناـق  روشک  ترازو  بیترت ، ره  هب  هک  درک  راـطخا  تسناد و  رـصم  رد  هاـش  دوجو  ار  تارهاـظت  نیا  تلع  يو  .دـنناشک 

(1) .دنک ادیپ  جاور  روشک  نیا  رد  اولب  بوشآ و  داد  دهاوخن 
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قبط .دراد  همادا  نانچمه  دریگ ، یم  تروص  هدـنکارپ  روط  هب  یهاگـساپ و  حطـس  رد  هک  ناریا  دـضرب  قارع  ییاذـیا  ياـه  يریگرد  يزرم و  تاـکرحت 
كرمگ هیرق  يور  هبور  رد  ًادیدج  هک  یهاگیاپ  قارع و  رالاس  دیجم  هاگـساپ  فرط  زا  تعاس 22 ، رد   » زین زورما  تیاده ، يرمرادناژ  هاگـساپ  شرازگ 

لباقم شتآ  باوج  هاگـساپ ، دارفا  هلیـسو  هب  هلـصافالب  هک  دش ]  ] يزادناریت تیاده  هاگـساپ  فرط  هب  ریت  کت  رابگر و  روط  هب  هتفای ، رقتـسم  ناریا  هنهک 
(2)« .تفای همتاخ  یلام  یناج و  تافلت  هنوگ  چیه  نودب  تعاس 23:30  رد  هدش و  هداد 

هب یقارع ، رـصانع  يزادـناریت  هب  تبـسن  نیریـشرصق  نابزرم  : » دوزفا يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  هثداح  نیا  زا  یـشرازگ  لاسرا  اـب  نیریـشرصق ، یناـبزرم 
(3)« .تسا هدومن  ضارتعا  لباقم  نابزرم 

هراـپمخ هلولگ  کـی  دادـعت  قارع  روشک  فرط  زا  : » دادربـخ وـحن  نیا  هب  داد ، خر  زورما  تعاـس 15:30  رد  هک  يا  هثداـح  زا  دوسون  یناـبزرم  نینچمه 
هدـیدرگ ضارتعا  لـباقم  یناـبزرم  هب  بتارم  هتـشادن و  رب  رد  یناـج  تاراـسخ  هک  دـش  رجفنم  باـترپ و  دوسون  يرتمولیک  کـی  تاـعافترا  رد  نیگنس ،

(4)« .تسا

مالعا دانتسا  هب  هلمج  زا  دوش ؛ یم  يریگیپ  نانچمه  زین  قارع  يزرم  ياه  ییاج  هباج  تیوقت و  هب  طوبرم  تاکرحت  اه و  هاگـساپ  تیوقت  رگید ، يوس  زا 
هاگساپ رد  خرچ  یلیرت 18  رب  راوس  یهرز ، ربرفن  هاگتسد  دنچ  زاگ و  هاگتـسد  کی  لماش  یـشترا  وردوخ  هاگتـسد  دادعت 13  ، » نیریش روش و  هاگـساپ 

ندنک ینوتب و  ياهرگنـس  نتـشاذگ  راک  لوغـشم  لباقم  هاگـساپ  دارفا  هدـیدرگ و  رقتـسم  قارع  روشک  خرـس  کت  و  طولب ، هپت  یکـشم ، کت  کت  ياه 
رد يرافح  لکد  کی  زورما  یقارع  تاماقم  تسا : یکاح  دـش ، لاـسرا  مه  هجراـخ  ترازو  يارب  هک  زین  نارلهد  ناـبزرم  شرازگ   (5) .دنشاب یم  رگنس 
رد وخوس  ياـمیپاوه  دـنورف   20 نیریـشرصق ، زا  هدیـسر  عـالطا  قبط  نینچمه   (6) .دـندرک اپرب  دوخ  كاـخ  رد  يزرم 22/12 ، هـلیم  يرتـم  هلصاف 150 

(7) .دش هدهاشم  قارع  كاخ  رد  روخراد ،"  " و زیورپ "  " ياه هاگیاپ  يور  هبور  ناریا ، زرم  یکیدزن 

یهدنامرف هب  کنات  ناهورگ  کی  زورما  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  قارع  شترا  فلتخم  تاکرحت  مه  بونج  تمـس  رد  نالوئـسم ، هب  هدیـسر  ياهربخ  قبط 
یعمج دودح  هاگـساپ  لباقم  یجهدلا )  ) یجعدـلا هقطنم  هب  فلتخم ، عاونا  زا  وردوخ  هاگتـسد  کنات و 10  زا 12  لکـشتم  یلع ،" نسح  دارم   " ناورس

(8) .دیدرگ رقتسم  شاب  هدامآ  تلاح  هب  دش و  مازعا  رهشمرخ  يرمرادناژ  ناهورگ 

380 ص :

.12/1/1359 رتیور ، يرازگربخ  نارهت -  ص1 و 2 ، ، 1 ذخأم - 1
.31/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   - ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033924  دنس  - 2

.12/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  اجاژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033863  دنس  - 3
.14/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  یهدنامرف  زکرم  اجاژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034623  دنس  - - 4

.12/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063231  دنس  - 5
.هجراخروما ترازو  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 260950  دنس  - 6

.12/1/1359 نارهت ، هب  هاشنامرک ، هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063242  دنس  - 7
.14/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033967  دنس  - 8
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ریـسم رد  ار  دوخ  یمزر  ياهدـحاو  زا  يدادـعت  هک  درک  غالبا  هرـصب  هزیناکم   5 رکـشل هدـنامرف  هب  قارع  شترا  داتـس  زورما  تسا : یکاح  رگید  شرازگ 
قارع يزرم  هطرش  ياه  هاگساپ  هیلک   » زورما هک  دهد  یم  ناشن  هرـصب  زا  رگید  ربخ  (1) .دروآرد شاب  هدامآ  تلاح  هب  دنک و  رقتسم  واف  هرامعلا -  هقطنم 
کی رسفا و  کی  اه  هاگساپ  زا  کی  ره  هب  نینچمه  .هدیدرگ  زهجم  یتارباخم  ياه  هاگتسد  نیگنس و  کبـس و  ياه  حالـس  هلیـسو  هب  هرـصب ، ناتـسا  رد 
روبع لحم  هک  ییاهرهش  زا  یخرب  رد  میژر ، نیا  یتظافح  یتینما و  ياه  يریگتخس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  (2) .تسا هدش  مازعا  زابرس  رفن  جنپ  راوتسا و 

روبع و دعب ، زور  دادـماب  تعاس 5  ات  بشما  تعاس 22  زا  تسا : یکاح  هدیـسر  ربخ  هراب  نیا  رد  .تسا  هدـش  رت  شیب  تسا ، یماـظن  ياهدـحاو  رورم  و 
یم هداد  لـیوحت  یتینما  ياـه  ناـمزاس  هب  یطاـخ  تاررقم ، ضقن  تروص  رد  هک  دـیدرگ  دـیکأت  دـش و  مـالعا  عونمم  هرـصب  ناتـسا  ياهرهـش  رد  رورم 

(3) .دوش

راضحا طاـیتحا  تمدـخ  تهج  دـیلاوم 1955  تسا  رارق  قارع ، ناریا و  ياهدادـیور  هب  هجوـت  اـب  : » دـسر یم  ربـخ  قارع  لـخاد  عباـنم  زا  هـک  یلاـح  رد 
(4)« .دنوش
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ءوس کی  نآ  هنیمز  هک  یتاغیلبت  تخادنا ؛ هار  هب  یللملا ، نیب  حطـس  رد  زین  يدودح  ات  یلخاد و  حطـس  رد  ناریا ، دضرب  ار  یعیـسو  تاغیلبت  زورما  قارع 
.دهد تبسن  ناریا  هب  ار  نآ  دیشوک  قارع  هک  دوب  كوکشم  دصق 

یلو دش ؛ هلمح  کجنران  اب  نیسح  مادص  هبتر  یلاع  رواشم  کی  يوس  هب  هیرصنتسم ، هاگشناد  رد  هک  داد  شرازگ  توریب  زا  سرپدتیـشوسآ  يرازگربخ 
شرازگ هب   (5) درک مالعا  یلعرون " ریمـس   " ار هدننک  هلمح  مان  يرازگربخ  نیا  .دـش  هتـشک  یتینما  نارومأم  هلولگ  اب  براض  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  يو 
یجراخ روما  رد  قارع  يروهمج  سیئر  رواشم  ریزو و  تسخن  نواعم  زیزع " قراط ]  ] كرات ،" تسا هدش  عقاو  هلمح  دروم  هک  یـصخش  سرپدتیـشوسآ 

شیب یگریت  زا  یکاح  لصالا ، یناریا  لتاق  کی  هلیسو  هب  نیـسح  مادص  هبتر  یلاع  رواشم  کی  هب  کجنران  اب  هلمح  تسا : هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا 
(6) .تسا تفن " هدننک  دیلوت  لوغ  ود   " نیب طباور  رت 

دادـغب هک  دـهد  یم  ناشن  تسا ، لصالا  یناریا  کی  یلعرون  ریمـس  هک  بلطم  نیا  هب  قارع  یتلود  يربخ  عبانم  هراشا  دـنتفگ  زورما  یقارع  هاگآ  نارظاـن 
زورما قارع  ریزو  تسخن  نواعم  زیزع  قراط  قارع ، يرازگربخ  شرازگ  هب  اـنب   (7) .تسا هداد  رارق  تمالم  دروم  هثداح  نیا  يارب  ار  ناریا  دوخ  هیاـسمه 

هثداح نیا  رد  یتینما  دارفا  .دندش  حورجم  هیرصنتسم  هاگشناد  نایوجشناد  زا  يدادعت  هک  یلاح  رد  درب ؛ رد  هب  ملاس  ناج  هثداح  زا  یحطس ، مخز  دنچ  اب 
: تفگ تاعالطا  یجراخ و  روما  رد  يروهمج  سیئر  رواشم  زیزع  زا  رادید  زا  سپ  نیسح  مادص  .دنتشک  دنداد و  رارق  هلولگ  فده  ار  براض  هلصافالب 

(8)« .میرادن یتشحو  مسیرورت  زا  ام  »

هک داد  رارق  سراپ  يرازگربخ  رایتخا  رد  یتاعالطا  سانشان ، نفلت  کی  ناریا  رد  رگید ، يوس  زا 

381 ص :

.27/1/1359 زاوها 2 ، یهرز  ل 92  هب ف -  ر2 ، ناتسزوخ -  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287575  دنس  - 1
.28/1/1359 زاوها 2 ، یهرز  هب  ناتسزوخ ر2 ، يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287423  دنس  - 2

.یماظتنا هتیمک  هب  زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287570  دنس  - 3
ذخأم 28. - 4

ص1. ، 14/1/1359 دادماب ، همانزور  - 5
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص4 ، ذخأم 10 ، - 6

ذخأم 32. - 7
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.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 4  ذخأم 10 ، - 8
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روط هب  درک ، یفرعم  مالسا  ناییادف  وضع  ار  دوخ  هک  سانـشان  کی  زورما  رهظزادعب  روبزم ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .درکن  مک  هعقاو  نیا  ماهبا  زا  مه  نآ 
هدرک رورت  یلعرون " ریمس   " مان هب   (1) مالـسا ناییادـف  زا  یکی  ار  قارع  تینما  نامزاس  سیئر  هک  داد  عالطا  تفرگ و  سامت  سراپ  يرازگربخ  اب  ینفلت 

(2) .دنا هدش  ریگتسد  قارع  رد  وا  هداوناخ  تسا و  يرارف  نونکا  یلعرون  ریمس  تفگ : يو  .تسا 
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رد قارع  ثعب  تلود  : » داد ربخ  هقطنم  يرمرادـناژ  یهدـنامرف  هب  دوخ ، عبانم  شرازگ  ساسارب  مزال و  یطایتحا  تامادـقا  ماجنا  تهج  ناداـبآ  یناـبرهش 
کمک اب  و  دنک )  ) عیمطت ار  اهنآ  و  بلج ، دوخ  هب  رت  شیب  هچره  ار  ناتـسزوخ  نینکاس  صوصخ  هب  ناریا  رد  یـضاران  تحاران و  دارفا  رظن  تسا  ددـص 

هک ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ییایرد  يورین  ياه  هچوان  نکمم  قیرط  ره  هب  زین  دیامن و )  ) ینماان راچد  ار  رانکدنورا  یبآ  طوطخ  صاخـشا ، هنوگ  نیا 
(3)« .دنیامن رجفنم  دنا ، هتفرگ  ولهپ  رانکدنورا  يزرم  راون  رد 

هلمج زا  فلتخم  عباـنم  رد  هتـشذگ ، میژر  ناـیرارف  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  فلاـخم  ناـیناریا  زا  قارع  هدافتـسا  هب  طوبرم  راـبخا  دوش  یم  يروآداـی 
یسنارفنک دادغب  رد  ًاریخا  یناریا  بلط  تنطلس  نافلاخم  تشون : یشرازگ  رد  هسنارف ، پاچ  دنومول  زورما  هرامش  هلمج  زا  دوش ؛ یم  جرد  یبرغ  تایرشن 

.داد رارق  دنتشادن -  ناریا  رد  یمالسا  میژر  ینوگنرس  زج  یفده  هک  قباس -  هاش  نارادافو  رایتخا  رد  قارع  تلود  ار  مزال  تاناکما  هیلک  .دنداد  لیکـشت 
زونه هک  یلیابق  زا  درک ، کیرچ  تیامح 15000  زا  تسا  رداق  دوش  یم  هتفگ  هک  دوب  یسیوا  راسمیت  نافلاخم ، زا  هتسد  نیا  دنمتردق  مهم و  تیـصخش 

؛ دش نامز  مه  ناریا  ناتـسزوخ  رد  هناراکبارخ  ياه  تایلمع  اهدصق و  ءوس  زا  يا  هعومجم  اب  هعقاو  نیا  .دوش  دنم  هرهب  دندوب ، هدنام  رادافو  قباس  هاش  هب 
(4) داد تبسن  قارع  تلود  رودزم  ياه  تسیرورت  هب  ار  اهنآ  ناریا  تلود  هک  ییاه  تایلمع 
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شترا ینیمز  يورین  يارب  مسارم  نیا  زا  یـشرازگ  هیمورا ،  64 رکشل .دش  رازگرب  داباهم  رد  یمـسارم  یمالـسا ، يروهمج  زور  نیدرورف ، تبسانم 12  هب 
داباهم ناتسرهش  مدرم  زا  رفن  دودح 5000  يراج  زور  تعاس 17  زا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  درگلاس  تبـسانم  هب  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  لاسرا 

رفن کی  دش و  هتخاون  يدرک  ياهدورـس  ادتبا  .دندیـسر  يرادنامرف  يولج  هب  مج  ماج  ياه  نابایخ  زا  دندرک و  ییامیپهار  هب  عورـش  يدازآ  هارراهچ  زا 
ار دوخ  ینابیتشپ  . 1 دنتشاد :) روضح  یجراخ  ناراگنربخ  ًانمض   ) دش یم  هداد  لیذ  ياهراعش  ییامیپهار  نیب  رد  .دومن  ینارنخس  تارکمد  بزح  هدنیامن 

تلود زا  .دنتشاد 2 . مالعا  یمالسا  يروهمج  زا 

382 ص :

، ناونع نیا  ندش  حرطم  اما  دریگ ؛ یم  رب  رد  دنلوغـشم  يا  هیـشاح  یتاغیلبت  راک  هب  هک  ار  لاعفریغ  هرفن  دـنچ  لفحم  کی  طقف  مالـسا  ناییادـف  ناونع  - 1
رد هناحلسم  تیلاعف  هقباس  ياراد  هناحلـسم و  یـشم  اب  یناریا  یمیدق  نامزاس  کی  مان  ناونع ، نیا  هک  ارچ  تسا ؛ یتاغیلبت  دُعب  رد  قارع  هب  یبوخ  کمک 

.تسا ناریا  خیرات  زا  یمهم  عطقم 
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص1 ، ، 10 ذخأم - 2

.12/1/1359 مارگنفلت ،) ، ) یهدنامرف تسپ  اجاژ -  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063240  دنس  - 3
.12/1/1359 دنومول ، همانزور  زا  لقن  هب  ص47 ، ناتسمز 1368 ) ریفس ، رشن   ) دنژن ناگژم  همجرت  قارع ، ناریا و  گنج  یمزمز ، بارت  دیجملادبع  - 4
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ناتسدرک يراتخمدوخ  راتساوخ  .درادرب 4 . ناتسدرک  هقطنم  رد  یلخاد  يداصتقا  هرـصاحم  زا  تسد  تلود  .دنشاب 3 . یم  زیمآ  تملاسم  حلص  راتـساوخ 
ریخا عیاقو  زورب  تلع  ندـش ] نشور   ] راتـساوخ . 6 اـکیرما .) رب  گرم   ) دنتـشاد زاربا  اـکیرما  تلود  زا  ار  دوـخ  راـجزنا  .دـندش 5 . کیتارکمد  یناریا  و 

(1)« .دنتسه هیونشا  هیمورا ، لامش  ناتسدرک ،

هناحلـسم نادنب  هار  کی  رد  هلمج  زا  دوش ؛ یم  شرازگ  هدنکارپ  ییاذیا  تاکرحت  یخرب  روشک ، برغ  رد  زورما  یبسن  شمارآ  رانک  رد  رگید ، يوس  زا 
تراغ ناگدـننار  نارفاسم و  لوپ  سانجا و  دـش و  فقوتم  يروبع  ياـهوردوخ  زا  يدادـعت  هیمورا ، هدـقن -  هداـج  رد  عقاو  يروق "  " هندرگ رد  نیمک ) )
شرازگ زین  داد و  ربخ  نانآ  نیب  طابترا  تارکمد و  بزح  اب  اه  هاگساپ  یخرب  يراکمه  زا  یشرازگ ، رد  باکت  هاپس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (2) .دیدرگ

(3) .دنا هداد  ار  هاپس  اب  يریگرد  لوق  تارکمد ، بزح  اب  طبترم  ياهورین  یضعب  هک  داد 

شرازگ رد  لیذ  وحن  هب  تسا و  هتفرگ  تروص  یلبق  ياـهراطخا  زا  سپ  هک  تسا  يوخ  هقطنم  رد  يردـب " رهاـظ   " تامادـقا زورما ، ثداوح  نیرت  مهم 
: تسا هدش  رکذ  هیمورا  هاپس 

ضرع 24 رد  ییاوه  لـپ  هاگـساپ  روطق و  ناـهورگ  . 1 هک : هتـساوخ  رادناتـسا  زا  خروم 10/1/1359  رد  روطق ، تارکمد  بزح  نارـس  زا  يردـب  رهاـظ  »
، يزار نهآ  هار  ياـه  هاگتـسیا  هب  دـیدش و  گـنج  رجفنم و  لـپ  تروـص  نیا  ریغ  رد  .دـنوش 3 . هلدابم  نیفرط  ياه  ناـگورگ  .دوش 2 . هدـیچرب  تعاس 

.دش دهاوخ  هلمح  نیشن  كرت  مجع و  قطانم  ساملس و  ناکباب ،

(4)« .دش عورش  ًادیدش  يردب  رهاظ  هلمح  بشما  تعاس 10:30 
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حرطم نیدرورف  مسارم 12  رد  اوق ، لک  هدنامرف  يروهمج و  سیئر  ماقم  رد  ردص  ینب  زورما  ینارنخس  رد  هک  دوب  یثحابم  نیرت  مهم  زا  ناتسدرک  هلئسم 
عضاوم دروخرب و  عون  درک و  تبحص  ًالصفم  ناتسدرک ، هرابرد  هژیو  هب  ناتسدرک و  دبنگ و  ینارحب  قطانم  هرابرد  شیوخ ، ینارنخس  رد  ردص  ینب  .دش 

.داد حیضوت  ار  اه  نارحب  نیا  اب  هلباقم  رد  یمالسا  يروهمج  ياه  همانرب  و 

یم دومناو  متـسه  لاربیل  ارگ و  يدازآ  نم  هک  نیا  ناـمگ  هب  : » تفگ درک و  يروآداـی  دـناوخ ، یطلغ  روصت  ار  نآ  هک  ار  روصت  کـی  دوجو  ادـتبا  يو 
ءوس تصرف  زا  دنهاوخب  هک  دنـشاب  یناسک  رگا  رگید ، ياهاج  رد  دبنگ و  رد  ناتـسدرک ، رد  نیاربانب  دمآ ؛ دهاوخن  راک  رد  یبالقنا  تیعطاق  هک  دـندرک 

درک و مهاوخ  توعد  ثحب  هب  ار  اهنآ  نم  دـنزادنیب ، رطخ  هب  ار  روشک  یگچراپکی  تینما و  هناحلـسمریغ ، اـی  هناحلـسم  طاـقن ، نیا  رد  دـننک و  هدافتـسا 
« .داد مهاوخ  فرح  اب  ار  هلولگ  باوج 

383 ص :

.12/1/1359 اجاژ ، هب  اجامس ، زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063238  دنس  - 1
ص5. ، 12 ذخأم - 2

.12/1/1359 تایلمع ،)  ) نارهت هب  باکت ،)  ) ناجنز زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063232  دنس  - 3
.12/1/1359 نارهت ، هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063236  دنس  - 4
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هداتسیا يا  هئطوت  ره  ربارب  رد  تیعطاق  اب  ناتسدرک ، رد  مه  دبنگ و  رد  مه  ام  : » درک ناشنرطاخ  دمآرب و  روصت  نیا  ندرب  نیب  زا  یپ  رد  سپـس  ردص  ینب 
هتـشاذگ نایم  رد  اهنآ  اب  هک  يداصتقا  نارمع  تاحالـصا و  نیمز و  هرابرد  ام  هدعو  و  ناماس ، نآ  مدرم  میظع  عامتجا  دـبنگ و  رهـش  رد  نم  روضح  .میا 

تکرب زا  هک  یمیظع  تاناکما  هک  دنتـسه  نیا  ناهاوخ  دنتـسه و  یـساسا  تاحالـصا  ناهاوخ  دـنتینما ، ناـهاوخ  ناـماس  نآ  مدرم  هک  دـش  مولعم  دـش و 
نم هدش و  لح  مدرم  هنامیمص  يراکمه  اب  ناماس  نآ  هلئسم  مدوخ  نامگ  هب  دریگب ...، رارق  يرادرب  هرهب  دروم  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ام  یمالـسا  بالقنا 
يا هئطوت  تیعطاق ، اب  هک  بالقنا  هاپـس  شترا و  شقن  زا  تسا  مزال  اج  نیا  رد  .منیب  یمن  رـضاح  لاح  رد  تمـسق  نآ  يارب  يرطخ  چـیه  ادـخ  لـضف  هب 

(1)« .دننک یم  شیاتس  ار  امش  ریبکت  اب  دنرضاح و  اج  نیا  رد  امش  تلم  هک  میوگب  اهنآ  هب  منک و  شیاتس  هتسکش ، مه  رد  ار  هناحلسم 

نم تسخن  زور  زا  ناتـسدرک ، هرابرد  اما  : » تشاد راهظا  هلمج  زا  (2) و  تخادرپ ناتسدرک  ینعی  یلصا  هلئسم  هب  لصفم  روط  هب  سپـس  يروهمج  سیئر 
هک مدوب  رواب  نیا  رب  .دـننک  یم  لمحت  هن  دـنور ، یم  راب  ریز  هن  دـنهاوخ ؛ یمن  تمیق  چـیه  هب  ار  ناریا  زا  ییادـج  ناتـسدرک  مدرم  هک  مدوب  رواـب  نیا  رب 
رد ام  کیرش  بالقنا و  نیا  رد  ياشوک  بالقنا و  نیا  زا  یئزج  اهنآ  دوخ  دنتسه و  ام  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناهاوخ  لد  میمـص  زا  ناتـسدرک  مدرم 
زا دـنا  هدامآ  اـم  حلـسم  ياـهورین  اـب  شترا  دـنهاوخب ، اـهنآ  تقو  ره  هک  ما  هتفگ  مدرم  نیا  هب  نم  نیارباـنب  دـندوب ؛ نیـشیپ  روفنم  میژر  ندرک  نوگنرس 

ياجرـس رب  دننک ، لیمحت  ام  تلم  هب  ناماس و  نآ  مدرم  رب  ار  ناشدوخ  هدارا  روز ، هب  دنهاوخ  یم  هک  ار  یحلـسم  رـصانع  دـنیامن و  يوریپ  نانآ  تساوخ 
هب هدام  شش  لماش  يا  همانعطق  کی  اهنآ  .متفریذپ  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  زا  ار  یتئیه  يروهمج ، تسایر  هب  باختنا  زاغآ  رد  نم  .دنناشنب  ناشدوخ 

ار تاحالصا  نیا  همانعطق و  نآ  .دید  مزال  همانعطق  نآ  رد  ار  یتاحالـصا  تئیه  نیا  .تفرگ  رارق  یگدیـسر  دروم  هژیو  تئیه  رد  همانعطق  نیا  .دنداد  نم 
« .ما هداتسیا  مدوخ  فرح  رس  رب  نم  .دنداد  نم  هب 

علخ لباقم  رد  هک  دوزفا  تفر و  دـهاوخن  ناتـسدرک  رد  ناناملـسم  مالـسا و  تبرغ  راب  ریز  یمالـسا  بالقنا  تموکح  هک  درک  دـیکأت  سپـس  ردـص  ینب 
جرخ عنام  ار  حلسم  ياه  هورگ  تامادقا  درک ، مدرم  فعاضم  فاعضتسا  رب  دیکأت  اب  يو  .دنام  دهاوخن  تکاس  یلخاد  تینما  دیدهت  اه و  هاگساپ  حالس 

رد ردص  ینب  .درک  دهاوخن  لمحت  ناتـسدرک  رد  ار  حلـسم  ياه  هورگ  هک  داد  رادشه  درک و  ناونع  ناتـسدرک  یگدنزاس  يارب  هدـش  نییعت  ياه  هجدوب 
رد سک  ره  دوب و  دهاوخن  راک  رد  يا  هلدابم  هک  درک  راطخا  دنا  هتفرگ  ناگورگ  ار  يدارفا  يوخ  رد  هک  یناسک  هب  نایاپ 

384 ص :

ص 5 و 7. ، 14/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.یمالـسا يروهمج  زور  مسارم  رد  يو  ینارنخـس  رد  ناتـسدرک ، هلئـسم  هراـبرد  ردـص  ینب  نانخـس  لیـصفت  شرازگ 206 : همیمـض  دراد ؛ همیمـض  - 2

ص390
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نابز هب  اب  يو  .دشاب  اه  ناگورگ  زج ء  يروهمج  سیئر  رگا  یتح  اه ؛ ناگورگ  هلمج  زا  دشاب ؛ تداهش  هدامآ  دیاب  دنک ، یم  تمدخ  یمالسا  يروهمج 
درادـن قح  شترا  هظحل  نیمه  زا  : » درک دـیکأت  اوق  لک  هدـنامرف  عضوم  زا  دـناوخ و  تلم  دیهـش  ار  اه  ناگورگ  نوعجار ،" هیلاّانا  هّللاـّنا و   " رکذ ندروآ 

(1) .دنک كاپ  اه  یغای  نیا  دوجو  زا  ار  هّطِخ  نآ  هک  نآ  رگم  دروآ ، رد  ياپ  زا  نیتوپ 

207

مالعا ناتـسدرک  رد  دـشاب ، هتـشاد  مه  ار  ماظن  رد  دوجوم  یمالـسا  شیارگ  اب  تباقر  تیلباق  زورما ، بسانت  هب  هک  یمان  تحت  دـیدج  هورگ  کـی  زورما 
، بزح نیا  لوبق  دروم  ياه  هورگ  تامادـقا  زا  یـشوپ  مشچ  اب  ار  ناتـسدرک  تاکرحت  هراومه  هک  هدوت -  بزح  ناگرا  مدرم ، همانزور  .درک  تیدوجوم 

: تشون نینچ  هراب  نیا  رد  دنک -  یم  لیلحت  یسررب و 

هاوخ يدازآ  حالطصا  هب  بزح  سیسأت  هب  مادقا  تسا ، قارع  یثعب  تلود  اب  میقتسم  طابترا  رد  هک  ناتسدرک  رد  بالقنادض  لماوع  زا  یکی  نامثع  خیش 
.درک ناریا  ناتسدرک  یمالسا 

خیش  " ناگتسباو زور ، نیا  رد  .درک  مالعا  زورما ]  ] نیدرورف زور 12  تسا ، يو  لرتنک  تحت  يراگزر " هاپس   " هک نامثع  خیش  ار  بزح  نیا  تیدوجوم 
هقطنم نایناحور  زا  دنچ  ینت  تکرش  اب  هک  هسلج  نیا  رد  .دنداد  لیکشت  يا  هسلج  دابآ ، نیـش  مان  هب  رهـشناریپ  فارطا  ياه  هد  زا  یکی  رد  هرایب " نامثع 
یقرتم ياه  نامزاس  بازحا و  هب  هلمح  نمض  يرگید ، نانارنخـس  سپـس  دش و  تئارق  روکذم  بزح  دروم  رد  نامثع  خیـش  مایپ  ادتبا  دوب ، هدش  لیکـشت 

(2) .دندرک یفرعم  مالسا " نید  نانمشد   " ار اهنآ  ناتسدرک ،

208

هلاقم رد  تشون : ربخ  نیا  رکذ  اب  دادـماب  همانزور  .تفای  راشتنا  ناریا " تلم  بزح   " ناگرا تلم " نامرآ   " هماـنزور دـیدج  هرود  هرامـش  نیتسخن  زورما 
تاباختنا تابلقت  هدـش و  داقتنا  تاباختنا  يرازگرب  هوحن  زا  ًادـیدش  درادـن ،" دوجو  يرگید  هار  تاباختنا  لاطبا  زج   " ناونع تحت  همانزور ، نیا  یـساسا 

هدـمآ هلاقم  نیا  زا  يرگید  ياج  رد  روبزم ، همانزور  هتـشون  هب  .تسا  هدـیدرگ  موکحم  تاباختنا  رد  نابلطراصحنا  شقن  تسا و  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم 
: تسا

دوب نآ  هن  رگم  .تسا  ریسفت  لباق  هنوگچ  ینونک  ششک  قیوعت و  تاباختنا و  يرازگرب  يارب  یلبق  یگدزباتش  هک  تسا  نیا  یلصا  هلئـسم  هاتوک ؛ نخـس  »
یلم ياروش  سلجم  هام ، تشهبیدرا  رد  دش و  دـهاوخ  یلمع  تاباختنا  مود  هرود  هام ، نیدرورف  لوا  همین  رد  هک  دـندومن  مالعا  یمـسر  عجارم  هیلک  هک 

تلود و لیکشت  اب  دنک و  یم  عورش  ار  دوخ  یمسر  راک 

385 ص :

ص2 و 10. ، 10 ذخأم - 1
ص2. ، 21/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 2
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مالعا روشک  ترازو  تسرپرس  نینچمه  بالقنا و  ياروش  يوگنخس  یلو  تفای ؟ دهاوخ  تاجن  یفیلکتالب  نیا  زا  تکلمم  اه  تیلوئسم  ندش  صخـشم 
هام کی  ات  تافلخت  یـسررب  نویـسیمک  هک  دیدرگ  مالعا  یتح  داتفا و  دهاوخ  قیوعت  هب  هام  کی  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  مود  هرود  هک  دـنراد  یم 

ار مدرم  روعـش  تسا و  سب  رگید  تفگ  دیاب  ریزگان  .ددرگ  یم  نییعت  مود  هرود  تاباختنا  خیرات  نآ ، زا  سپ  تشاد و  دـهاوخ  مالعا  ار  دوخ  رظن  رگید 
(1)« .دیریگن يزاب  هب  نیا  زا  شیب 

209

مدرم رد  تشحو  بعر و  داـجیا  اـب  عباوت ، جونهک و  تفریج و  ياـه  ناـخ  : » تسا هدـمآ  دـش ، لاـسرا  زکرم  هب  ناـمرک  هاپـس  زا  زورما  هک  یـشرازگ  رد 
اه و ناخ  رارقرب و  هقطنم  نآ  رد  تینما  لوئـسم ، تاماقم  اب  هرکاذم  نمـض  رتدوز  هچره  تسا  مزال  .دـننک  ظفح  ار  دوخ  ذوفن  دـنهاوخ  یم  فعـضتسم ،

(2)« .میناشنب دوخ  ياجرس  ار  رارشا 

تسین لئاسم  هنوگ  نیا  هب  رـصحنم  هاپـس  ياه  هغدغد  اه و  يریگرد  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  زورما  هب  طوبرم  رگید  شرازگ  ود  روما ، هنوگ  نیا  رانکرد 
.دنریگرد  (3) یعونتم لئاسم  اب  هتشذگ ، ياهزور  نوچمه  نآ ، ياهورین  هاپس و  و 

زور ییاـمیپهار  مسارم  رد  ناـغماد  نارادـساپ  هاپـس  یمومع  طـباور  لوئـسم  داـقتنا  یپ  رد  داد : شرازگ  ناـغماد  زا  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  راـگنربخ 
نارادساپ هاپـس  هب  ار  ناغماد  هداوناخ " هافر  زکرم   " رهـش نیا  مدرم  زا  يا  هدع  نارادساپ ، هاپـس  يارب  یبسانم  لحم  يراذگاو  مدع  هب  نیدرورف  مهدزاود 

لوئـسم .دندوب  هدرکن  تقفاوم  هاپـس ، هب  روکذم  لحم  يراذگاو  رب  ینبم  نارادساپ  هاپـس  ياضاقت  اب  لوئـسم  تاماقم  رادناتـسا و  ًالبق  .دـنداد  صاصتخا 
ییاهراعـش نداد  اب  ناگدننک  تکرـش  زا  يا  هدـع  نآ ، یپ  رد  .درک  داقتنا  رهـش  نیا  بالقنا  ناتـسداد  زا  مسارم  نیا  رد  نارادـساپ  هاپـس  یمومع  طباور 

هاپس مان  هب  زکرم  نآ  يولبات  ضیوعت  هب  دندرک و  تکرح  ناغماد  هداوناخ  هافر  زکرم  نامتخاس  يوس  هب  سپس  دندش و  بالقنا  ناتسداد  جارخا  راتساوخ 
يرتسگداد فرط  هب  سپـس  هدع  نیا  .دش  هداد  لیوحت  هاپـس  هب  نایناحور  زا  یکی  فرط  زا  نامتخاس  نیا  دیلک  ماجنارـس  هک  دندومن  تردابم  نارادـساپ 

.دندرک توعد  عماج  دجسم  رد  دازآ  ثحب  هب  ار  وا  دندومن و  ضارتعا  بالقنا  ناتـسداد  رـصان  هاشناهج  هب  لحم ، نیا  رد  عامتجا  اب  دندرک و  ییامیپهار 
یمومع طباور  لوئسم  تشادن ، روضح  هسلج  رد  بالقنا  ناتسداد  نوچ  اما  تفای ؛ لیکشت  دجـسم  رد  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ  هرظانم  هسلج  ماجنارس ،

(4) .درک لوکوم  ناتسداد  روضح  نامز  هب  ار  هسلج  هاپس 

: تسا هدمآ  زین  دش  لاسرا  هاپس  هب  شترا )  ) كرتشم داتس  زا  زورما  هک  يرگید  شرازگ  رد 

386 ص :

ص9. ، 16/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1
.12/1/1359 نارهت ، هب  نامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063234  دنس  - 2

هک يدازآ ، نادیم  رد  یمالسا  يروهمج  زور  مسارم  رد  اوق ، لک  هدنامرف  ماقم  رد  ردص  ینب  نانخس  زا  یـشخب  شرازگ 209 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
.تسا ص392 نآ  فیاظو  هاپس و  اب  طبترم 

ص11. ، 10 ذخأم - 4
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رد وگدنلب و  تشپ  رد  رهـش  نیا  نارادـساپ  هاپـس  وضع   (1) ب.ع مان  هب  یـصخش  ياج  هبان  داقتنا  ینارنخـس و  تلع  هب  نابهطـصا ، ینابرهـش  مالعا  ربارب  »
نییعت تهج  رادنامرف  هخروم 6/1/1359  زا  تارادا ، ياسؤر  رثکا  رادـشخب و  هاگداد ، تسایر  رادـنامرف ، هب  تناها  و  رفن ، دودح 2000  یتیعمج  روضح 

ات دنراد  دصق  لیطعت و  ار  دوخ  هرادا  کی ، ره  زین  رادشخب  هاگداد و  تسایر  تسا و  هدرکن  تعجارم  نونکات  و  هدومن ]  ] تمیزع ناتـسا  هب  دوخ  فیلکت 
رد يا  هیئاوکش  هدومن ، یصخش  یتناها  زین  ینابرهش  هب  نوچ  دنیامن و  يراددوخ  راک  همادا  زا  دماجنا ، لوط  هب  نامز  ره  ات  یتح  دوخ  عضو  ندش  نشور 

یـسررب و ار  قوف  بتارم  یگنوگچ  دییامرف  روتـسد  .تسا  هدماین  لمع  هب  یمادقا  هنوگ  چـیه  یلو )  ) هدـیدرگ میلـست  رهـش  هاگداد  هب  میظنت و  دروم  نیا 
(2)« .دییامن شرازگ  ار  هجیتن 
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ساسا رب  .دندرک  لاسرا  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  یتسود  مایپ  یعون  وکسم ، رد  ناریا  ترافـس  هنارـصع  ینامهم  رد  تکرـش  اب  يوروش  یلاع  تاماقم 
يروهمج ریفس  يرکم  دمحم  رتکد  زورما  رهظزادعب  ناریا  یمالسا  يروهمج  زور  تبسانم  هب  وکسم ، رد  یمالسا  يروهمج  ترافس  زا  هدیـسر  شرازگ 

لوا ریبد  فنژرب  ياقآ  دنتشاد : تکرش  لیذ  دارفا  ینامهم  نیا  رد  .داد  بیترت  ترافس  لحم  رد  هنارـصع  ینامهم  کی  يوروش ، داحتا  رد  ناریا  یمالـسا 
یتلود و هبتر  یلاع  تاماقم  هنیباک ، يارزو  زا  يدادـعت  يو ، نواعم  نبیک  ياقآ  يوروش ، ریهامج  داـحتا  هسیئر  تئیه  ياروش  ردـص  تسینومک و  بزح 

(3) .وکسم میقم  یجراخ  يارفس  و  یبزح ،
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ناریا و هب  یتسود  داهنـشیپ  دـش : مالعا  وکـسم  رد  .درک  رازگرب  یتاـعوبطم  سنارفنک  کـی  ناتـسناغفا  یتسیـسکرام  تلود  سیئر  لـمراک  كربب  زورما 
هدمآ نینچمه  سنارفنک  نیا  شرازگ  رد  (4) .دهد یم  لیکشت  ار  یتاعوبطم  سنارفنک  نیا  ياوتحم  ناتـسناغفا ، يارب  یلم  مچرپ  ود  لوبق  زین  ناتـسکاپ و 

: تسا

ناریا و ینعی  هیاسمه  ياهروشک  هژیو  هب  اهروشک  ماـمت  يوس  هب  یتسود  تسد  میا  هداـمآ  اـم  درک : مـالعا  یتاـعوبطم  سنارفنک  نیا  رد  لـمراک  كربب 
، اکیرما ياه  تسیلایرپما  هنارگ  هلخادم  زیمآ  تیانج  لامعا  هنوگره  روشک  ود  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  مینک و  زارد  ناتسکاپ 

387 ص :

.تسا هدش  جرد  درف ، لماک  مان  دنسرد  - 1
.12/1/1359 یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063241  دنس  - 2

ص9. ، 17/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3
.13/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  وکسم -  ص 3 و 4 ، ، 15/1/1359 ، 14 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 4
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اب قبطنم  هک  درک  ناـشنرطاخ  رگید  يوس  زا  ناتـسناغفا  ربهر  .دـننک  عطق  ار  ناتـسکاپ  نیعجترم  لیئارـسا و  رـصم ، ناتـسلگنا ، یتح  نیچ و  ناـبلط  يرترب 
هایـس و خرـس ، مچرپ  کی  ناغفا و  قلخ  کیتارکمد  بزح  هناشن  هب  خرـس  مچرپ  کی  تسا : هداد  رارق  لوبق  دروم  ار  یلم  مچرپ  ود  تلم ، ياـه  تساوخ 
رد یـسرت  شروشک ، دضرب  يداصتقا  راشف  هنارگ و  یچوه  تسایـس  هک  درک  مالعا  نینچمه  لمراک  كربب  .ناتـسناغفا  لالقتـسا  يدازآ و  هناشن  هب  زبس ،

(1)) .تسا رادروخرب  يوروش  لثم  يردارب  ياهروشک  يداصتقا  کمک  زا  تلم  نیا  اریز  دنک ؛ یمن  داجیا  ناغفا  تلم 

212

نیا رد  .درک  شخپ  اداـناک  رد  روشک  نیا  تفن  ریزو  بشما  تاراـهظا  ناتـسبرع و  عـضاوم  زا  یـشرازگ  ناـمع  وـیدار  نآ ، هدـنیآ  تفن و  تمیق  هراـبرد 
، تفن نداد  رده  اب  هزرابم  شور  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  دیکأت  وتنروت  رد  يدوعـس ، ناتـسبرع  تفن  ریزو  ینامی  یکز  دـمحا  خیـش  تسا : هدـمآ  شرازگ 
هم هام  تسا  رارق  هک  کپوا  هدـنیآ  سنارفنک  زا  سپ  هک  درک  هدـیقع  زاربا  اداناک  عیانـص  نابحاص  سنارفنک  ربارب  رد  يو  .تسا  الاب  ياه  تمیق  تسایس 

ینامی خیـش  .دشاب  نامزاس  ياضعا  هیلک  لوبق  دروم  هک  یتمیق  دبای ؛ تسد  تفن  يارب  یطـسوتم  تمیق  هب  دناوت  یم  کپوا  نامزاس  دوش ، لیکـشت  هدنیآ 
داد و رارق  شهوکن  دروم  ار  تفن  رد  فارسا  زکارم  هیلک  يدوعس  تفن  ریزو  .دشاب  هکشب  ره  يارب  رالد  زا 30  شیب  دیاش  طسوتم  ياه  تمیق  نیا  تفگ 

اهنت الاب ، ياه  تمیق  تسایـس  تفگ : يو  .دـهد  یمن  ار  رگید  لاس  زا 30  شیب  دـیلوت  فافک  رـضاح ، لاح  رد  ماخ  تفن  یناهج  ریاخذ  هک  درک  دـیکأت 
(2) .تسا يژرنا  يارب  ینیشناج  عبانم  يوس  هب  هجوت  نماض 

* * *

شرازگ 198 لوا  همیمض 

دش رکذ  شرازگ 12  نتم  رد  هچنآ  رب  هوالع  دش ، تئارق  يدازآ  نادـیم  رد  یمالـسا  يروهمج  زور  مسارم  رد  هک  ینیمخ  ماما  نیدرورف 59  مایپ 12  رد 
: تسا هدمآ  زین  بلاطم  نیا 

تنم و  تسا ، یلاعت  قح  هدـعو  ققحت  زورلاـس  تسا ؛ ناریا  رد  نیربکتـسم  رب  نیفعـضتسم  تموکح  نتفاـی  تیمـسر  زورلاـس  نیدرورف ، مهدزاود  زور  - 
.دش زوریپ  هریچ و  یبرغ ) هچ  یقرش  هچ   ) ناهج نیربکتسم  رب  ناریا  فعضتسم  تلم  هک  ار  يادخ 

 - یمالسا يدیع  ار  زور  نیا  ناریا  تلم  .تسا  وا  هب  نمؤم  ناگدنب  ادخ و  رصن  حتف و  زور  ناطیـش و  دونج  رب  هّللا  دونج  هبلغ  زور  نیدرورف ، مهدزاود  - 
ارف هللا  نم  رـصن  مچرپ  هیاس  یهلا و  تنـس  رون  نیا  ار  ناهج  نیفعـضتسم  همه  هک  تسا  اـنعم  ماـمت  هب  رـصن  قلطم و  حـتف  زور  نآ  و  دـنک ، یم  یقلت  یلم 

مچرپ دـننک و  عطق  دوخ  روشک  زا  ار  نایچلواپچ  نارگمتـس و  راکتیانج  تسد  رُطق ، روشک و  ره  رد  یبیغ  ددـم  اـب  ناـهج  نیملـسم  هک  يزور  نآ  دریگ ؛
.دنیامن هتشارفا  ار  ربکا  هّللا  مرآ  مالسا و 

، گرزب ناطیش  هئطوت  هسیـسد و  اب  هک  دنا  هدش  يرت  گرزب  گنن  اب  هجاوم  نونکا  دندوب ، هدمآ  گنت  هب  راکتنایخ  تاداس  گنن  زا  رـصم  گرزب  تلم  - 
یم ثبـشتم  یناطیـش  هشقن  ره  هب  زیواتـسد و  نکمم  هلیـسو  ره  هب  تیانج ، دنـسم  لاس  دنچ  هب  ندیـسر  يارب  گرزب  ناطیـش  .تسا  هدش  لیمحت  نانآ  رب 

تسد دنا و  هدش  رادیب  اه  تلم  هک  نآ  زا  لفاغ  .دنک  یم  یفرعم  ربخ  یب  نآ  زا  ار  دوخ  لیوحت و  رصم  هب  ار  اضردمحم  دوش ؛
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عولخم هاش  نتفریذـپ  هب  راداو  ار  وا  یتسود ، ناسنا  سح  هک  تسا  یعدـم  رتراـک  لـثم  زین  تاداـس  هک  تسا  نآ  بجع  .دـنا  هدـناوخ  بوخ  ار  وا  لاـثما 
کی یتسود ، ناسنا  ساسحا  ياعدا  اب  دنروآ ، یم  رد  اپ  زا  دـنرادن ، یبلط  قح  زج  یمرج  هک  ار  گرزب  ياه  تلم  تصرف ، ره  رد  هک  نانیا  .تسا  هدومن 

هب کیدزن  دیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  هانگ  یب  ناـسنا  رازه  اـه  هد  دیـشک و  یهاـبت  هب  ار  گرزب  یتلم  لاـس ، هب 40  بیرق  فرظ  هـک  ار  راـکتیانج  رفن 
ناسنا ساـسحا  ار  نیا  دـنیامن و  یم  هدومن و  تیاـمح  وا  زا  هداد و  هاـنپ  درب ، اـمغی  هب  ار  ریقف  تلم  کـی  لاوما  دومن و  لولعم  حورجم و  ار  رفن  رازهدـص 

.دنریگ یم  یسایس  يزاب  هب  ار  ناشدوخ  تلم  ام و  تلم  دنمان و  یم  یتسود 

اب ار  نانمشد  دنرادرب و  تسد  رگیدکی  يارب  ینکشراک  قافن و  فالتخا و  زا  دنتسه ، یهورگ  ره  اب  یکلسم و  ره  رد  هک  تسا  ناریا  فیرـش  تلم  رب  - 
همه دشر ، تروص  رد  دزیخ و  یمن  رب  سفن  ياوه  زا  زج  هک  ار  یهورگ  یـصخش و  ياه  عازن  دـنبوک و  مه  رد  هّللا " لبح   " هب ماصتعا  هملک و  تدـحو 
همه نادنمـشناد ، نایهاگـشناد و  نارکفتم و  نارکفنـشور و  ناگدنیوگ و  و  دنراذگ ، رانک  دهد ، یم  قوس  یبارخ  هب  ار  روشک  دـشک و  یم  یهابت  هب  ار 

.دنام دهاوخن  یقاب  يزیچ  کی  چیه  يارب  دنمتردق ، نمشد  هطلس  اب  هک  دننک  اکیرما  ام  یلصا  نمشد  دیما  عطق  فرص  ار  دوخ  ناوت 

ریاس شترا و  دینک و  عافد  دوخ  روشک  زا  مه  رانک  رد  دوخ و  ناملـسم  ناردارب  ریاس  اب  هناردارب  هک  مهاوخ  یم  یناتـسدرک  نارهاوخ  ناردارب و  زا  نم  - 
هب دـیوش و  اریذـپ  دوـخ  ناردارب  نوـچ  دـننک ، یم  تقـشم  تمحز و  لـمحت  تلم ، هاـفر  تینما و  يارب  روـشک و  هب  نارازگتمدـخ  هک  ار  یماـظتنا  ياوـق 

دننک هداعا  ار  قباس  ياه  جنر  اه و  يراتفرگ  دنزادنیب و  یناطیـش  ياه  تردق  نماد  هب  ار  امـش  روشک  دنهاوخ  یم  درک  تلم  درک و  مسا  هب  هک  نیفرحنم 
رانک رد  تلم  ياهرشق  همه  یمالـسا ، تموکح  رارقتـسا  اب  هک  دیهدن  ارف  شوگ  دنتـسه ، نمـشد  نآ  اب  دنرادن و  یعالطا  نآ  ماکحا  زیزع و  مالـسا  زا  و 

(1) .دنهد یم  یگدنز  همادا  لاعتم  يادخ  تساوخ  هب  هافر ، ناما و  نما و  اب  رگیدکی 

شرازگ 198 مود  همیمض 

سیئر ماـیپ  نیمود  نتم  یمالـسا ، يروهمج  زور  مسارم  رد  دوخ  ینارنخـس  یط  هبنـش  هس  زور  ردـص  ینب  نسحلاوـبا  رتـکد  ناـهیک  هماـنزور  شرازگ  هب 
: تسا حرش  نیا  هب  ردص  ینب  رتکد  هب  رتراک  مایپ  یسراف  همجرت  نتم  .درک  اشفا  ار  اکیرما  يروهمج 

زا ار  دوخ  یباـیزرا  نآ  رد  هک  یماـیپ  میا ؛ هدرک  هجوـت  [ 15/1/1359  ] سرام مایپ 25  هب  تبـسن  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  ياقآ  لمعلا  سکع  هب  اـم  »
، دـیآ رد  تلود  لرتنک  تحت  سرام  هبنـشود 31  ات  هک  نآ  يارب  اه ، ناگورگ  لاـقتنا  روظنم  هب  یعطق  هلحرم  کـی  هب  مادـقا  ترورـض  عضو و  تماـخو 
اه ناگورگ  هک  نیا  رب  ینبم  سیئوس ، ترافـس  زا  رزیاک  ياقآ  هب  هک  ار  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  ياقآ  هدش  دـیدجت  ياه  نانیمطا  ام  .میا  هدرک  طرش 

ناریا و رد  یـسایس  طیارـش  ام  لیلحت  رد  .دریگب  ماجنا  هلـصافالب  رما  نیا  هک  دراد  تیمها  ام  رظن  هب  .میراد  یم  جرا  ار  دنیآ  یم  رد  تلود  تبقارم  تحت 
اکیرما و یـسایس  ياسؤر  لمعلا  سکع  رد  رییغت  ام  هناگادج ، مایپ  کی  رد  .دنک  یم  رت  لکـشم  رایـسب  رترید  تصرف  رد  ار  لاقتنا  اکیرما  هدحتم  تالایا 

هتفه رد  یفنم  راتفر  نیا  تدـش  رب  دوشن ، ماجنا  یتبثم  ياهراک  رگا  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  .میا  هداد  حرـش  ناریا  نارحب  هرابرد  ار  اکیرما  یمومع  راـکفا 
.دش دهاوخ  هدوزفا  هدنیآ  ياه 

سیئر ناریا و  هب  ار  دوخ  تین  نسح  اکیرما  تقیقح  رد  هک  میا  هدـیقع  نیا  رب  ام  دـنا ، هتفگ  رتراک  ياقآ  هب  روهمج  سیئر  ياقآ  هک  یبلاطم  هراـبرد  اـما 
نایب هنوگره  زا  ام  هتـشذگ  هام  ود  رد  یهگناو  .تسا  تمالع  نیرتهب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  نویـسیمک  لیکـشت  اـب  تقفاوم  .تسا  هداد  ناـشن  نآ  روهمج 
قفوم هک  نآ  نودب  ام  .میرادن  رود  رظن  زا  ار  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  ياقآ  عضوم  میا  هدرک  یعس  هدرک و  يراددوخ  ناریا  هب  تبـسن  نشخ  تخس و 
هرابرد يدیفـس  باتک  راشتنا  اب  ار  دوخ  تقفاوم  ینلع  نایب  کی  رد  هجراخ  ریزو  سنو  ياقآ  سرام ، رد 27  .دنامب  اماناپ  رد  هاش  میا  هدرک  یعس  میوش ،

راهظا اکیرما  ناریا و  طباور  خیرات 
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سلجم لیکـشت  زا  لبق  دنناوت  یم  اه  ناگورگ  هک  اکیرما  نویزیولت  هب  ردـص  ینب  ياقآ  نایب  .مینک  تردابم  لباقتم  لحارم  هتـشر  کی  هب  میلیام  ام  .درک 
رکف ره  میا  هدامآ  ام  .تسا  هدرک  بلج  ار  ام  هجوت  دـیآ ، دوجو  هب  اکیرما  راتفر  رد  يرییغت  دـنوشب و  عمج  یعقاو  طیارـش  هک  نآ  طرـش  هب  دـنوش ، دازآ 
ياه تیلوئـسم  ساوسو ، دح  ات  تقد  هب  اکیرما  تلود  هک  مینک  ناشنرطاخ  ناریا  يروهمج  سیئر  ياقآ  هب  دـیاب  ام  .مینک  تفایرد  هراب  نیا  رد  ار  صاخ 

هب دنهد ؛ ماجنا  دراد ، رارق  اهنآ  تیلوئـسم  رد  هک  ار  یلحارم  یناریا  تاماقم  میراد  راظتنا  کنیا  .تسا  هدرک  تیاعر  لمع  لحارم  زا  کی  ره  رد  ار  دوخ 
نارحب عیرـس  لح  يارب  ار  هار  دـناوت  یم  اه  ناگورگ  لاقتنا  دوش ، ماجنا  ًاعیرـس  راک  نیا  رگا  .اه  ناگورگ  لاقتنا  هب  دوش  یم  طوبرم  هچنآ  رد  صوصخ 

(1)« .دنک زاب 

206 شرازگ همیمض 

مالعا ار  ماظن  تامیمـصت  عضاوم و  نیرخآ  عقاو  رد  اوق ، لک  یهدـنامرف  يروهمج و  تساـیر  عضوم  زا  ناتـسدرک ، هراـبرد  دوخ  نانخـس  رد  ردـص  ینب 
.دوش یم  هئارا  یمالسا  بالقنا  همانزور  زا  لقن  هب  همیمض  نیا  رد  دماین ، شرازگ  نتم  رد  لماک (2)  نتم  زا  هچنآ  نانخس ، نیا  تیمها  لیلد  هب  .درک 

دنتفریذپ ماما  دشابن ، تنس  بهذم  هب  شیارگ  هعیش و  بهذم  هب  شیارگ  نایم  یتوافت  هنوگ  چیه  هبئاش  هک  نیا  رظن  زا  یتح  دنا  هتفگ  دوخ  نایب  رد  ماما  »
ار نآ  نامدوخ  ام  دیشاب  نآ  ناهاوخ  هحلسا  اب  امش  هک  نآ  زا  شیپ  میا ، هتفریذپ  ار  يزیچ  ام  یتقو  نیاربانب  دیآ ؛ لمع  هب  یـساسا  نوناق  رد  رییغت  نیا  هک 

هورگ تقادـص  رد  ام  هک  تسا  نیا  دـینکب ؟ لیمحت  ام  هب  هحلـسا  روز  هب  میراد  لوبق  هتفریذـپ و  هک  ار  يزیچ  نیا  امـش  هک  تجاح  هچ  میا ؛ هدرک  راـهظا 
.دیـشاب هدادن  رارق  يدعب  ياهراک  هناهب  ار  نیا  دیا ، هتفرگ  هحلـسا  امـش  میا و  هتفریذپ  دوخ  ام  یتقو  هک  مراد  دیدرت  نم  .میراد  يدج  دیدرت  حلـسم  ياه 

دیتشاذگن نیمز  رگا  دیراذگب و  نیمز  ار  ناتدوخ  هحلسا  .دینکب  تعاطا  ار  تلم  نیا  نامرف  دیراذگب ، نیمز  ار  نات  هحلـسا  دیتسه ، تقادص  رد  امـش  رگا 
امش تسد  زا  ار  هحلسا  نیا  هک  دنراد  نامرف  نم  زا  حلسم  ياهورین  همه  ام و  شترا  .مینک  اشامت  میراذگب ، تسد  يور  تسد  ام  هک  دیشاب  هتشادن  راظتنا 

مینک و یم  افو  دوخ  دـهع  هب  هک  میتسه  یمدرم  ام  .مینک  یم  لـمع  دوخ  هدـعو  هب  اـم  دـش ، رقتـسم  ناـماس  نآ  رد  تینما  مظن و  هک  نآ  زا  سپ  .دـنریگب 
.میروآ یم  رد  ارجا  هب  روشک  ياه  ناتسا  همه  رد  ناماس و  نآ  رد  ًاقیقد  ًانیع و  ار  ماما  نامرف 

هتشاد یبلط  مهافت  مه  لمع  رد  دیاب  دنراد ؛ مهافت  نابز  دنیآ و  یم  ام  شیپ  هب  هک  ییاهنآ  منک  شرازگ  امش  هب  دیاب  نم  ناتسدرک  ریخا  عیاقو  هرابرد  اما 
تلود اب  مهافت  هدامآ  هک  دـنتفگ  دـندرک و  نفلت  نم  هب  هیمورا  زا  بشید   ) میتسه مهافت  هدامآ  تلود  اـب  اـم  دـنیوگب  دـنیایب و  اـم  شیپ  رگا  ـالاو  دنـشاب ؛

دیا هتفریذپ  دوخ  هک  ار  هچنآ  تعاس ، هب  تعاس  زور ، هبزور  مدق و  هب  مدق  دعب  دینکب ؛ سب  شتآ  مالعا  ناتدوخ  امـش  سپ  تسا ، روط  نیا  رگا  دنتـسه )
ياه هاگداد  دیشاب ؛ رضاح  اج  نآ  رد  هناحلسم  دیـشاب ، هناحلـسم  اج  نآ  رد  دیابن  هک  اهرهـش  هب  دینکب ؛ هلمح  ررکم  رد  ررکم  اه  هاگـساپ  هب  دینک ؛ ضقن 
اهنآ ندرک  وربآ  یب  نم  رظن  زا  و  دینک ، وربآ  یب  دیروایب  ار  اهنآ  دز ، تیمالسا  زا  مد  سکره  دوبن ، قفاوم  امش  اب  یـسک  ره  دیهدب و  لیکـشت  ینانچ  نآ 
یم ریبکت  دـییوگ ، یم  شاج  اـهنآ  هب  ناملـسم  ناونع  هب  امـش  هک  ییاـهنآ  يارب  اـم  ناملـسم  ناردارب  همه  .تسا  اـهنآ  هب  نداد  وربآ  نیع  امـش ، فرط  زا 

ام ناملسم  مدرم  يارب  .دوشب  بیرغ  ناتـسدرک ، رد  مالـسا  هک  تسین  لمحت  لباق  چیه  یمالـسا  یبالقنا  تموکح  يارب  یمالـسا ، تموکح  يارب  .دنیوگ 
.دوشب مرج  ناتسدرک  رد  یناملسم  هک  تسین  لمحت  لباق 

تسا هدش  هلمح  دنا ، هدرک  شرازگ  نم  هب  رما  نالوئسم  ناهدنامرف و  هک  روط  نیا  مه  ریخا  عیاقو  رد 

390 ص :

ص 5. ، 43 ذخأم - 1
ًاعبط هک  دش  رکذ  رامشزور  نتم  شرازگ  رد  ناتسدرک ، هژیو  تئیه  رد  يا  هدام  شش  حرط  یسررب  عوضوم  ات  ردص ، ینب  بلاطم  زا  تمـسق  نیتسخن  - 2

.دوش یمن  رارکت  همیمض  نیا  رد 
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نیا حالـس  علخ  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  نیا  هاگـساپ  ود  نیا  هب  هلمح  زا  روظنم  .یبرغ  ناجیابرذآ  هقطنم  رد  يرمرادناژ  هاگـساپ  ود  حالـس  علخ  يارب 
.دتفیب رطخ  هب  هیمورا  رهش  ًایناث  دشاب ؛ هدش  قارع  ثعب  هب  یتافتلا  راهظا  کی  ًالوا  هاگساپ ، ود 

ار هیمورا  دینک و  حالـس  علخ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  يرمرادناژ  ياه  هاگـساپ  امـش  منیـشنب  مارآ  تکاس و  نم  دیراد  راظتنا  ایآ  دیراد ؟ راظتنا  هچ  امش 
نکممریغ نیا  دیهدب ؟ رارق  لالقتـسا  یلخاد و  تینما  دیدهت  ضرعم  رد  ار  ام  روشک  دیناسرب و  سرا  هب  ار  ناتدوخ  اه  یـضعب  لایخ  هب  دـینک و  فرـصت 

رگا هک  تسا  يا  هرد  دـندوب  هتفگ  ار  ولمـساق  هرد  .دـنک  كاپ  ار  قطانم  نآ  دـهد و  ناشن  عطاق  لـمعلا  سکع  تفاـی  ناـمرف  شترا  هک  تسا  نیا  تسا ؛
هک اج  نآ  زا  .دشن  هتـشابنا  اه  هتـشک  زا  هرد  نآ  دنک ؛ روبع  نآ  زا  تسناوت  شترا  اما  دوش ؛ یم  هتـشابنا  اه  هتـشک  زا  هرد  نیا  دنک ، روبع  دـهاوخب  شترا 

شالت راک و  هک  ینیمز  يورین  هدنامرف  دندرک ، تیامح  اهنآ  نوچ  دندوب و  لمع  ناهاوخ  دـنا ، هدـمآ  گنت  هب  اهنآ  هب  یلیمحت  عضو  زا  ناتـسدرک  مدرم 
تمسق نآ  میراد  میمصت  ام  تفای و  تسد  اه  هپت  رب  ام  شترا  درک و  یط  تعرس  تیلباق و  اب  ار  هرد  نآ  تسا ، شیاتـس  دیجمت و  هنوگ  همه  روخرد  نآ 

.مینک كاپ  ار 

یمالسا بالقنا  تلود  زا  .دنتسه  متس  تحت  مه  درُک  ناونع  هب  اهنآ  هک  نآ  يارب  تسا ؛ فعاضم  تسا ؛ رابود  ناتسدرک  مدرم  فاعـضتسا  هک  دنا  هتفگ 
یتـلود و هاگتـسد  جرخ  اـهنت  و  تفرگن ، مه  لـبق  لاـس  هک  دریگ  یم  ناتـسدرک  زا  تاـیلام  نویلیم   65 لاـس ، رد  تلود  تسا ؟ هتفر  اـهنآ  هب  یمتـس  هـچ 

هتشذگ لاس  رد  نیا ، رب  هوالع  .میراد  یتلود  جرخ  ناتسدرک  رد  ناتـسدرک ، ناتـسا  تایلام  ربارب  اـم 20  ینعی  تسا ؛ نویلیم   1400 شترا ، يرمرادناژ و 
يارب .مینکب  اج  نآ  نارمع  جرخ  دوب  رارق  مه  ناموت  دراـیلیم   2 دندوب ، هتشاذگ  دننک  یم  دومناو  زوسلد  ار  دوخ  ناتـسدرک  مدرم  هب  هک  ینایاقآ  نیا  رگا 

چیه اج  نآ  زا  دنک و  جرخ  اج  نآ  رد  ناموت ) نویلیم  رازه   5  ) ناموت درایلیم  دودح 5  لاس  رد  روشک ، یمومع  دمآرد  هجدوب  زا  تسا  هدامآ  هک  یتلود 
؟ دنک یم  امش  زا  يرامثتسا  هچ  درادن ، مه  يدمآرد 

هچ بیرف  يارب  دـییوگ ، یم  امـش  هک  يرادـخاش  غورد  نیا  رخآ  .لادوئف  زا  تیامح  هب  هدـش  لـمع  دراو  شترا  میریگب ، لادوئف  میتساوخ  یم  دـنا  هتفگ 
ماو اهاتسور  يارب  ام  رگا  میتشادن ، ماظن  رییغت  ربانب  دوخ  ام  رگا  دوب ، هدرکن  بیوصت  هزات  ار  نیمز  نوناق  دوخ ، یمالسا ، بالقنا  تلود  رگا  تسا ؟ یسک 
نیا ياج  هب  دیراذگب  نم  ردارب  مییوگ  یم  امش  هب  هک  میتسه  یتلود  ام  یتقو  میتشادن ، يزرواشک  دیدجت  رب  انب  ام  رگا  میدوب ، هتفرگن  رظن  رد  هرهب  نودب 
نیا اج  نیا  رد  ار  لوپ  دوش ، هتخاس  هک  تسا  رتهب  اج  نیا  اقآ  دـییوگب  دـییایب  دـیریگب ، تسد  هب  لگ  هتـسد  دـیوشب ، راک  نیا  عنام  دـیریگب و  هحلـسا  هک 
لابند اج  نآ  اج و  نیا  دـنورب  دنـشاب و  رد  هبرد  ام  درک  ناردارب  ارچ  .دوش  هتخاس  رتدوز  ناتـسا  هک  دـینک  يراکمه  .دـینک  کـمک  .دـینک  جرخ  يروط 

؟ دننک راک  دنناوتن  ناشدوخ  هناخ  رد  دیابن  ارچ  راک ؟

ام .دناسرت  یمن  چـیه  ار  ام  اه  فرح  نیا  دـسرتب ؟ دـیاب  ارچ  دتـسیاب ، سور  تردـقربا  اکیرما و  تردـقربا  ربارب  رد  دوش و  دـحتم  دـهاوخ  یم  هک  یتلود 
هنارهاوخ هناردارب و  ییاکیرما ، ییاپورا و  یـسور و  ینیچ و  سراف ، برع و  كرت ، درک ، اج  نآ  رد  هک  میتسه  یمالـسا  یناـهج  هعماـج  کـی  ناـهاوخ 

.دنشاب هتشاد  یبالقنا  یمالسا  یگدنز 

مفرح نم  کنیا  منک ، نشور  ار  فیلکت  منزب و  فرح  نشور  حیرص و  نم  زورما  هک  دندوب  هتشون  نم  هب  اج  نآ  ياهرهـش  زا  ناتـسدرک ، نوچ  نیاربانب ،
اج نآ  اج و  نیا  دنا  هتفر  هک  اهنآ  .رگید  ياج  چیه  رد  هن  اج و  نآ  رد  هن  مینک ؛ یمن  لمحت  اج  نآ  رد  ار  حلسم  ياه  هورگ  ام  منک : یم  رارکت  مدز و  ار 

، دنتفر یم  هژر  اج  نیا  زا  یتقو  هک  دوب  تلم  نیا  .تسه  تلم  نیا  دننیبب و  اج  نیا  دنیایب  دنکب ، حالـس  علخ  ار  تلم  دهاوخ  یم  ینالف  هک  دننک  یم  غیلبت 
رد مدوخ  ناردارب  امـش  هب  .میهاوخ  یمن  حلـسم  ار  تلم  دـض  نآ  ام  .میهاوخ  یم  حلـسم  ار  تلم  ام  .دـنکن  هیرگ  ناجیه  قوش و  زا  تسناوت  یمن  ناـسنا 

، روشک تینما  نالوئـسم  يروهمج و  سیئر  تیعطاق  هلیـسو  میوگ  یم  اـج  همه  رد  يرمرادـناژ و  ینابرهـش ، اـه ، هتیمک  رد  نارادـساپ ، هاپـس  رد  شترا ،
هب يروهمج  سیئر  دینکن ، لمع  تیعطاق  اب  رگا  دیشاب و  هتشادن  ینورد  مظن  امش  رگا  .تسا  امش  تیعطاق 
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تینما دعب  درک و  دهاوخ  رارقرب  امش  نورد  رد  ار  مظن  لوا  مدرم  دوخ  اب  .دنتسه و  مدرم  دوخ  نآ  تفر و  دهاوخ  يرگید  يورین  يرگید و  هلیـسو  يوس 
.دننزن مه  هب  ار  طابضنا  مظن و  يا  هناهب  چیه  هب  هک  مهاوخ  یم  شترا  رد  يرمرادناژ و  ینابرهش ، رد  مدوخ  ناردارب  همه  زا  نم  .روشک  ياج  همه  رد  ار 

دندرک و لمع  تیعطاق  اب  رگا  دننادب  دننک و  لمع  تیعطاق  اب  تینما ، مظن و  رارقتـسا  يارب  دـینادب و  مدـق  تباث  یمیمـص و  ما  هداد  هک  ییاه  لوق  رد  ارم 
« .ددرگزاب دوخ  تمدخ  هب  تسا ، هدرک  كرت  ار  دوخ  تمدخ  سک  ره  درک و  مهاوخ  تیامح  اهنآ  زا  تیعطاق  اب  نم  دمآ ، شیپ  اهنآ  يارب  یلکشم 

هقطنم نیا  ياه  يریگرد  لماوع  هب  ًادیدش  درک و  هراشا  يوخ  هقطنم  رد  يردـب  رهاظ  ریخا  تامادـقا  تادـیدهت و  هب  مان ، رکذ  نودـب  سپـس  ردـص  ینب 
: داد ربخ  نانآ  اب  دروخرب  رد  تلود  عطاق  میمصت  زا  لیذ  وحن  هب  داد و  رادشه 

نیا یلم  تینما  نویسیمک  رد  زورید  يوخ ، رادنامرف  هلمج  زا  دنا ، هتفرگ  ناگورگ  هب  ار  يا  هدع  هدرک و  هشیپ  يرگیغای  هک  یسک  یبرغ  ناجیابرذآ  رد  »
لحنم ار  يرمرادناژ  ياه  ناگداپ  تعاس  ات 24  رگا  هک  دنا  هدرک  دیدهت  ار  یماظن  شش  دنا و  هتشک  ار  ربمغیپ  دنزرف  یناحور  هس  اهنآ  .دش  هتفگ  هلئـسم 

اج نآ  رد  .تشک  میهاوخ  ار  امـش  ياه  ناگورگ  ام  دینکن ، اهر  ار  ام  ياه  ناگورگ  رگا  دنا  هتفگ  دنا ، هدش  راتفرگ  زین  نانآ  زا  يا  هدع  نوچ  و  دـینکن ،
اهنآ لوا  مدق  تداهش  دننک ، یم  تمدخ  لوبق  یمالسا  يروهمج  تمدخ  رد  هک  یناسک  .مفلاخم  مدوب و  فلاخم  نم  .دریگب  ماجنا  هلدابم  هک  دش  هتفگ 
اهنآ رگا  نیاربانب  دیوشب ؛ نمشد  قطنم  میلست  دیرادن  قح  امـش  دنریگب ، ناگورگ  هب  مه  ار  امـش  روهمج  سیئر  رگا  .دنـشاب  تداهـش  هدامآ  دیاب  تسا و 

زا نیتوپ  درادن  قح  شترا  هظحل  نیمه  زا  اما  مینک ؛ یم  یقلت  تلم  دیهـش  ار  اه  ناگورگ  نآ  ام  نوعجار ،" هیلاّانا  هللاّانا و  ، " دـندرک ارجا  ار  دوخ  دـیدهت 
(1)« .دنک كاپ  اه  یغای  نیا  دوجو  زا  ار  هطخ  نآ  هک  نآ  رگم  دروآرد ، ياپ 

شرازگ 209 همیمض 

، تسا يا  هدیچیپ  رایسب  ًاضعب  عونتم و  رایسب  فیاظو  راد  هدهع  هک  یلاح  رد  زین  دوخ و  تالضعم  تالکشم و  همه  رانک  رد  هاپس  هک  دوش  یم  يروآدای 
ماجنا ینونک ، تامازلا  یلو  دنکن ؛ تلاخد  دهد  یم  حیجرت  هاپس  ًاساسا  دراوم  يرایـسب  رد  .تسا  هجاوم  زین  ردص  ینب  صاخ  یـشم  تاعقوت و  لکـشم  اب 

کی تروص  هب  ردـص  ینب  يریگرد  یحانج و  صاـخ  لـئاسم  .دوش  یقلت  یطابـضنا و ...  یب  یعون  دـناوت  یم  نیمه  دـنک و  یم  لـیمحت  هاپـس  هب  ار  نآ 
یم یلومعم  رایسب  رهاظ  دوش ، یم  حرطم  ینلع  حطس  رد  یتقو  تالکشم  نیا  هتبلا  .دراد  ار  دوخ  ياج  نایم  نیا  رد  زین  ماما  طخ  نایرج  يورایور  نایرج 
مایپ رد  تینما  هلئـسم  حرط  هب  ینارنخـس  زاغآ  رد  ردـص  ینب  يدازآ ، نادـیم  زورما  مسارم  رد  لاح ، ره  رد  .دـبای  یم  زورب  نآ ، زا  يا  هناشن  اهنت  دریگ و 

اه هتیمک  شترا و  سپـس  نآ و  مظن  هاپـس و  رابرد ه  طاـیتحا ، اـب  لـیذ ، وحن  هب  هراـب ، نیا  رد  شیوخ  تامادـقا  حیـضوت  رد  يو  .تخادرپ  ماـما  يزورون 
 - دراد هارمه  يدیدش  یفنم  شنکاو  ماظن ، هب  هتـسباو  یبالقنا  یبهذـم و  ياهورین  لفاحم و  رد  هک  ار -  ینابرهـش  رد  هتیمک  ماغدا  ًالمع  درک و  تبحص 

: تفگ يو  .دش  راتساوخ 

لاس رد  تسا ، ام  هجوت  دروم  هک  لوا  هلئـسم  .منکب  عورـش  دـندوب ، هدرک  هجوت  اهنآ  هب  ماما  نیدرورف  لوا  مایپ  رد  هک  یلئاـسم  زا  ار  روشک  عاـضوا  اـما  »
لیاسو درک و  رارقرب  راک  هلیـسو  هب  دیاب  ار  تینما  دـیناد  یم  ناردارب  نارهاوخ و  امـش  همه  تینما ، هرابرد  اما  .تسا  دـیلوت  روشک و  تینما  لاس  دـیدج ،

اج نآ  رد  مدناوخ و  مدوخ  رتفد  هب  ار  هاپس  ناهدنامرف  نم  .مدش  لوغشم  اوق  نیا  میظنت  راک  هب  دوخ  نم  هک  تسا  نیا  دنتسه ؛ یماظتنا  ياوق  یکی  ام  راک 
رب ات  دـنیوگب  نم  هب  ار  هجیتن  دـننک و  تبحـص  ناشدوخ  اب  اهنآ  هک  دـش  رارق  روط  نیا  .مدرک  تبحـص  بالقنا  هاپـس  شقن  هاپـس و  لخاد  رد  مظن  هرابرد 

مظن و دننکب و  لمع  هک  دنا  هدرک  دای  دنگوس  دـیجم  نآرق  هب  دـنا و  هدز  ار  ناشاه  فرح  هک  دـنتفگ  سپـس  اهنآ  .دوش  رداص  لمعلاروتـسد  نآ ، ساسا 
هک دننادب  هاپس  دارفا  مامت  هک  مراودیما  نم  .دنریگب  هدهعرب  ار  دوخ  یبالقنا  فیاظو  ات  دننک  هدامآ  ار  هاپس  دنروایب و  دوجو  هب  هاپس  لخاد  رد  ار  طابضنا 
هک دننادب  دـیاب  همه  .دنـشاب  رادافو  ناهدـنامرف  دـنگوس  هب  دـیاب  روشک  رـسارس  رد  دـندهعتم و  مه  اهنآ  دـنا ، هدرک  دای  نانآ  ناهدـنامرف  هک  ار  مسق  نیا 

لخاد رد  یگرزب  فیاظو 
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دوخ تیحالص  هزوح  زا  رگا  و  دنوشن ، دراو  تسین ، اهنآ  تیحالـص  لمع و  هزوح  هک  يروما  رد  دیاب  دنراد و  بالقنا  دض  ياه  هئطوت  لباقم  رد  روشک 
شکمشک دیوش و  یم  دراو  اه  هاگتسد  رد  هک  نآ  رگید  دور و  یم  نیب  زا  یهاپس  تیفافـش  یگداس و  نآ  هک  یکی  دیآ : یم  الاب  داسف  ود  دنورب ، نوریب 

هب دـشاب و  یقاب  مدرم  تبحم  رهم و  دروم  نانچمه  هاپـس  هک  دـنک  یم  باجیا  یبالقنا  فیاظو  هب  لـمع  همزـال  هک  تسا  نیا  دـنک ؛ یم  درخ  ار  اـهنآ  اـه 
اهنآ هاپـس  ناهدنامرف  دنورب ، نوریب  ناشدوخ  فیاظو  زا  يدارفا  ییاج ، رد  تقو  ره  هک  ما  هدرپس  دهعت  نم  نوچ  دننکب ؛ افتکا  ناشدوخ  یبالقنا  فیاظو 

.دنکب تیاعر  ار  طابضنا  مظن و  هک  تسا  روخرد  رگید  سک  ره  زا  رت  شیب  ناملسم  زابرس  ام ، رظن  رد  هک  نیا  يارب  دننکب و  يدج  هیبنت  ار 

يارب نوچ  مینک و  تباـث  ار  دوخ  تقادـص  اـت  دوش  هداد  لاـجم  یمک  دـیاب  اـم  هب  .دـننک  تیاـعر  ار  طابـضنا  مظن و  هک  مهاوخ  یم  شترا  رد  همه  زا  ... 
ات دروایب  لمع  هب  دـیدجت  دوخ ، نامزاس  رد  دوخ و  نورد  رد  دـیاب  و  میتسه ، لئاق  یناـهج  شقن  کـی  شترا  يارب  یناـهج و  شقن  کـی  دوخ ، بـالقنا 

.دشاب هتشاد  ار  شقن  نیا  دناوتب 

امـش روضح  رد  .ما  هتـساوخ  اهنآ  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  نم  هدـهع  هب  روشک  تینما  نوچ  اهرهـش ، رد  بالقنا  ياـه  هتیمک  يرمرادـناژ و  ینابرهـش ، يارب 
دارفا رگا  .دنوش  بذج  ینابرهش  رد  دیاب  دنا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  یمالسا  باختنا  تقایل  هک  اهنآ  اه ، هتیمک  دارفا  نم  رظن  هب  میوگ : یم  ما  هتساوخ  هچنآ 

(1)« .دنریذپب ار  تمدخ  نیا  دیاب  دنتسه ، بالقنا  هب  نمؤم  دنتسه و  بوخ  اه  هتیمک 
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مه اب  نآ  زا  رت  شیب  فرط ، ود  ياه  رظن  هک  دروآ  دوجو  هب  نارـسفم  نارظان و  رد  ار  رواب  نیا  يدـح  اـت  زورما  اـه ، ناـگورگ  يارجاـم  همادا  یگنوگچ 
ینبم يدهعت  دنک ؛ یم  بلط  ار  اکیرما  یمسر  دهعت  یناریا  فرط  .دیشیدنا  ناریا  سلجم  يریگ  میمصت  زا  رت  کیدزن  یلح  هار  هب  ناوتب  هک  دراد  هلـصاف 

نایوجـشناد تسد  زا  اه  ناگورگ  تروص  نیا  رد  دهدن ؛ ماجنا  ناریا  دض  رب  یلمع  یظفل و  مادقا  چیه  ناریا ، سلجم  يریگ  میمـصت  نامز  ات  هک  نیا  رب 
فرط رگید ، يوس  زا  .دوش  یم  هداد  لیوحت  ناریا  رب  مکاح  یمـسر  تردق  هب  عقاو  رد  بالقنا و  ياروش  هب  ددرگ و  یم  جراخ  ترافـس  هدننک ، لاغـشا 

تسین و ناریا  رظن  دروم  دـهعت  ندرپس  هب  رـضاح  تسا ، بالقنا  ياروش  تلود و  هب  اه  ناـگورگ  ندـش  هداد  بلاـط  هنارـصم  هک  نیا  نیع  رد  ییاـکیرما 
ًالعف ناریا  دـیدج  ياه  میرحت  زا  درامـش و  یم  تبثم  ار  ناریا  يروهمج  سیئر  تامادـقا  هک  نیا  رب  ینبم  دـناد ؛ یم  یفاک  ار  دیفـس  خاـک  مـالعا  ناـمه 

یمسر تیلوئـسم  هک  تسا  نیا  یپ  رد  ًافرـص  اکیرما  هک  تسا  حضاو  يدج و  ینارگن  کی  نیا  یناریا ، فرط  رظن  زا  بیترت  نیا  هب  .دنک  یم  رظن  فرص 
زا سپ  یکی  ار  شیوخ  رظن  دروم  تاراکتبا  بساـنم ، یناور  یقوقح و  يرترب  اـب  هدـنرادزاب و  يدـهعت  نودـب  لکـش ، نیا  هب  دوش و  ناریا  تلود  هجوتم 
هب دراد ؛ دوجو  دـیدج  ماظن  بالقنا و  ناربهر  زا  يرتالاب  رایـسب  تاعقوت  ناریا ، لـخاد  هزیلاـکیدار  ياـضف  رد  هک  تسا  یعیبط  .دروآرد  ارجا  هب  يرگید 

نداد ماما و  طخ  وریپ  نایوجـشناد  زا  اه  ناگورگ  نتفرگ  لیوحت  يارب  دیآ و  یمن  رامـش  هب  يزیچ  اکیرما  تلود  زا  یمـسر  دهعت  ذـخا  یتح  هک  يروط 
ياروش هچنآ  اـب  هجراـخ ، ریزو  يروهمج و  سیئر  تـالیامت  لاـح  نیا  رد  .دوش  یمن  بوسحم  ییاـنتعا  لـباق  زوـجم  یمـسر ، تردـق  تلود و  هب  اـهنآ 

رد نیا  .دراد  یمرب  مدـق  اکیرما ، ياه  تکرح  هب  راکـشآ  يدامتعا  مدـع  اب  طایتحا و  اب  اروش ، نیا  .تسا  توافتم  يا  زادـنا ه  ات  دـنک  یم  مالعا  بالقنا 
یم موکحم  ًادـیدش  ار  نآ  ربارب  رد  فاطعنا  اکیرما و  اب  تاشامم  هنوگره  نآ ، ناـفلاخم  ماـظن و  نارادـفرط  زا  معا  یـسایس  ياـه  هورگ  هک  تسا  یلاـح 
یم ناریا  بالقنا و  يارب  ترورض  زایتما و  کی  ار  اکیرما  اب  رت  هنامـصخ  هچره  ییوردور  اراکـشآ  دنتـسه و  رت  شیب  هچ  ره  لمع  تدش  بلاط  دننک و 

.دنرمش
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يراددوخ و نآ  راکشآ  رکذ  زا  هچنآ  اما  دنک ؛ یم  میـسرت  ار  قوف  يدنب  عمج  دمآ ، دهاوخ  نآ  زا  يا  هنومن  همادا  رد  هک  زورما  راکـشآ  ياه  ربخ  رورم 
هنوگ هب  هک  ییاه  حرط  تسا ؛ شیوخ  عفن  هب  ینونک  تیعـضو  رییغت  يارب  اکیرما  یلـصا  ياه  حرط  تامیمـصت و  دوش ، یم  هتـشاذگ  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد 

، تروص ره  رد  .دوش  یم  سکعنم  اه  هناسر  رد  یتآ ، هدـننک  نییعت  تامادـقا  یحیولت  هدـعو  يربص و  یب  راهظا  بلاق  رد  یلک و  لـمجم و  رایـسب  ياـه 
هب اجنیا  رد  .دنک  میـسرت  يدح  ات  ار  دیدج  ماظن  زورما  هلئـسم  نیرت  مهم  نیا  ینونک  عضو  دـناوت  یم  ناریا ، اکیرما و  شخب  ود  رد  يربخ  عبانم  رب  رورم 

.میزادرپ یم  نآ  زا  ییاه  هنومن 

ویدار نیا  يربخ  شخب  ود  رد  هلمج  زا  دـش ؛ مالعا  اکیرما  ویدار  رد  لیذ  رارق  هب  ناریا ، نارـس  تاراـهظا  ربارب  رد  روشک  نیا  تلود  شنکاو  اـکیرما ، رد 
 . تاعاس 8:30 و 22:30 رد 

ات دنا  دش ه  دهعتم  ناریا  تلود  لوئسم  تاماقم  هک  دوب  هتشاد  راهظا  هتشذگ  زور  دادماب  ردص  ینب  تندیزرپ   : » تعاس 8:30 اکیرما ، ویدار  یبرع  شخب 
کیرحت تامادقا  تاغیلبت و  هنوگره  زا  ناریا ، دیدج  ناملراپ  هلیسو  هب  اه  ناگورگ  هلئـسم  یـسررب  ات  دوش  دهعتم  ًامـسر  هدحتم  تالایا  هک  یتروص  رد 

هدرک و فیـصوت  تبثم  مادـقا  کی  ار  ردـص  ینب  تندـیزرپ  قطن  رتراک  تندـیزرپ  .دـنریگ  هدـهع  هب  ار  اـه  ناـگورگ  رب  تراـظن  دـنک ، يراددوخ  زیمآ 
ياضعا زا  یهورگ  عامتجا  رد  یقطن  یط  نآ ، زا  سپ  یکدنا  رتراک  تندـیزرپ  یلو  تسا ؛ هتخادـنا  قیوعت  هب  ار  نارهت  رب  یفاضا  ياه  تازاجم  يرارقرب 

روط هب  اه  ناگورگ  نارحب  هب  ندادـن  نایاپ  هک  دـنادب  دـیاب  ناریا  تفگ : يو  .تسین  دودـحمان  هدـحتم  تالایا  ربص  هک  تفگ  يرگراک  ياکیدنـس  کی 
هتـشذگ بش  ردص  ینب  تندیزرپ  .دراد  داضت  دنتـسه ، تراسا  رد  زور  زا 150  شیب  هک  ناـگورگ  عفانم 50  ناریا و  اکیرما و  تلم  ود  عفانم  اـب  میقتـسم 

؛ دشاب ناریا  ياضاقت  دروم  طیارـش  هیلک  نمـضتم  هک  دهد  راشتنا  يا  هینایب  هدحتم  تالایا  هک  دـهاوخ  یم  هدوبن و  یفاک  رتراک  تندـیزرپ  خـساپ  تفگ :
خاک ماقم  کی  .دـناد  یمن  ار  اه  دـیکأت  زا  ناریا  تلود  روظنم  دودـح  هدـحتم  تالایا  هک  تسا  هتفگ  ناریا  شور  نیرخآ  هب  خـساپ  رد  دیفـس  خاـک  یلو 

زا دناوت  یمن  اکیرما  رگید  روهمج  سیئر  ره  ای  رتراک  هک  دراد  دوجو  ییاه  زرم  تسا  راکـشآ  دوزفا  يو  .دراد  کمک  دصق  هدحتم  تالایا  تفگ  دیفس 
(1)« .دور رتارف  نآ 

ار بالقنا  ياروش  هب  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  يرادـهگن  تیلوئـسم  لاـقتنا  داهنـشیپ  رتراـک  تندـیزرپ   : » تعاس 22:30 اـکیرما ، ویدار  یـسراف  شخب 
صوصخ رد  اکیرما  بناج  زا  یمـسر  يا  هیمالعا  رودص  راتـساوخ  ناریا  روهمج  سیئر  ردص  ینب  تندیزرپ  زورید ، تقو  رخآ  اما  دناوخ ؛ تبثم  یمادقا 

لـسوتم ناریا  هیلع  تاکیرحت  تاغیلبت و  هب  اه  ناگورگ  هلئـسم  رد  دنک  مالعا  ًامـسر  هک  تساوخ  اکیرما  هدحتم  تالایا  زا  يو  .دـش  ناریا  ياه  تساوخ 
ردص ینب  ياقآ  هک  نیا  زا  یکاح  دنا  هتـشاد  تفایرد  یمایپ  للم  نامزاس  لکریبد  قیرط  زا  هک  دنتفگ  اکیرما  یمـسر  تاماقم  زورید  رخاوا  .دش  دهاوخن 

هب لیام  نتگنشاو  دنتفگ  یمسر  تاماقم  .تسا  يا  هیمالعا  نینچ  راظتنا  رد 
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تندیزرپ يورشیپ  يارب  دندش  روآدای  نینچمه  نانآ  .تسا  راتساوخ  ار  ییاه  نانیمطا  عون  هچ  نارهت  هک  تسین  صخشم  ًاقیقد  زونه  اما  تسا ؛ يراکمه 
تفگ تشاد ، داریا  يرگراک  ياه  هیداحتا  ناگدنیامن  هب  باطخ  هک  ینانخـس  رد  زورید  رتراک  تندیزرپ  .دراد  دوجو  يزرم  دح و  دروم  نیا  رد  رتراک 

روصق و هک  دهد  صیخشت  دیاب  ناریا  تفگ  يو  .تسین  نایاپ  یب  اکیرما  ربص  اما  تسا ؛ هدوب  روبص  اه  ناگورگ  ناج  هداعلا  قوف  شزرا  رطاخ  هب  اکیرما 
هینایب وریپ  رتراـک  تندـیزرپ  .تسا  ناریا  مدرم  عفاـنم  نینچمه  اـکیرما و  اـه ، ناـگورگ  عفاـنم  فـالخرب  هلئـسم ، نیا  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  رما  رد  تسکش 

هتخادـنا قـیوعت  هب  ار  ناریا  هیلع  دـیدج  ياـه  میرحت  هک  تشاد  مـالعا  اـه ، ناـگورگ  يرادـهگن  تیلوئـسم  لاـقتنا  صوـصخ  رد  ردـص  ینب  تندـیزرپ 
(1)« .تسا

نادرمتلود تامیمـصت  راـتفر و  عـضاوم و  رد  رهاـظ ، رد  مک  تسد  هدـش  داـی  تاـعاس  هلـصاف  رد  دـش ، رکذ  وـیدار  نیا  رد  هچنآ  قباـطم  بیترت  نـیا  هـب 
(2) .دنراد ار  لباقم  فرط  زا  فاطعنا  عقوت  نانچمه  اهنآ  تسا و  هدش  داجیا  رییغت  ییاکیرما 

هلئـسم نیا  دوخ ، بشما  هسلج  رد  اروش  نیا  تفگ  رتـیور  اـب  ینفلت  ساـمت  کـی  رد  بـالقنا  ياروش  يوگنخـس  یبـیبح  نسح  ناریا  رد  رگید ، يوـس  زا 
تابجوم دنک ، رداص  یمـسر  يا  هینایب  هدحتم  تالایا  هچنانچ  نم ، روصت  هب  دوزفا : يو  .درک  دهاوخ  یـسررب  ار  بالقنا ) ياروش  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  )

ناریا تاماقم  رظن  زا  تسا ، هدرک  مالعا  رتراک  تندیزرپ  هچنآ  هک  دش  رکذتم  یبیبح  .دش  دهاوخ  ماجنا  لاقتنا  راک  تسا و  هدرک  مهارف  ار  همه  تیاضر 
هزات ياه  تازاجم  لامِعا  هدـحتم  تالایا  هک  نیا  رب  تسا  ینبم  تفرگ ، رارق  یبیبح  هراـشا  دروم  هک  رتراـک  نانخـس  نومـضم  .دـسر  یمن  رظن  هب  یفاـک 

تاماقم هک  نیا  زا  یکاح  يا  هینایب  دـنا ؛ دـش ه  نتگنـشاو  يوس  زا  یمـسر  يا  هینایب  راتـساوخ  یناریا  تاماقم  .تسا  هتـشاذگ  توکـسم  ار  ناریا  دـضرب 
(3) .دننکن مادقا  ناریا  دضرب  یلمع  ای  یظفل  روط  هب  ناریا ، ناملراپ  هلیسو  هب  اه  ناگورگ  هرابرد  میمصت  ذاختا  نامز  ات  ییاکیرما 

اکیرما .یـس.یب.يا  ینویزیولت  هکبـش  اب  هبحاصم  رد  يو  .دنک  یم  دای  ینونک  تالوحت  دنور  زا  يرت  شیب  ینیب  شوخ  اب  ردص  ینب  لاح ، نیمه  رد  یلو 
ینیمخ هللا  تیآ  بیوصت  نودـب  بـالقنا  ياروش  تفگ  دـمآ  دـنهاوخرد  بـالقنا  ياروش  لرتنک  تحت  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  هک  نیا  دـییأت  نمض 

ناریا يروهمج  سیئر  .تفرگ  دهاوخ  تروص  رما  نیا  دیشابن ؛ نارگن  تفگ : راگنربخ  لاؤس  خساپ  رد  هبحاصم  نیا  رد  ردص  ینب  .درک  دهاوخن  یمادقا 
هرابرد ناریا  هدنیآ  ناملراپ  هک  ینامز  ات  تسا  هدـش  هداد  لوق  نآ  رد  هک  یمایپ  تسا ؛ هتـشاد  تفایرد  رتراک  زا  یمایپ  ( 12/1/1359  ) هتشذگ زور  دوزفا 

ییاهن تشونرس 

397 ص :

.13/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یسراف  شخب  ص 11 ، نامه ، - 1
زا دـعب  رتراک  هک  هتکن  نیا  هب  هراشا  اکیرما و  تلود  ناـهنپ  راکـشآ و  دروخرب  تواـفت  یلاـمجا  یـسررب  شرازگ 213 : لوا  همیمـض  دراد : همیمـض  - 2

یماظن مادـقا  يریگیپ  یحارط و  رد  يدـیدج  هلحرم  راکردـنا  تسد  زورما  زا  هتـشذگ ، زور  رد  ناریا  یمـسر  تلود  هب  اه  ناـگورگ  لاـقتنا  زا  يدـیمون 
417 ص.یمسر دهعت  نودب  هتبلا  دهد ؛ یم  مادقا  مدع  هدعو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدش  ناریا  دضرب 

(. 13/1/1359  ) لیروآ 1980  2 رتیور -  ص 4 ، ، 16/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 3
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(1) .درک دهاوخن  تلاخد  ناریا  یلخاد  روما  رد  هدحتم  تالایا  دریگب ، میمصت  اه  ناگورگ 

نیا زا  ماما  : » داد خـساپ  يو  دـنا ؟ داد ه  اه ) ناگورگ  لاقتنا   ) راک نیا  ماجنا  يارب  يروتـسد  ینیمخ  ماـما  اـیآ  درک : لاؤس  يو  زا  .یـس.یب.يا  راـگنربخ 
چیه ام  ًاتعیبط  .دش  دهاوخ  هتشاذگ  نایم  رد  زین  ماما  اب  رگید  راب  دش ، حرطم  بالقنا  ياروش  رد  هلئـسم  هک  نآ  زا  دعب  زین  زورما  .دنا  دش ه  هاگآ  عوضوم 

ياروش بیوصت  دروم  اه  ناـگورگ  لاـقتنا  حرط  هچناـنچ  تشاد  راـهظا  سپـس  ردـص  ینب  نسحلاوبا  .میهد » یمن  ماـجنا  ناـشیا  بیوصت  نودـب  یمادـقا 
لاـح نیمه  رد  دـیازفا : یم  قوف  شرازگ  زا  سپ  رتـیور  يرازگربـخ  .دـش  دـهاوخ  حرط  تاـیئزج  ماـجنا  رومأـم  اروـش  وـضع  کـی  دریگ ، رارق  بـالقنا 

(2) .دنرادن اه  ناگورگ  لاقتنا  لابق  رد  يدهعت  نانچمه  هک  دنتفگ  دنراد  رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ  هک  ینایوجشناد 

رـسفم کـی  هلمج  زا  دـنا ؛ هتخادرپ  یـسررب  ثحب و  هب   (3) هدرتسگ روط  هب  ناهج  یـسایس  يربخ و  لفاحم  ماـمت  زورما ، ياـیاضق  جـیاتن  داـعبا و  هراـبرد 
: تشاد راهظا  هلئسم  بناوج  زا  يا  درشف ه  يدنب  عمج  یط  .یس.یب.یب 

اب هلئـسم  نیا  روـشک  ود  ره  رد  هک  تسا  نآ  اـه ، ناـگورگ  هدـنیآ  دروـم  رد  اـکیرما  ناریا و  نیب  یلمع  عطاـق و  رظن  ربارب  رد  عـناوم  نـیرت  مـهم  زا  یکی 
مهبم ضیقن و  دـض و  دریگ ، یم  أشنم  ناریا  زا  هک  ار  ییاه  مایپ  تردـق ، زاربا  يارب  فلتخم  ياه  شالت  ناریا  رد  .تسا  هدـش  مأوت  یلخاد  ياه  تسایس 

نیا دـنور  رد  اه  ناگورگ  هلئـسم  تسا و  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  یلخاد  تازراـبم  ریگرد  رتراـک  تندـیزرپ  اـکیرما  رد  رگید ، فرط  زا  .دـنک  یم 
هدرک داجیا  يا  دـمع ه  ینارگن  اکیرما  يارب  يروف  هدـنیآ  رظن  زا  هلئـسم  کـی  هلحرم ، نیا  رد  یلو  دـنک ؛ یم  اـفیا  ار  ینوزفازور  مهم و  شقن  تاـباختنا 
تلع ود  تساوخ  نیا  .تسا  بالقنا  ياروش  تیلوئسم  هطیح  هب  نایوجشناد  تسد  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  دنهاوخ ، یم  رتراک  تلود  تاماقم  هچنآ  .تسا 
یتلع ًایناث  دوب ؛ دهاوخ  ناریا  تلود  هدهع  هب  يدیدرت  کش و  چیه  نودـب  اه  ناگورگ  تیلوئـسم  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  انعم  نآ  یلاقتنا  نینچ  ًالوا  دراد :
دازآ اه  ناگورگ  تسا  لیام  هک  تسا  هتفگ  هراومه  زین  وا  تسا و  ردـص  ینب  تندـیزرپ  بالقنا  ياروش  سیئر  هک  تسا  نآ  دراد  يرت  شیب  تیمها  هک 

(4) .تسا هدرکن  يدایز  ینابیتشپ  ردص  ینب  زا  دروم  نیا  رد  ینیمخ  تسا و  ینیمخ  هللا  تیآ  ربهر ، نیرتدنمتردق  ناریا ، رد  زونه  اما  دنوش ؛
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رد هک  ار -  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ  تیلوئـسم  تساوخ  دـهاوخ  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  زا  دـئوس  تلود  هک  دـش  هتفگ  ملهکتـسا  رد  زورما 
رس هب  نارهت  رد  نایوجشناد  تشادزاب 

398 ص :

ص 4. نامه ، - 1
ذخأم 3. - 2

زورما ياه  هناسر  رد  نآ ، هدنیآ  زادنا  مشچ  اکیرما و  ناریا و  طباور  رد  تالوحت  نیرخآ  لیلحت  باتزاب و  شرازگ 213 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
.ناهج ص417

.13/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 6 ، ذخأم 1 ، - 4
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رادراک هلیـسو  هب  یهافـش  روط  هب  اضاقت  نیا  دیازفا : یم  تسا  هدرک  لاسرا  ملهکتـسا  زا  ار  شرازگ  نیا  هک  سرپدتیـشوسآ  .دریگ  هدـهع  هب  دـنرب -  یم 
، دنالنف كرامناد ، ياه  روشک  یکنیـسله  رد  ًاریخا  هک  تسا  يا  همانعطق  لابند  هب  دـیآ و  یم  لمع  هب  ناریا  هجراخ  ترازو  زا  نارهت ، رد  دـئوس  ترافس 

تسا ناگورگ  تروص  هب  ییاکیرما  نادنورهش  تراسا  همادا  زا  اهروشک  نیا  ینارگن  لماش  همانعطق  نیا  .دنا  دناسر ه  بیوصت  هب  دئوس  ژورن و  دنلـسیا ،
(1) دنک لبقت  ناریا  يروهمج  سیئر  دیاب  ار  نانآ  تمالس  تینما و  تیلوئسم  هک  نیا  لماش  زین  و 
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هب طوبرم  ًامیقتـسم  ًارهاظ و  هک  یکرحت  داد ؛ ربخ  رگید  یکرحت  زا  اکیرما  ویدار  اه ، ناگورگ  هلئـسم  هب  طوبرم  ياه  ربخ  اکیرما و  تامادقا  اب  نامز  مه 
ياه تلاخد  دض  رب  يوروش  نارسفم  تاماقم و  هدش  مالعا  عضاوم  اه و  رظن  تاغیلبت و  هب  تسا  یخساپ  يوحن  هب  نالک  حطس  رد  اما  تسین ؛ هلئـسم  نیا 
نیا .تسا  هدش  لوغـشم  سراف  جـیلخ  هزوح  زا  عافد  هرابرد  رتراک  تسایـس  یـسررب  هب  اکیرما  هرگنک  زورما ، زا  هک  داد  ربخ  روبزم  ویدار  .اکیرما  یماظن 

زورما زا  اکیرما  هرگنک  هک  دـهد  یم  ناشن  شرازگ  نیا  .درک  شخپ  مهم  رایـسب  هلئـسم  نیا  زا  يداـع  یـشرازگ  هرگنک ، رد  دوخ  ربخم  زا  لـقن  هب  ویدار 
ناگدنیامن سلجم  ياه  هتیمک  زا  یکی  رد  عافد ، ترازو  نواعم  روضح  اب  ار  سراف  جیلخ  هزوح  زا  عافد  هرابرد  رتراک  تندیزرپ  تلود  تسایس  یـسررب 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  اکیرما  ویدار  شرازگ  رد  .تسا  هدرک  زاغآ 

دناوت یم  اکیرما  تسا  نئمطم  وا  تفگ  هنیمز  نیا  رد  رظن  راهظا  نمـض  هرگنک  هجراخ  روما  یعرف  هتیمک  رد  اکیرما ، عافد  ترازو  نواعم  وموک  تربار  »
کی رارقتـسا  هک  تسا  دـقتعم  يو  .دزاس  يراوشد  رایـسب  لمع  اهتنا ، هب  اـت  ادـتبا  زا  وا  لوق  هب  ار  سراـف  جـیلخ  هزوح  هب  يوروش  هیـسور  هلمح  هنوگره 

رد ناوتب  درک ؛ هدافتـسا  نآ  زا  يرارطـضا  يرورـض و  عقاوم  رد  ناوتب  هک  يروط  هب  تسا ؛ اکیرما  تسایـس  فدـه  زواـجت ، زا  هدـننک  يریگـشیپ  تردـق 
اکیرما عافد  ترازو  نواعم  .درک  يریگولج  يوروش ، هیسور  یماظن  ياوق  طسوت  سراف  جیلخ  یتفن  هزوح  مظعا  تمسق  لاغـشا  زا  زواجت ، عوقو  تروص 

نامیپ هلحنم  ناـمزاس  هک  درک  هفاـضا  تسناد و  بساـنمان  یلامـش ، کـیتنالتآ  هیداـحتا  ناـمزاس  عون  زا  هقطنم  رد  ار  یعاـفد  ناـمزاس  کـی  داـجیا  رکف 
.تسا حجرم  تیوک  يدوعس و  ناتسبرع  ریظن  ییاه  روشک  اب  هبناج  ود  ياه  يراکمه  هک  دوب  دقتعم  يو  .دیماجنین  ییاج  هب  تقو  چیه  زین   (2) يزکرم

جیاتن دراد ، نایرج  یلاموس  نامع و  اـینک و  اـب  اـکیرما  ياوق  يریگ  تخوس  تالیهـست  نتخاـس  مهارف  هنیمز  رد  هک  یتارکاذـم  زا  هک  تسا  راودـیما  يو 
يو .دش  دهاوخ  لصاح  بولطم 

399 ص :

.13/1/1359 سرپدتیشوسآ ، ملهکتسا -  ص 3 ، ذخأم 1 ، - 1
وتان یلحم  لماع  تروص  هب  دوب  رظن  رد  هک  تسا  ناتـسکاپ  هیکرت و  هاش ) میژر   ) ناریا روشک  هس  سیلگنا و  اـکیرما ، زا  بکرم  وتنـس  ناـمیپ  روظنم ، - 2

تسایس تامادقا  نیتسخن  ءزج  نامیپ ، نیا  لالحنا  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  .دنک  شقن  يافیا  سیلگنا  اکیرما و  عفانم  يارب  و  يوروش ، دضرب 
.دوب بالقنا  تقوم  تلود  یجراخ 
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رایسب ایـسراگوگ ،" هید   " هریزج رد  عقاو  دنه  سونایقا  هزوح  رد  اکیرما  هاگیاپ  اهنت  هعـسوت  میکحت و  هب  طوبرم  یتاشرازگ  هک  تخاس  ناشنرطاخ  ًانمض 
کلامم زا  کی  چـیه  هسنارف ، ناتـسلگنا و  يانثتـسا  هب  تفگ  هرگنک  هجراـخ  روما  یعرف  هتیمک  هب  اـکیرما  عاـفد  ترازو  نواـعم  .تسا  هدوب  زیمآ  قارغا 

زا اکیرما  تفگ  وموک  ياقآ  .دننک  ییامن  تردق  یماظن  ظاحل  زا  دنه  سونایقا  سراف و  جیلخ  هزوح  رد  هک  دـنرادن  ار  ییاناوت  نیا  نپاژ  یتح  ییاپورا و 
ظفح و دراد ، یتاـیح  تیمها  هک  دازآ  ناـهج  يارب  تخوس  عباـنم  زا  اـکیرما  دـنراذگب  دنـشاب و  دوخ  عاـفد  رکف  هب  رت  شیب  دراد  راـظتنا  دوخ  نیدـحتم 

.دنک تسارح 

يارب دریگ ، رارق  اکیرما  یماظن  ياه  ورین  شود  هب  سراـف  جـیلخ  هزوح  رد  يوروش  هیـسور  ذوفن  هعـسوت و  زا  يریگولج  راـب  همه  هک  تاراـهظا  نیا  اـما 
زا اکیرما  تامادـقا  زا  تیامح  تفگ  شتاراهظا  همتاخ  رد  اکیرما  عافد  ترازو  نواعم  هچرگ  دوبن ؛ هدـننک  باجم  هرگنک ، هجراـخ  روما  هتیمک  ياـضعا 

(1)« .دوش یم  دودحم  یصاصتخا  ياه  هنیمز  رد  اهنت  روشک ، نیا  نیدحتم  فرط 
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هب طوبرم  ریـسافت  اه و  ربخ  یعیـسو  حطـس  رد  ناـهج ، حرطم  ياـه  هناـسر  رگید  رت  شیب  ییاـپورا و  ییاـکیرما و  ياـه  هناـسر  همه  یلعف ، تیعـضو  رد 
گنج رد  قارع ، یتاغیلبت  ياه  هناـسر  یتیعـضو  نینچ  رد  اـّما  دـنهد ؛ یم  باـتزاب  ساـکعنا و  ار  اـهنآ  تـالامتحا  اـکیرما و  ناریا و  ریخا  ياـه  دروخرب 

.دننک یم  نآ  ینشاچ  زین  یتسیلایرپمادض  رهاظت  عضوم  کی  هک  دنلوغشم  میژر  نیا  صاخ  ياه  اعدا  حرط  هب  نانچمه  ناریا ، دضرب  دوخ  یتاغیلبت 

يراکمه اب  عولخم  هاش  هک  یماگنه  تخادرپ : ریز  بلاطم  شخپ  هب  هلمج  زا  ناریا ، دض  رب  دوخ  مجحرپ  ررکم و  ياه  راتفگ  رد  دادـغب  ویدار  مه  زورما 
نیرتهب و برع  تلم  دوب ، هدرک  هضبق  ار  ناش  تشونرـس  هتفای و  طلـست  ناریا  ياه  قلخ  تاردـقم  هب  اکیرما ، مسیلایرپما  صوصخ  هب  یناـهج  مسیلاـیرپما 

یماگنه .درک  میدقت  هاش ، يروتاتکید  مسیلایرپما و  دضرب  ناریا  ياه  قلخ  هزرابم  دربشیپ  رطاخ  هب  ار  يونعم  يدام و  ياه  يرای  اه و  کمک  نیرت  شیب 
قلخ ناریا و  اب  يراکمه  رد  هناقداص  لیامت  يانبم  رب  هزات ، میژر  هب  برع  تما  دیدرگ ، زوریپ  ناریا  يوجراکیپ  ياه  قلخ  هدارا  دش و  نوگنرـس  هاش  هک 

تسد زا  ار  تراسا  ياه  ریجنز  دبای و  تاجن  ناگناگیب  ییوج  هرطیس  ذوفن و  هنوگره  زا  یلک  هب  ناریا  ات  تسیرگن  نیون ، هلحرم  نیا  رد  روشک  نیا  ياه 
وان دـیدزاب  دـید و  دـمآ و  تفر و  رد  هک  یتسیلایرپما -  ياه  دـیدهت  زا  زین  جـیلخ  هقطنم  هک  تشاد  راظتنا  برع  تلم  هک  نانچمه  دلـسگب ؛ دوخ  ياپ  و 

مـسجت تلاخد ، روز و  لامعا  هب  دـیدهت  مدرم و  سوفن  رد  سرت  ینارگن و  بوشآ و  تلاح  ندرک  هدـنکارپ  دـصق  هب  جـیلخ ، ياه  بآ  رد  یگنج  ياـه 
.دبای تاجن  دنامب و  رطاخ  هدوسآ  دوب -  هتفای 

ياه دیدهت  هصرع  رد  شمیژر  ناکرا  تسا و  عولخم  هاش  تسایـس  نامه  وریپ  ینیمخ  میژر  هک  دـش  شاف  دوب و  راظتنا  فالخرب  یناهگان  رما  نیا  نکیل 
رداص یبرع و  ياه  روشک  دض  رب  دوخ 

400 ص :

.اکیرما ویدار  یسراف  شخب  ص 13 و 14 ، ، 15/1/1359 هرامش 14 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 430 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_400_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياه هویـش  مینیب  یم  ناس  نیدب  ...دـنا  هتـشاذگ  تباقر  يانب  رگیدـکی  اب  اه ، روشک  نیا  يوس  هب  يزیگنا  هنتف  بارطـضا و  اولب و  بوشآ و  لماوع  ندرک 
نینچ اب  مسینویهـص ، مسیلایرپما و  اب  ینمـشد  ایآ  میـسرپ  یم  اج  نیا  رد  ام  .تسا  هدش  ناریا  نارادـمامز  همه  ياه  تلـصخ  ءزج  غورد ، يرگ و  هعدـخ 

زا برع  تما  فیعـضت  تهج  میژر  شالت  مزلتـسم  اه  ورین  نیا  اب  ندرک  ینمـشد  ایآ  تسا ؟ یبرع  كاخ  رد  عورـشمان  عامطا  هناراکزواجت و  ياه  هویش 
دوخ و ياـه  يژرنا  هیلک  هب  مسینویهـص ، مسیلاـیرپما و  ربارب  رد  تمواـقم  هلباـقم و  رطاـخ  هب  برع  تما  هک  یلاـح  رد  دوب ؛ دـهاوخ  شندرک  دـیدهت  هار 

؟(1) دراد مربم  زاین  شتاناکما 
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رت ینلع  رت و  حضاو  روط  هب  زور  ره  ناریا ، اب  گرزب  يریگرد  کی  زاغآ  يارب  یعامتجا  یناور -  يزاس  هنیمز  دنـشوک  یم  یقارع  نالوئـسم  اه و  هناسر 
رورت هب  مادقا   ) هتشذگ زور  هثداح  .تسا  لاعف  هنیمز  نیا  رد  ینلع  روط  هب  قارع ، روشک  ماقم  نیرتالاب  هاگیاج  رد  زین  نیـسح  مادص  صخـش  .دوش  ماجنا 
مادـص قارع  يرازگربخ  شرازگ  هب  .تسا  یعـضو  نینچ  هعـسوت  يارب  یبسانم  هناهب  هنیمز و  تفرگ ، تروص  هیرـصنتسم  هاگـشناد  رد  هک  زیزع ) قراـط 

رده هب  تخیر ، نیمز  هب  اج  نیا  رد  هک  یکاپ  نوخ  هک  مروخ  یم  دنگوس  راب  هس  نم  : » تشاد راهظا  هیرصنتسم  هاگشناد  زا  دیدزاب  ماگنه  زورما  نیـسح 
(4)« .دـنراد ار   (3) هیـسداق ناـیرج  زا  ییوـج  ماـقتنا  دـصق  هک  تسا  ینـالدزب  راـک  هناراـکتنایخ ، هلمح  نیا  : » تفگ نـینچمه  مادـص   (2)« .تفر دهاوخن 
هس رکذ  .دوش  یم  یقلت  قارع  ناریا و  طباور  رت  شیب  هچره  ندش  هریت  زا  ینشور  هناشن  مادص  تاراهظا  دوزفا : ینارنخس  نیا  هب  هراشا  اب  سرپدتیـشوسآ 

(5) .تسا ناریا  مادقا  یفالت  يارب  قارع  میمصت  تیعطاق  هدنهد  ناشن  دنگوس ، راب 

تـسخن نواعم  زیزع  قراط  نآ ، یط  هک  دـندرک  مهتم  يا  هئطوت  كرادـت  هب  ار  اهنآ  دـندرک و  هلمح  ًادـیدش  ناریا  ناربهر  هب  زین  قارع  تاـعوبطم  زورما 
رگنایامن لامعا  هنوگ  نیا  هب  ینیمخ  يروتاتکید  میژر  لسوت  : » تشون قارع  رب  مکاـح  ثعب  بزح  ناـگرا  هروثلا "  " هماـنزور .دـش  حورجم  قارع ، ریزو 

« .تسا ناریا  میژر  یندشن  باریس  یعاجترا و  ترفن و  زا  رپ  تعیبط 

401 ص :

.13/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 14 و 15 ، ذخأم 1 ، - 1
.سرپدتیشوسآ توریب -  ص 4 ، ذخأم 3 ، - 2

هیـسداق ار  یلیمحت  گنج  قارع ، میژر  یتاغیلبت  زکارم  نالوئـسم و  اه  دعب  .داد  رارق  زیمآدیدهت  باطخ  دروم  ار  ناریا  ًاتحارـص  ترابع  نیا  اب  مادـص  - 3
.دندیمان مادص 

ص51. ناتسمز 1368 ) ونیم ، رشن  ) دنژن ناگژم  همجرت  قارع ، ناریا و  گنج  دیجملادبع ، یمزمز  بارت  - 4
.سرپدتیشوسآ توریب -  ص 4 ، ذخأم 3 ، - 5
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نیا .تفرگ  هدـهع  هب  قارع  نیدـهاجم  ماـن  هب  یناـمزاس  يوگنخـس  ار  دـصقءوس  نیا  تیلوئـسم  توریب ، رد  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  لاـح  نیا  رد 
هرابرد یحیـضوت  هنوگ  چیه  وا  دسیون  یم  تسا ، هدرک  لقن  ار  قارع  نیدهاجم  يوگنخـس  تانایب  هک  راهنلا  همانزور  .تسا  هدوب  مانمگ  نونکات  نامزاس 

کجنران نتخادنا  زا  سپ  یکدنا  یتینما ، ياه  ورین  هلخادـم  نایرج  رد  هک  دـصقءوس  نیا  لماع  قارع ، يرازگربخ  هتـشون  هب  .تسا  هدادـن  دوخ  نامزاس 
(1) .تسا هدوب  لصالا  یناریا  دش ، هتشک 
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66 زاگ هاگتسد  جنپ  تعاس 12:50 ، رد   » نیریـشرصق يورـسخ  هاگـساپ  شرازگ  هب  زین  زورما  قارع ، يزرم  یماظن  ياـه  هاگـساپ  تیوقت  دـنور  همادا  رد 
نیب زرم  يرتم  رد 900  و  هدش ]  ] رقتسم قارع  هیرذنم  هاگساپ  برغ  يرتم  رد 500  یقارع ، حلسم  دارفا  يدادعت  ربرفن و  هاگتـسد  ود  و  یماظن ] يوردوخ  ]

(2)« .دنا هتشارفارب  مچرپ  و  هدرک ]  ] ریاد رداچ  هاگتسد  جنپ  روشک ، ود 

، هرصب رد  ثعب  بزح  داتـس  زورما  هلمج  زا  دوش ؛ یم  رت  شیب  زین  دوخ  يزرم  قطانم  مدرم  رب  قارع  میژر  راشف  یماظن ، ياه  هاگـساپ  تیوقت  اب  نامز  مه 
نانآ زا  یـشزغل  هنوگره  دنـشاب و  دوخ  تنوکـس  لـحم  رد  يزرم  راون  ناـنکاس  بقارم  ًاـقیقد  هک  درک  غـالبا  قارع  يزرم  راون  رد  دوخ  ياـضعا  هیلک  هب 
رهش تیعضو  هرابرد  يزرم ، ياه  رهـش  رب  هوالع   (3) .دوش مادقا  نانآ  يریگتـسد  يارب  ات  دننک  علطم  ار  لحم  یماظتنا  نارومأم  هلـصافالب  دش ، هدـهاشم 

(4) .دندش راضحا  دنا ، دوب ه  یقاقحتسا  یصخرم  ندنارذگ  لاح  رد  هک  دادغب  سیلپ  نارسفا  همه  زورما  تسا  ینتفگ  زین  قارع  يزکرم  ياه 

زا یشرازگ  هراب  نیا  رد  .دهد  یم  همادا  نانچمه  ار  دوخ  يذوفن  حلسم  ياه  هورگ  یناریا و  حلسم  نویبالقنادض  زا  ینابیتشپ  قارع  میژر  رگید ، يوس  زا 
رد هرـصب ، ملاعلا  نما  نامزاس  ثعب و  بزح  نالوئـسم  زا  يا  دـع ه  اب  قارع  رد  ناریا  يراوتم  نارـس  نیب  یتاقالم  زورما  تسا : یکاح  قارع  یلخاد  عبانم 

نایراوتم هب  هدـش  لوحم  ياه  تیرومأم  هرابرد  زین  نایراوتم و  اـب  نالوئـسم  نیا  ياـه  يراـکمه  هراـبرد  تاـقالم  نیا  رد  .تفرگ  تروص  هبیـسلا  هقطنم 
یّکم شرازگ ، نیا  رد  .دـش  لاسرا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  دراد ،" تحـص  دایز  لامتحا  هب   " دـیق اب  شرازگ  نیا   (5) .دمآ لمع  هب  یگنهامه  یناریا ،
هتشاد تکرش  روبزم  هسلج  رد  هک  دنا  دش ه  رکذ  يدارفا  زا  رهشمرخ ، برع  قلخ  هب  موسوم  قباس  ياه  نایرج  نارس  زا  روپ  يرازم  يداه  دیس  یلـصیف و 
قارع هـالکراپچ "  " هب هصـالخ  نسح  یلع  دارفا  زا  رفن  دادـعت 130   » زورما يروهمج ، سیئر  رتفد  هب  يرمرادـناژ  تاعالطا  شرازگ  هب  نینچمه  .دنا (6)

ات  (7) هصالخ نسح  یلع  يرظن و  دومحم  لماوع  هدش  رارق   » تسا عیاش  شرازگ  نیا  ربانب  .دنا » دومن ه  تعجارم  ناریا  هب  قوقح ، تفایرد  زا  سپ  هتفر و 
(8)« .دنهد لیکشت  یهاگیاپ  وهالاد  هقطنم  رد  رگید  هام  کی 

402 ص :

(. 13/1/1359  ) لیروآ 1980  2 هسنارف ، يرازگربخ  سیراپ -  ص 3 ، ذخأم 8 ، - 1
.21/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   - ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 33879  دنس  - - 2

.11/2/1359 ر2 ،  - 07 ف 21 -  هب ف 19 ، ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287141  دنس  - 3
.7/2/1359 ر2 ،  - 07 ف21 -  هب ف 19 -  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287543  دنس  - 4

.9/2/1359 ر2 ،  - 07 ف21 -  هب ف19 ، ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 347470  دنس  - 5
.14/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 33967  دنس  - 6

.دنتسه هقطنم  رد  قارع  ریگبدزم  لماوع  هدش  هتخانش  نارس  زا  ناگدربمان  - 7
.ناریا یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 041072  دنس  - 8
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رد .تفای  همادا  زین  زورما  دنتـسه ، اهنآ  ریگرد  ًامیقتـسم  نآ  لماوع  قارع و  هک  یتاکرحت  اه و  یمارآاـن  روشک و  برغ  ییاذـیا  هدـنکارپ  ياـه  يریگرد 
زا رفن  ود  هعلقرـس ، مدرم  راهظا  قبط  .دـنا  درب ه  ناگورگ  هتفچ  هیرق  زا  ار  رفن  جـنپ  ماـگنه ، بش  تسا : یکاـح  نیریـشرصق  گـنه  شرازگ  نیریـشرصق 

(2)-(1) .دنا دش ه  ییاسانش  دنا ، هتشاد  تکرش  يریگ  ناگورگ  نیا  رد  هک  يدارفا 

رقتسم هناخپوت  هورگ  کی  هک  تسا  هدش  تساوخرد  تسا ، هتشون  رذوبا  پیت  یهدنامرف  هب  باطخ  نیریشرصق  گنه  هک  يرگید  شرازگ  رد  نامز ، مه 
هوالع دراد ؛ دوجو  نآ  مادهنا  لامتحا  دراد و  رارق  قارع  ياه  ورین  میقتسم  ریسم  رد  اریز  دوش ؛ لقتنم  يرگید  ياج  هب  گنه ، نیا  تیرومأم  هدودحم  رد 

(3) تسا يرگید  ياج  رما  تحت  دریگ و  یمن  روتسد  زین  نیریشرصق  گنه  یهدنامرف  زا  روبزم ، هورگ  هک  نیا  رب 

نیا رد  .دش  عقاو  روکذـم  ناتـسرهش  گرزب  لته  لباقم  ور  هدایپ  رد  يراجفنا  زورما  تعاس 23:50  رد  رهـش ، نیا  ینابرهـش  شرازگ  هب  زین  هاشنامرک  رد 
(4) .دش دراو  یتاراسخ  نابایخ ، رد  هدش  كراپ  لیبموتا  هب  تسکش و  لته  ياه  هشیش  راجفنا 
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رد .تفای  نایاپ  زورما  دادماب  رامشزور 12/1/1359 ] .ك.ر  ، ] دوب هدش  زاغآ  هتشذگ  زور  تعاس 19  دودح  هک  هیمورا  هدقن -  هداج  هناحلسم  نادنبهار 
ناه ورگ  تشپ  رد  هیمورا ، هدقن -  هار  ریسم  رد  يروق )  ) زق هندرگ  رد  رهظزادعب  تعاس 7  تسا : هدمآ  ارجام  نیا  زا  یمالسا  يروهمج  همانزور  شرازگ 

ياوتحم همه  فقوتم و  ار  يراوس  نیـشام  نویماک و  دودح 30  دـندنب و  یم  نارفاسم  رب  ار  هار  حلـسم  دارفا  زا  رفن  زا 200  شیب  غالب  نیریـش  يرمرادناژ 
لایخ هب  نامجاهم  دسر و  یم  لحم  هب  هیمورا  تمـس  زا  يربرفاسم  سوب  ینیم  کی  بش ، نامه  تعاس 11:30  دودح  .دننک  یم  یلاخ  ار  نارفاسم  بیج 

رد .دندنب  یم  رابگر  هب  ار  سوب  ینیم  دنا ، دمآ ه  نارفاسم  کمک  هب  دنتـسه و  يرمرادـناژ  دارفا  ای  نارادـساپ  هاپـس  دارفا  زا  سوب ، ینیم  نارفاسم  هک  نیا 
زا رگید  رفن  ود  یسرپمک و  هدننار  کی  مناخ ، کی  ناگدش  هتـشک  .دنوش  یم  هتـشک  رفن  راهچ  حورجم و  نارفاسم  زا  رفن  تشه  دودح  لمع ، نیا  هجیتن 
یم همادا  حبص  تعاس 4  ات  يریگرد  نیا  .دوش  یم  هداد  خـساپ  نامجاهم  هب  غالب  نیریـش  هاگـساپ  يوس  زا  ماـگنه  نیا  رد  .دنتـسه  سوب  ینیم  نارفاـسم 

(6)*(5) .دندوب درُک  همه  روبزم ، سوب  ینیم  نارفاسم  هک  دوش  یم  يروآدای  .دبای 

403 ص :

.تسا هدش  رکذ  دنس  رد  هراشا ، دروم  كوکشم  درف  ود  زین  اه و  ناگورگ  یماسا  - 1
.9/2/1359 تاعالطا ، هریاد  ر2 -  اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033950  دنس  - 2

.رذوبا پیت  یهدنامرف  هیحان  هب  نیریشرصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283441  دنس  - 3
.16/1/1359 اجازن ، هب  اجامس ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063281  دنس  - 4

هب هک  هدوزفا  یلحم  لقن  لـمح و  ناراکردـنا  تسد  لوق  زا  ارجاـم ، نیا  شرازگ  هئارا  نمـض  خـیرات 16/1/1359 ، رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  - * 5
.تسا هدش  عطق  هیمورا  داباهم -  نیب  دمآ  تفر و  هداج ، ینماان  لیلد 

ص 5. ، 16/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 6

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 433 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_403_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_403_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_403_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_403_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_403_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_403_6
http://www.ghaemiyeh.com


221

ناتـسدرک رد  ماظن  دـض  حلـسم  ياه  هورگ  یماکان  یلـصا  لماوع  زا  ًاتعیبط  یمدرم ، ياه  ورین  ریاـس  شترا و  هاپـس و  نیب  یگنهاـمه  يراـکمه و  دوجو 
ربارب رد  یتوـق  هطقن  یناور ، یکیزیف و  تهج  زا  دـناوت  یم  نیا  هک  دـنوش  یم  هدـید  زین  شترا  قباـس  لنـسرپ  زا  یـضعب  اـه ، هورگ  نـیا  ناـیم  رد  .تـسا 
حلسم ياه  ورین  رد  هدیدپ  نیا  یبیرخت  ریثأت  زا  عنام  دراد ، دوجو  یمدرم  ياه  ورین  ریاس  شترا و  هاپس و  نیب  هک  يا  هناتسود  ّوج  اما  دشاب ؛ ماظن  ناعفادم 

.تسا رما  نیا  زا  یلاثم  داد ، خر  بآودنایم  رد  زورما  هک  يریگرد  کی  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  هب  هجوت  .تسا 

.دش عورـش  بآودنایم  رهـش  نیزنب  پمپ  هب  اه  تارکمد  زا  رفن  ود  اب  هارمه  داباهم  پیت  قباس  رـسفا  کی  هعجارم  اب  روبزم  يریگرد  اه ، شرازگ  نیا  قبط 
زیربت هاپس  هاپس و  یهدنامرف  زکرم  نیب  ییاه  مایپ  هتعاس ، تدم 12  نیا  یط   (1) .تفای همادا  تعاس 22  ات  دش و  زاغآ  تعاس 10  دودح  زا  يریگرد  نیا 

رثا رب  .دیدرگ  داجیا  هقطنم  رد  رقتسم  حلسم  ياه  ورین  نیب  يراکمه  یگنهامه و  یعون  (2) و  دش هلدابم  شترا  هاپس و  طوبرم  زکارم  نیب  یتابتاکم  زین  و 
رد ینابرهش ، شرازگ  ربارب  .دیـسر  نایاپ  هب  بش  تعاس 10  رد  دـمآ و  لمع  هب  يریگولج  نآ  هعـسوت  زا  دـش و  راهم  یبوخ  هب  يریگرد  یگنهامه  نیا 

شترا قباس  ناورـس  یماـسا  هب  تارکمد  بزح  زا  رفن  هس  داد ، يور  ناـکوب  بآودـنایم و  یهار  هس  رد  حلـسم  دارکا  نارادـساپ و  نیب  هک  يریگرد  نیا 
(4) دندش هتشک  یمیرک  دمحا  روپناضمر و  رمع  *، (3) نیشفا هللادبع 

(5) .دیسر تداهش  هب  داژن " یمولظم  یسیع  مان  هب  رادساپ  ناردارب  زا  یکی   " يریگرد نیا  رد  بآودنایم ، نارادساپ  هاپس  شرازگ  ربارب  نینچمه 
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نیا .دـندرک  ییاـمیپهار  رهـش  نیا  ياـه  ناـبایخ  رد  جدننـس ، مدرم  زا  رفن  رازه  دودـح 12  رـصع  ماگنه  سراـپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب  اـنب  جدننـس  رد 
يدازآ نادیم  رد  .تفرگ  تروص  دش -  داریا  يدازآ  نادیم  رد  هک  ناتـسدرک -  هرابرد  ** (6) ردص ینب  هتشذگ  زور  نانخس  هب  ضارتعا  رد  ییامیپهار 

هب يروهمج  سیئر  نانخس  هب  یحورشم ، ياه  ینارنخس  یط  رفن  هس  جدننس 

404 ص :

دم  ) تایلمع تاعالطا و  تنواـعم  اـجازن -  هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامـس 3 -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 63258  دنـس  - 1
.14/1/1359 تاعالطا ،)

هرابرد شترا  هاپـس و  زکارم  نیب  زین  هاپـس و  زکارم  نیب  هدش  هلدابم  ياه  مایپ  هدش و  ماجنا  تابتاکم  رب  يرورم  شرازگ 221 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2
.بآودنایم ص420. زورما  ياه  يریگرد 

ناوتـس نئاخ : کی  یفرعم  : » تسا ریز  رارق  هب  نآ  نتم  هک  درک  رـشتنم  تاعوبطم  رد  يا  هیعالطا  اـه  دـعب  شترا  كرتشم  داتـس  روبزم  درف  هراـبرد  - * 3
هتسویپ و ناتسدرک  تارکمد  هلحنم  بزح  نویبالقنا و  دض  هب  ناتـسدرک  هقطنم  رد  هک  شترا  هب  نئاخ  بالقنا و  زا  دعب  يرارف  رـسفا  نیـشفا  هللادبع  مکی 
اب دروـخ  دز و  يزادــناریت و  رثا  رب  بآودــنایم  رهــش  نـیزنب  پـمپ  رد  تارکمد  دارفا  زا  رفن  ود  هارمه  هـب  خـیرات 13/1/1359  رد  دومن ، یم  يراـکمه 

23/1/1359 ص 2) یمالسا ، يروهمج  همانزور  « ) .دوش یم  هتشک  بالقنا  نارادساپ 
.تایلمع تاعالطا و  تنواعم  اجازن -  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063257  دنس  - 4

ص 43. ، 24/1/1359 هرامش 5 ، بالقنا ، مایپ  همان  هتفهود  - 5
ناتـسدرک هناحلـسم  تاکرحت  اب  تاشامم  هنوگره  هار  دش ، داریا  اوق  لک  هدـنامرف  يروهمج و  سیئر  ماقم  رد  هک  ردـص  ینب  لصفم  نانخـس  رد  - ** 6

.تسا ص384. هدمآ  هتشذگ  زور  رامشزور  رد  نآ  ربخ  .تفرگ  رارق  داقتنا  دروم  تدش  هب  حلسم  ياه  هورگ  راتفر  دش و  مالعا  دودسم 
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(1) دش یم  لمح  ردص ، ینب  نانخس  نایب  هوحن  هب  ضارتعا  رب  ینبم  یبلاطم  لماش  ییاه  دراکالپ  ییامیپهار  نیا  رد  .دندرک  ضارتعا  تدش 

، هتـشذگ ياه  یفیلکتالب  لیلد  هب  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  يداـیز  تالکـشم  عناوم و  يروهمج ، سیئر  هدـش  مـالعا  ياـه  رظن  يارجا  يارب  لاـح ، نیا  رد 
زا ورین  دوبمک  داباهم ، رد  لاثم  يارب  تسا ؛ هتفرگن  رارق  یلاکـشا  یب  مظنم و  هخرچ  رد  زونه  ناتـسدرک  هقطنم  يارب  مزال  يورین  نیمأـت  بذـج و  هلئـسم 

ار داباهم  ياه  ورین  هک  هدش  رارق  ررکم ، مایپ  طسوت  ینفلت و  سامت  یط  : » داد شرازگ  نارهت  تایلمع  هب  زورما  هک  تسا  ناجنز  هاپـس  هجوت  دروم  تاکن 
راشف یلیخ  دنتسه ، اج  نآ  رد  هک  يرهبا  یناجنز و  ناردارب  تسین و  يربخ  لاح  هب  ات  .دننکب  ضیوعت  دنتـسه ، اج  نآ  رد  هک  تسا  هام  ود  دودح  رد  هک 

(2)« .دییامن مادقا  رتدوز  هچره  تسا  دنمشهاوخ  .دنروآ  یم 
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زا نیناوخ  رارشا و  هب  طوبرم  لئاسم  هقطنم  نیا  رد  .تسا  روشک  برغ  يایاضق  اب  توافتم  یعون  زا  هاپـس ، ياه  هغدغد  اه و  يریگرد  نامرک ، هقطنم  رد 
ربنق  ) هقطنم رارـشا  زا  یکی  هلئـسم  يریگیپ  بیقعت و  زا  نارهت ، هب  یـشرازگ  رد  ناـمرک  هاپـس  زورما  لاـثم  روط  هب  تسا ؛ هاپـس  يـالتبا  دروم  تاـعوضوم 

وا ات  دنشاب  یم  ربنق  دارفا  هرصاحم  اه و  هار  نتسب  لوغـشم  ناریمـشک ، هقطنم  یلحم  ياه  ورین  هارمه  هب  یمازعا  ياه  ورین  : » داد ربخ  وحن  نیا  هب  ییوران ،)
(3)« .دننک ریگتسد  ار 

نیا .دـنک  یم  تیاکح  هاپـس  دارفا  یناخ  دـض  ياه  يریگ  تهج  اه و  تیـساسح  زا  هک  تسا  هدـش  رکذ  يدراوم  نامرک ، هاپـس  زورما  رگید  شرازگ  رد 
رد خیرات 28/12/58  رد  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دش  لاسرا  زین  روشک  ترازو  يروهمج و  تسایر  رتفد  يارب  هاپـس ، یهدنامرف  رب  هوالع  شرازگ 

هحلـسا هب  طوبرم  هک  دوش  یم  فشک  يا  هحلـسا  اهنآ  زا  نیمهتم ، زا  یکی  يریگتـسد  نایرج  رد  جونهک ، هقطنم  رد  اـه  ناـخ  نارادـساپ و  نیب  يریگرد 
دوخ ریگتـسد و  رفن  کی  هتـشک و  دـنک ، یم  عافد  يو  زا  هک  مهتم  ناه  ارمه  زا  رفن  کی  و  تسا ، هدرک  عیزوت  اه  ناخ  نیب   (4)" ب.ح  " هک تسا  ییاه 

یمیهم ناـخ  یلع  راـیتخا  رد  ب.ح "  " هک نشیتـسا  لـیبموتا ]  ] ذـخا يارب  یناتـسداد ، مکح  نتـشاد  تسد  رد  اـب  جونهک  نارادـساپ  .دـنک  یم  رارف  مهتم 
یلع لزنم  یلاه  زا ا  یکی  هب  نداد  دیـسر  اـب  ناردارب  خـیرات 9/1/59  رد  هرخالاب  دـهد و  یمن  لیوحت  ار  نشیتسا  ناـخ  یلع  یلو  هعجارم ، دوب ، هتـشاذگ 
عمج تسا ، هتشاذگ  مدرم  رایتخا  رد  ب.ح "  " هک ییاه  هحلسا  رتدوز ، هچره  هک  دییامرف  روتسد  .دنروآ  یم  هاپس  هب  ار  نیشام  زاب و  ار  نیشام  لفق  ناخ ،
هاپس هتبلا  .دیهدب  ناحلاص  تسد  هب  دیریگب و  ناحلاصان  تسد  زا  ار  هحلسا  تسا  هدومرف  ماما  اریز  دننکن ؛ هدافتسا  عورشمان  روط  هب  اهنآ  هک  دننک  يروآ 

(5)« .دشاب یم  هحلسا  يروآ  عمج  لوغشم 

قطانم ياه  هاپس  تامادقا  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  هاپس ، زکارم  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

405 ص :

.سراپ يرازگربخ  جدننس -  ص2 ، ، 14/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1
.تایلمع نارهت -  هب  ناجنز ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063250  دنس  - 2

.نارهت هب  نامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063249  دنس  - 3
.تسا هدمآ  دنس  رد  هدربمان ، تیلوئسم  لماک و  مان  - 4

.13/1/1359 روشک ، ترازو  يروهمج ، تسایر  رتفد  یهدنامرف ، نارهت -  هب  نامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063251  دنس  - 5
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فلتخم روما  رد  لوئـسم  ياه  داهن  ییاناوت  مدع  زا  یـشان  ًاضعب  هک  ینونک  هدـیدع  ياه  زاین  هک  لیلد  نیا  هب  دـیآ ؛ یم  لمع  هب  ییاه  شـشوک  فلتخم 
اه نامزاس  رگید  یعطق  رارقتسا  مدع  ای  يراک  مک  زا  یشان  لاعفنا  ریسا  داهن  نیا  دوشن و  هاپس  زکارم  یگتخیـسگ  مه  زا  يراک و  هدنکارپ  بجوم  تسا ،

نیمه .تسا  ییاه  شـالت  نینچ  عوضوم  زین  ناـمرک  هاپـس  هاپـس ، زکرم  رظن  زا  .دـنک  يریگیپ  ار  شیوخ  یلـصا  فیاـظو  رت  شیب  هچره  دـناوتب  ددرگن و 
نیقراس و زا  يریگولج  هرامـش ،...  مایپ  هب  تشگزاب  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  دیـسر  ناـمرک  هاپـس  هب  یماـیپ  نارهت ، رد  هاپـس  یهدـنامرف  زکرم  زا  زورما 

هاپس رگا  یلو  درادن ؛ ار  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  تلاخد  قح  هاپس  دیامن و  مادقا  يرمرادناژ  یتسیاب  دشاب و  یم  يرمرادناژ  صاخ  فیاظو  زا  اهنآ  اب  هزرابم 
نارهت هب  ًاعیرـس  دـش ، هدـید  يروصق  هچنانچ  .دـیامن  مادـقا  هک  دوش  هتـساوخ  يرمرادـناژ  زا  ًانمـض  .دـییامن  يریگولج  ًادـیدش  تفرگ ، رارق  هلمح  دروم 

(1)« .دوش یگنهامه  يرمرادناژ  داتس  اب  ات  دییامن  شرازگ 
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زا دوب ؛ ناتسناغفا  لاغـشا  يوروش و  يرگزواجت  دضرب  زین  اه و  تسینومک  مسینومک و  دضرب  یبلطم  ، (2) ماما يزورون  مایپ  رد  دوجوم  بلاطم  هلمج  زا 
، قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هلمج  زا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یتسیسکرام  ياه  هورگ  یخرب  دیدش  رایـسب  ًاضعب  راکـشآ و  داقتنا  دروم  مایپ  نیا  ور ، نیا 

ینیمخ هللا  تیآ  يزورون  مایپ   " ناونع تحت  هک  لیلحت  نیا  رد  .درک  هئارا  هراب  نیا  رد  یلصفم  لیلحت  نامزاس ) نیا  ناگرا   ) راک هیرشن  زورما  هرامـش  رد 
، دش ریخـست  اکیرما  یـسوساج  زکرم  هک  ینامز  اب  هسیاقم  رد  ینیمخ ، هللا  تیآ  يزورون  مایپ  : » تسا هدش  دیکأت  دش ، جرد  درک " دونـشخ  ار  یناسک  هچ 

(3)« .تسا هدش  لصاح  ناشیا  يریگ  تمَس  تسایس و  رد  هک  تسا  یشخرچ  زا  یکاح 

« .اکیرما یگدرکرـس  هب  برغ  ناراوخ  ناهج  اب  هک  میزیتس  رد  هزادـنا  نامه  هب  للملا  نیب  مسینومک  اب  اـم  تفگ ؟ هچ  ماـما  : » تسا هدـمآ  لـیلحت  نیا  رد 
ساسح ییاکیرما  رادناوختـسا  ياه  هرهم  هک  دوش  یم  راکـشآ  رت  شیب  درذگ ، یم  هک  زور  ره  : » دهد یم  حیـضوت  نخـس  نیا  هرابرد  همادا ، رد  نامزاس 
رادـفرط مه  هک  ناریا  راد  هیامرـس  هقبط  .تسا  اکیرما  تسد  رد  نانچمه  ام  داـصتقا  هتـشر  رـس  .دـنا  هتفرگ  دوخ  تسد  رد  ار  یتموکح  ياـه  تسپ  نیرت 

هدرک لیمحت  ام  نهیم  شکتمحز  مدرم  هب  اهنآ  ار  يراکیب  یطحق و  ینارگ و  .تسا  هدـیناسر  بل  هب  ار  مدرم  ناج  تسا ، اکیرما  هب  هتـسباو  مه  اـکیرما و 
بوکرـس يارب  لخاد  جراخ و  زا  اکیرما  مسیلایرپما  .دننک  یم  مکحم  ار  دوخ  ياپ  ياج  زور  هبزور  اکیرما ، هدرورپ  تسد  تسود و  هاش  ناهدنامرف  .دنا 

قارع و ناتـسکاپ و  زا  هقطنم  یعاجترا  ياه  تلود  همه  دنز و  یم  یمادـقا  ره  هب  تسد  ام ، نهیم  رب  شیوخ  هطلـس  میکحت  ناریا و  هدیدمتـس  ياه  هدوت 
دهاوش مامت  خیرات و  .دننیب ...  یم  كرادت  ام  مدرم  هیلع  اکیرما ، دوخ  بابرا  شوداشود  ًادحتم و  همه  لیئارسا ، رصم و  ات  هتفرگ  ناتسبرع 

406 ص :
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رد هک  اه  تسینومک  اب  ینمـشد  دـنا ، هدـیگنج  اکیرما  هاش و  اب  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  اه  تسینومک  اـب  ینمـشد  هک  تسا  هدرک  تباـث  یخیراـت 
یگدرکرـس هب  یناهج  مسیلایرپما  دوس  هب  طقف  طقف و  دننک ، یم  هزرابم  شیوخ  دوجو  مامت  اب  نآ ، رهاظم  همه  مسیلایرپما و  هیلع  قلخ  ههبج  مدقم  فص 

اب ار  نامرهق  مانتیو  و  كاواس ، نادالج  اب  ار  یخرـسلگ  دالج ، ینارهت  اب  ار  دیهـش  ینزج  ًالمع  ناـش ، يزورون  ماـیپ  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  .تساـکیرما ... 
هک یمیژر  ره  .دنتسه  مسیلایرپما  کی  هرامش  نانمشد  اه  تسینومک  .دنا  هتـسناد  یکی  يواسم و  رایتخب ، رومیت  اب  ار  هبزور  ورـسخ  و  اکیرما ، مسیلایرپما 
اب داحتا  نودـب  دـشاب  هتـسناوت  هک  دوش  یمن  ادـیپ  یمیژر  ایند  ياجک  چـیه  رد  .تسا  هداتفا  مسیلایرپما  نماد  هب  هرخالاب  هدرک ، ینمـشد  اه  تسینومک  اـب 
هن یقرـش  هن   " راعـش .دـنک ...  ینمـشد  اه  تسینومک  اب  دـهاوخب  هک  نیا  هب  دـسرب  هچ  دـشاب ؛ هدرب  شیپ  هب  ار  مسیلایرپما  اب  هزرابم  تسینومک ، نویبالقنا 

.دنا هدومزآ  ار  نآ  هتفر و  ار  هار  نیا  اه  یلیخ  .ددرگ  یم  نشور  هدـنیآ  ياه  لاس  رد  رکفت  عون  نیا  خـلت  هرمث  .تسا  انعم  یب  چوپ و  راعـش  کی  یبرغ "
ندیسر رمث  هب  راظتنا  هب  هک  دوشب  یناسک  لامدگل  ناشادهش  نوخ  هرمث  داد  دنهاوخن  هزاجا  تفرگ و  دنهاوخ  دنپ  اه  میژر  نیا  تشونرـس  زا  ناریا  مدرم 

« .دنا هتسشن  اه  تسایس  نیا 

مدرم ددرگزاب و  ناریا  هب  تینما  دـیاب  هک  تسا  یلاس  لاسما  دـنا : هتفگ  نینچ  مایپ  نیا  رگید  ياج  رد  ماما  : » تسا هدـمآ  لیلحت  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
« .دنیامن یگدنز  شیاسآ  لامک  رد  فیرش 

یب يراـمیب ، يراـکیب ، رامثتـسا ، هشیر  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یتـقو  تینما  مدرم ، يارب  : » دـسیون یم  یلـصفم  حیـضوت  نمـض  هراـب  نیا  رد  ناـمزاس  نیا 
نوریب شـسفن  یـسک  دنپاچب و  ار  مدرم  هک  نیا  ینعی  ناراد  نیمز  ناراد و  هیامرـس  يارب  تینما  اما  دـشاب ؛ هتفر  نایم  زا   (1)  ... یـشود و هب  هناخ  يداوس ،
دنناوت یم  مدرم  دوخ  طقف  تسا ، ناشکتمحز  تساوخ  هک  ار  یلوا  تینما  دنهاوخ ...  یم  ار  تینما  مادـک  مدرم  هک  تسا  مولعم  ...دـنوش  هفخ  همه  داین ؛

یم تینما  نامزاس  يرمرادـناژ و  سیلپ و  شترا و  طقف  دـیآ و  یم  تسد  هب  روز  اـب  تسا ، ناراد  هیامرـس  تساوخ  هک  یمود  تینما  اـما  دـننک ...  رارقرب 
یمظن یب  ینمااـن و  لاـمک  مدرم  يارب  تینما  نـیا  .دـننک  یم  رارقرب  هاـش  نارکوـن  ریاـس  اـه و  یحـالف  اـهداژنریهظ ، ار  تـینما  نـیا  .دـننک  رارقرب  دـنناوت 

(2)« .تسا

ای دـنک و  لـالخا  شترا  رد  سکره  تسا : هدـمآ  يزورون  ماـیپ  رد  : » تسا هدروآ  لـیلحت  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس 
راک رد  سکره  منک و  یمن  لمحت  هجو  چیه  هب  ار  شترا  رد  یمظن  یب  رگید  نم  .دوش  هذخاؤم  ًادیدش  دیاب  دـنک ، يراک  مک  ای  دزادـنیب و  هار  باصتعا 

« .دنادرگ نشور  راکتیانج  هاش  شترا  هدنام  یقاب  اب  ار  شباسح  زیزع  تلم  ات  دوش  یم  یفرعم  تلم  هب  بالقنادض  ناونع  هب  هلصافالب  دنک ، لالخا  شترا 
، یمالسا يروهمج  شترا  رد  نیضرتعم  ایوگ  هک  دننک  یم  تبحص  يروط  ماما  : » دسیون یم  ماما  نخس  دقن  رد  نامزاس 
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یم اهنآ  دنتفگ ؟ یم  هچ  دنتـساوخ و  یم  هچ  دنوب  هدرک  نصحت  هاگـشناد  رد  هک  یناراد  هجرد  رگم  ...دنتـسه  راکتیانج " هاش  شترا  هدنام  یقاب   " نامه
هدرورپ تسد  مسیلایرپما و  هب  هتـسباو  اه  يولع  اه و  یحالف  هک  دنتفگ  یم  اهنآ  .دـنیاتدوک " رکف  رد  نئاخ  ناهدـنامرف  دیـشاب ! شوه  هب  مدرم  : " دـنتفگ

شترا سأر  رد  اه  يولع  راسمیت  یتقو  ایآ  تسا ؟ دـب  شترا  رد  یباصتعا  ره  ایآ  ...دـندوب  هدرک  باصتعا  رطاخ  نیمه  هب  دنتـسه ؛ هاش  راـکتیانج  شترا 
هدوب نآ  راکتیانج  هاش  اکیرما و  مسیلایرپما  ناریا و  راد  هیامرس  هقبط  شالت  مامت  دشاب ...؟ هتشاد  ضارتعا  قح  دیابن  شترا  زرابم  لنـسرپ  مه  زاب  دنتـسه ،

نیا ریغ  رد  نوچ  دنوشن ؛ یـسایس  ءزج ، نارـسفا  ناراد و  هجرد  نازابرـس ، دنـشاب ؛ ربخ  یب  مدرم  درد  زا  دنـشاب ؛ ادج  مدرم  زا  شترا  ياه  هدوت  هک  تسا 
نازابرـس و هب  دامتعا  ياج  هب  ارچ  .دـنوش  یمن  لدـب  ناراد  هیامرـس  رودزم  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دـننک ؛ یمن  شتآ  ناـشکتمحز  يور  هب  تروص 
هب زورما  دـنا ، هدـناسر  تابثا  هب  مه  لمع  رد  دنتـسه و  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هاـش و  نمـشد  بلق ، میمـص  زا  هک  تسرپ  نهیم  ءزج  نارـسفا  ناراد و  هجرد 
یم ینماان  یمظن و  یب  ار  ناهدـنامرف  نیا  زا  تعاطا  مدـع  ارچ  دوش ؟ یم  ناـنیمطا  هاـش  نارکون  ریاـس  اـهرکاش و  اـه ، يرقاـب  اـه ، یحـالف  اـهداژنریهظ ،

(1) »؟ دنیوگ

ار دوخ  هناخراک ، ره  باصتعا  زا  عالطا  ضحم  هب  رهـش  ره  مدرم  دیوگ : یم  مایپ  مجنپ  دنب  : » دسیون یم  ماما  يزورون  مایپ  یـسررب  همادا  رد  نامزاس  نیا 
یب قوقح  دنناوت  یمن  رگید  ناریا  فیرش  مدرم  .دنیامن  یفرعم  مدرم  هب  ییاسانـش و  ار  بالقنا  دض  دیاب  .دنیوگ  یم  هچ  نانآ  دننیبب  دنناسرب و  اج  نآ  هب 

یفرعم ّتلم  هب  جارخا و  ار  وا  دـنک ، لـالخا  تساوـخ  يا  هرادا  ره  رد  سک  ره  دـیوگ : یم  زین  متفه  دـنب  .دـنهدب و  ربـخ  یب  ادـخ  زا  يا  هدـع  هب  تهج 
« .دنیامن

ره ایوگ  هک  هدش  تبحـص  يروط  اج  نیا  رد  .تسا  هدـمآ  مایپ  رد  هک  تسا  یتاملک  نیع  اهنیا  : » تسا هدروآ  تارابع  نیا  لیلحت  رد  اه  کیرچ  نامزاس 
راظتنا روطچ  .دنـسرب  ار  یباصتعا  نارگراک  باسح  هک  دوش  یم  هیـصوت  مدرم  هب  و  دهاوخ ، یم  تهج  یب  قوقح  تسا و  بالقنا  دض  یباصتعا  رگراک 

کی رگا  و  راد -  هیامرـس  يارب  ندرک  راک  يارب  تسد  ود  زج  هب  دنرادن  زیچ  چیه  مه  زونه  راک  اه  لاس  زا  دعب  دوخ ، یگدنز  رد  هک  ینارگراک  دـیراد 
زا نارگراک  دیراد  راظتنا  هنوگچ  دننک ؟ ضارتعا  يراد  هیامرـس  هنارباج  ماظن  نیا  هیلع  درادـن  قح  دـنام -  یم  هنـسرگ  دـشکن ، تمحز  دـنکن ، راک  زور 

عمط علو و  زا  هک  ینارگراک  هدـمآ ، بل  رب  ناشناج  يراـکیب  یطحق و  زا  ناـموت ، ییولیک 30  غرم  ناـموت ، ییولیک 60  تشوگ  زا  روآ ، ماسرـس  ینارگ 
 ... .دننک ناشجارخا  هاگراک  زا  دنهاوخ  یم  قح ، فرح  ندز  رطاخ  هب  هک  ینارگراک  دننیـشنب ؛ تکاس  هدـمآ ، بل  هب  ناشناج  راد  هیامرـس  ریذـپان  يریس 
دض مدرم  هتـشاداو ؛ ضارتعا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  بالقنا  ياروش  ياه  تسایـس  نیا  .تسا  قحب  ضارتعا  تسا ؛ یبالقنا  ضارتعا  رگراک ، هقبط  ضارتعا 
هک تفگ  دنهاوخ  میسرپب ، مدرم  زا  رگا  .دننک  یم  شوماخ  ار  قلخ  يادص  هک  دننک ؛ یم  بوکرـس  ار  مدرم  هک  دنا  یبالقنادض  یناسک  .دنتـسین  یبالقنا 

، يراد هیامرس  نایماح  راد و  هیامرس  هقبط 
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.تسین نارگراک  ندرگ  هب  شهانگ  تسه ، یطحق  رگا  تسه ، يراکیب  رگا  تسه ، ینارگ  رگا  تسا ، هتفـشآ  ناریا  داصتقا  رگا  .دنتـسه ...  بالقنادـض 
هک ییاهروشک  دنا ؛ هدرک  نوگنرس  ار  يراد  هیامرس  ماظن  راد و  هیامرس  تموکح  مدرم ، هک  دینک  هاگن  یتسیلایـسوس  ياهروشک  هب  دینک ، یمن  رواب  رگا 

(1)« .تسین يربخ  عیاجف  نیا  زا  اج  نآ  رد 

راکتیانج ناهدـنامرف  ماما ، مایپ  تئارق  ماگنه  زا  : » دـسیون یم  دـش ، رکذ  نآ  زا  یـشخب  هک  نآ  دـقن  ماما و  مایپ  زا  يدراوم  ندرمـش  زا  دـعب  نامزاس  نیا 
مدرم تسرپ و  نهیم  نارسفا  ناراد و  هجرد  نازابرـس ، يارب  یبالقنا ، لنـسرپ  يارب  اهنآ  .دنا  هدرک  دیدشت  ار  شترا  یبالقنا  لنـسرپ  هیلع  تامادقا  شترا 

ات دـنهن  ندرگ  قباس  میژر  تاررقم  نامه  هب  هرابود  هک  دـنهاوخ  یم  شترا  یبالقنا  لنـسرپ  زا  ماما ، مایپ  هب  اکتا  اـب  دنـشک و  یم  ناـشن  طـخ و  تسود ،
تشادزاب و جارخا ، هب  ار  نارگراک  یخاتسگ ، اب  ناراد  هیامرس  نایامرفراک و  اه ، هناخراک  رد  .دوش  مهارف  هرابود  اکیرما  مسیلایرپما  هطلـس  میکحت  هنیمز 
، هدش هک  يروط  ره  دـنهاوخ  یم  هتخادرپ و  ناشک  وقاچ  نارودزم و  ندرک  ریجا  هب  اراکـشآ  کنیا  نایامرفراک  ناراد و  هیامرـس  .دـننک  یم  دـیدهت  هریغ 

ناناقهد هیلع  مجاهت  يارب  ار  هنیمز  رگید  راـب  اـهنآ  نارودزم  گرزب و  ناراد  نیمز  اـه و  لادوئف  اهاتـسور  رد  .دـننز  مهرب  ار  نارگراـک  هزراـبم  داـحتا و 
ار ریخا  ياهزور  عیاجف  هتـساخرب و  درُک  قلخ  راتـشک  بوکرـس و  هب  تینما ، داجیا  هناـهب  هب  یخاتـسگ و  اـب  هراـبود  شترا  .دـنا  هتفاـی  راومه  شکتمحز 
هب تمدخ  يارب  هدرک و  دیدشت  ار  دوخ  تیلاعف  دنتسه ، يریگ  لکـش  لاح  رد  اماواس )  ) دیدج تینما  نامزاس  رد  هک  كاواس  ياه  هکبـش  .تسا  هدیرفآ 

بالقنا هیلع  مدرم و  هیلع  يرت  شیب  یخاتسگ  اب  بالقنا  دض  ههبج  هک  نآ  هصالخ  .دنا  هدرک  نیودت  یعماج  همانرب  هتـسباو ، يراد  هیامرـس  مسیلایرپما و 
(2)« .دنریگ یم  راک  هب  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  مایپ  مامت ، يدونشخ  اب  یناهج  مسیلایرپما  ناریا و  راد  هیامرس  هقبط  دیدرت ، یب  تسا و  هدز  مجاهت  هب  تسد 

اب یبلطم  رد  دنک و  یم  هراشا  ماما  يزورون  مایپ  هب  تفای ، راشتنا  زورید  هک  دوخ  هرامش  نیرخآ  رد  زین  یتسینومک  تدحو  نامزاس  ناگرا  ییاهر  هیرـشن 
نینچ تیفرظ  رد  هک  دـح  نآ  اـت  مظنم   ) یمالـسا يروهمج  مظنم  تکرح  زاـغآ  سلجم و  شیاـشگ  دـسیون : یم  نینچ  تجح " ماـمتا  ینیمخ ،  " ناوـنع

تکرح رد  یلو  تسا ؛ همکاح  هقبط  همانرب  نیا  .تسا  ققحت  لباق  دـح  هچ  ات  تما  ماما  يا  هدام  روشنم 13  هک  داد  دهاوخ  ناشن  يدوز  هب  تسا ) یمیژر 
زاغآ لاس  هدنیآ  لاس  دوب ، مدرم  يرایـشوه  هیلوا  نارود  هتـشذگ  لاس  رگا  .دـهد  یم  لیکـشت  مدرم  ياه  هدوت  تکرح  ار  هلداعم  رگید  فرط  یعامتجا ،

(3) .تشون دنهاوخ  نانآ  دوخ  ار  مدرم  ياه  هدوت  تکرح  روشنم  دنام و  دهاوخ  یقاب  ماما  روشنم  ماما ، روشنم  .تسا  هدرتسگ  حطس  رد  نآ  زورب 

ماما يزورون  مایپ  هب  نیدرورف 59 ) لوا  همین  هرامش   ) دوخ هرامش  نیرخآ  رد  زین  یتسیسکرام  ياه  هورگ  هب  هتـسباو  ییوجـشناد  ناگرا  کی  رذآ ،"  16"
: تسا هدروآ  تسیلایرپما " دض  يزاوژروب  هدرخ  يارجام  بوکرس و  هعیلط  يزورون ، مایپ   " ناونع اب  يراتشون  رد  تسا و  هدرک  هراشا 

409 ص :

ص4. نامه ، - 1
ص13. نامه ، - 2

.12/1/1359 ص 10 ، هرامش 26 و 27 ، یتسینومک ،) تدحو  نامزاس  " ) ییاهر  " هیرشن - 3
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تینما زج  يزیچ  همکاح ، تئیه  بولطم  تینما  .دهد  یم  لیکشت  ار  مایپ  روحم  نیرت  مهم  بالقنادض ، ياه  جرم  جره و  زا  يریگولج  تینما و  يرارقرب 
رامثتسا ناشکتمحز و  نوخ  ندیکم  يارب  مزال  تینما  هتسباو و  يرادرب  هرهب  متـسیس  يایحا  يارب  هاوخلد  شمارآ  زج  ناگتـسباو ، ناراد و  هیامرـس  يارب 
يروهمج سیئر  ياه  مایپ  بلاق  رد  هک  میژر  ياه  تسایس  هک  دهد  یم  ناشن  هقطنم  ریخا  ياه  يریگرد  ناتـسدرک و  هب  میژر  ددجم  هلمح  .تسین  نانآ 

(1) .تسا ندش  هدایپ  لاح  رد  دوب ، هتفای  رولبت  ینیمخ  هللا  تیآ  و 

.تسا هتخادرپ  ماما  يزورون  مایپ  زا  یشخب  زا  میالم  يداقتنا  هب  لیذ  وحن  هب  زین  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  کیروئت  یسایس و  هیرـشن  ایند ، همانهام 
هک یناسک  مینیب  یم  هک  تسا  راب  فسأت  لاح  نیع  رد  زیگنا و  تفگش  تسا : هدمآ  یللملا " نیب  یگتسبمه  رگراک و  هقبط   " ناونع تحت  بلطم  نیا  رد 
هک تسا  هنوگچ  .دـنهد  یم  رارق  تاـماهتا  نیرت  تخـس  دروم  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  ار  تسینومک  دـننک ، یم  شـشوک  ییارگناـهج  ققحت  يارب  دوـخ 

یلو دنک ، کمک  یمالساریغ  یمالسا و  شخب  يدازآ  لیـصا  ياه  شبنج  مامت  هب  هک  تسا  لئاق  دوخ  يارب  ار  هدیدنـسپ  هفیظو  قح و  نیا  ناریا  بالقنا 
دیدرت ام  دوش ؟ یم  هداد  اهنآ  هب  يرکون "  " یتح و  ییور " هلابند   " ای يرگزواجت "  " و يراوخناـهج "  " تبـسن دـننک ، ار  راـک  نیمه  اـه  تسینومک  رگا 

(2) .دنتسه اه  تسینومک  یعیبط  دحتم  دنراد ، داقتعا  یمالسا  یقرتم  ییارگناهج  هب  هناقداص  هک  یناسک  مامت  هک  میرادن 

یلخاد و تاغیلبت  هصرع  رد  دـش ، رکذ  هچنآ  عون  زا  یتاداقتنا  رانک  رد  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  فالخرب  هدوت ، بزح  هک  دوش  یم  يروآدای 
زورما لاـثم  روط  هب  دـیامن ؛ هزیروئت  ار  نآ  دـنک و  یفرعم  نآ  فادـها  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  يارب  دـیفم  دـحتم  کـی  ار  دوخ  دـشوک  یم  یجراـخ 

یبالقنا ياه  ورین  همه  زا  درک و  تیامح  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  ًادیدش  ناریا ، هدوت ) بزح   ) تسینومک بزح  ربهر  داد : شرازگ  وکـسم  زا  سرپدتیـشوسآ 
، يوروش تسینومک  بزح  هلجم  يارب  يا  هلاـقم  رد  ناریا ، هدوت  بزح  ربـهر  يروناـیک  نیدـلارون  .دـنوش  دـحتم  ههبج ، کـی  رد  هک  درک  توـعد  ناریا 

يربهر تحت  یلک  روط  هب  ناریا  بـالقنا  هک  تقیقح  نیا  مغر  یلع  دوزفا : يروناـیک  .داد  رارق  دـیکأت  دروم  ار  ینیمخ  بـالقنا  هب  دوخ  بزح  يراداـفو 
يو .تسا  کیتارکمد  یعامتجا  ياوتحم  اب  یتنطلـس و  دـض  مسیلایرپما ، دـض  بالقنا  کـی  نیا  دیـسر ، يزوریپ  هب  تفرگ و  جـضن  ناملـسم  نویناـحور 

(3) .داد رارق  شیاتس  دروم  بالقنا ، رما  رد  شا  یگتشذگ  دوخ  زا  يرادیاپ و  رطاخ  هب  ار  ینیمخ 

225

لیلحت ریسافت و  هدنرادربرد  لومعم ، قبط  زین  هرامش  نیا  .دش  رشتنم  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  راک ، هیرشن  هرامـش  نیمود  هاجنپ و  زورما 
ره زا  دوش و  یم  هراشا  یباختنا  بلطم  هس  هب  هنومن  يارب  تسا ؛ هدـش  هلمح  تدـش  هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هب  اهنآ ، رد  هک  تسا  ییاه  شیارگ  اه و 

.ددرگ یم  رکذ  ییاه  تمسق  مادک 

410 ص :

نیدرورف 1359. لوا  همین  ص4 ، هرامش 9 ، نایوجشناد ،) ناگرا  " ) رذآ  16  " هیرشن - 1
نیدرورف 1359. ص 147 ، ناریا ،) هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  کیروئت  یسایس و  هیرشن   ) ایند همانهام  - 2

.13/1/1359 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  وکسم -  ص 5 ، ذخأم 8 ، - 3
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مـالعا هب  نآ ، ینونک  ناهدـنامرف  دـض  رب  هژیو  هب  نآ ، يزاـسزاب  شترا و  دـض  رب  زین  دوخ  هیرـشن  هرامـش  نیا  رد  یلبق ، عضاوم  همادا  رد  روبزم  ناـمزاس 
هاش میژر  هدـنامزاب  شترا  : » تشون هلمج  زا  .درک  نایب  ار  دوخ  عضاوم  رت ، هدـننک  کیرحت  هچره  یتارابع  رت و  مامت  هچره  تدـش  اـب  تخادرپ و  عضوم 
زا دشوک  یم  دش ، شبیصن  نمهب  دنمهوکش  مایق  رد  هک  یتابرض  لمحت  زا  سپ  داد ، یم  لیکـشت  ار  نآ  رگبوکرـس  یتلود  نیـشام  زا  یمیظع  شخب  هک 

نیدـب رما  نیا  .دوش  طلـسم  ام  هعماج  یـسایس  تایح  رب  دـبایزاب و  ار  شنیـشیپ  یهد  نامزاس  هناروکروک ، تعاطا  ماظن  يایحا  اـب  دزیخرب و  تهاـقن  رتسب 
میمرت و ییارجا  تیلوئـسم  .تسا  نآ  رگبوکرـس  يرادا و  تردـق  زکرمت  تیبـثت و  ورگ  رد  يراد  هیامرـس  ماـظن  ياـقب  هک  دوـش  یم  لاـبند  ًاـّیوق  تـهج 

يرقاب اه ، يولع  اهداژنریهظ ، اه ، یحالف  ریظن  ییاه  لارنژ  دنراد ؛ هدهع  هب  هاش  میژر  یقلخ  دض  ناهدـنامرف  ار  هتـشذگ  میژر  هدـنامزاب  شترا  يزاسزاب 
.دنک یم  تیاکح  رودزم  هاش  یگدرکرس  هب  ناریا  راد  هیامرس  هقبط  اکیرما و  مسیلایرپما  هب  نانآ  نیگنن  تامدخ  زا  ناشـشود ، يور  تاجرد  هک  اه و ... 
ياوه زونه  هک  نیغورد  مظن  ناگدـنهد  نامزاس  نیا  دـنراداو ، يا  هناخزابرـس  مظن  لوبق  هب  ار  اه  هدوت  دـنراد  یعـس  هک  مسیلاـیرپما  قیدـص  نارکون  نیا 

ناراکـشزاس و دییأت  دروم  دـنرادروخرب و  ناریا  راد  هیامرـس  هقبط  غیرد  یب  تیامح  زا  دـننک ، یم  سفنت  ار  نیـشیپ  هدروخن  تسد  ياهدادرارق  نیناوق و 
اه ناگداپ  رد  اه  يراهزا  اه و  یسیوا  هویش  هب  نانآ  .دننک  یم  هزرابم  ناریا  نامرهق  قلخ  دضرب  يدحتم  ههبج  رد  اهنآ  همه  .دنتـسه  مسیلایرپما  ناتـسود 

شترا و یبالقنا  لنـسرپ  هب  ادتبا  ار  دوخ  یبالقنا  دض  تیعطاق "  " هک دنـشوک  یم  دـنوش و  یم  رهاظ  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  ياه  نوبیرت  و 
یماظن ياه  هاگـشناد  رد  ناشلئاصخ  رکفت و  تیـصخش و  هک  رودزم  ناهدنامرف  نیا  .دـنهد  ناشن  ناش  یبالقنا  ياه  نامزاس  مدرم و  ياه  هدوت  هب  سپس 

، تسین مسینویهـص  مسیلایرپما و  هب  هبئاش  یب  تامدـخ  زج  يزیچ  ناـش  " ناـشخرد تازراـبم   " رـسارس تسا و  هتفرگ  لکـش  یتسینویهـص  یتسیلاـیرپما و 
اه و هدوت  مشخ  ماقتنا و  سرت  زا  مایق ، زا  سپ  اه  تدـم  ات  هک  هدـش  یبالقنا  هبـش  کی  ناهدـنامرف  نیا  .دـنراد  مه  ار  مسیلاـیرپما  دـضرب  هزراـبم  ياـعدا 

ربارب رد  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  رد  نونکا  دنتـشاد ، تشحو  مدرم  تاعامتجا  زا  دـندوب و  هدـیزخ  دوخ  ياه  هاگ  یفخم  هب  یبـالقنا  لنـسرپ 
هناراـکهبت و ياـه  هشقن  دـصاقم و  یمالـسا ،" تموکح  زابرـس   " هناـبیرف ماوع  شـشوپ  ریز  دـنوش و  یم  رهاـظ  ناـمنهیم  زراـبم  مدرم  زا  نت  اـه  نوـیلیم 

یم ینویلیم  تسیب  شترا  زا  تبحـص  دنناد و  یم  اه  هدوت  حیلـست  رادفرط  ار  دوخ  راتفگ ، رد  هک  نانآ  .دننک  یم  غیلبت  هنادازآ  ار  مسیلایرپما  یمدرمدـض 
داحتا هک  نآ  زا  لفاغ  دنا ...؛ هتفرگ  راک  هب  رزب گ  ناراد  نیمز  ناراد و  هیامرـس  لباقم  رد  اه  هدوت  حالـس  علخ  يارب  ار  ناشـشالت  همه  لمع ، رد  دـننک ،

اب شترا  یبالقنا  لنـسرپ  دـنک و  یم  نکممان  ار  هناروکروک  تعاطا  مظن  یهد  نامزاس  هاوخ ، یقرت  یبالقنا  ياهورین  اه و  هدوت  یبالقنا  هناهاگآ و  لمع 
(1) .داد »  دنهاوخن  شترا  یقلخ  دض  ناهدنامرف  هب  ار  یمظن  نینچ  لامعا  لاجم  ناش ، یبالقنا  تایبرجت  اهدرواتسد و  هب  اکتا 

411 ص :

ص 1 و 9. ذخأم 32 ، - 1
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لیلحت هب  دنک و  یم  یسررب  ار  ینیمخ  ماما  هب  رتراک  مایپ  يارجام  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  راک ، هیرشن  هرامش  نیا  رد  جردنم  رگید ، یبلطم  رد 
: دزادرپ یم  اکیرما  ناریا و  طباور 

یمایپ ینیمخ  ماما  يارب  اکیرما  يروهمج  سیئر  رتراک  یمیج  هک  دوش  یم  مالعا  مامت  تعرس  اب  رهظزادعب  تعاس 9:30  هبنش  زور  ینویزیولت  رابخا  رد  »
نویزیولت هحفـص  رب  ینیمخ  هللا  تیآ  ریوصت  رانک  رد  رتراک  یمیج  نابرهم "  " ریوصت ینـالوط ، ماـیپ  نیا  شخپ  ناـیرج  تدـم  ماـمت  رد  .تسا  هداتـسرف 

ناونع هب  ینیمخ  هللا  تیآ  يزورون  ماـیپ  زا  ماـیپ ، نیا  رد  .دوش  یم  هداد  ناـشن  مدرم  هب  رتراـک  نیلازور  موصعم "  " ریوصت زین  هاـگ  هگ  دوش و  یم  رهاـظ 
یمیج صخـش  دیفـس و  خاک  یمالـسا ، يروهمج  نویزیولت  ویدار  زا  مایپ  نیا  شخپ  ضحم  هب  .دش  شیاتـس  تسا ، هتخاس  دونـشخ  ار  رتراک  هک  يدـنس 

یم يراشفاپ  مایپ  نیا  تحـص  رب  تاماقم  ریاس  هداز و  بطق  ردـص و  ینب  هک  تسا  زور  دـنچ  کنیا  .دـندرک  بیذـکت  ًایوق  ار  یمایپ  نینچ  لاسرا  رتراک 
یمایپ نینچ  زا  ام  دنیوگ  یم  اهنآ  .تسا  هداتـسرف  ار  مایپ  رتراک  دوخ  دنیوگ  یم  اهنیا  .دنک  یم  بیذکت  ار  یمایپ  نینچ  دوجو  ًابترم  دیفـس  خاک  دـننک و 
یشالت دراد ، تیمها  هچنآ  .تسین  مهم  نادنچ  دشاب ، هچره  نآ  لاسرا  هیهت و  یگنوگچ  مایپ و  يارجام  دشاب ، هچره  اه  يزاب  نیا  .میرادن  یعالطا  چیه 

مدرم یتسیلایرپما  دض  تاساسحا  روش و  ندناشنورف  کیتاملپید و  طباور  ندرک  يداع  يارب  هجراخ  ریزو  يروهمج و  سیئر  بالقنا ، ياروش  هک  تسا 
یم هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ ناگرزاب  تلود  تسایـس  نامه  بالقنا  ياروش  تسایـس  .رتراک  مایپ  هساک  مین  ریز  هساک  تسا  نیا  .دنهد  یم  ناشن  دوخ  زا 

ینمشد هب  هاوخ  یقرت  تسیلایرپما و  دض  يورین  ره  اب  ماما و  طخ  نایوجشناد  اب  زورما  تسایس  نیا  .درب  شیپ  هناعطاق  ار  ماگ " هب  ماگ   " تسایـس دهاوخ 
مدرم و بالقنا  تارمث  اه ، هدوت  یتسیلایرپما  دـض  تازراـبم  ندـناشنورف  يراد و  هیامرـس  ماـظن  ظـفح  يارب  تسا  ممـصم  تسایـس  نیا  .تسا  هتـساخرب 

لمع داـحتا  اـه و  هدوت  ناـشخرد  تازراـبم  ربارب  رد  هک  تسا  یتسایـس  ناـمه  تسایـس  نیا  .دزیرب  اـکیرما  مسیلاـیرپما  ياـپ  هب  ار  نادیهـش  نوخ  تارمث 
(1) .تسا » تسکش  هب  موکحم  یبالقنا  ياهورین 

ياهورین نآ  رد  هک  یتاباختنا  هرابرد  ار  دوخ  ياهاعدا  دزادرپ و  یم  سلجم  لوا  هلحرم  تاباختنا  هلئـسم  هب  مه  زاب  دوخ ، هیرـشن  هرامـش  نیا  رد  نامزاس 
: دنک یم  رارکت  دنا ، هدش  هدنرب  اهنآ ) نادحتم  اه و  تسیسکرام  هن   ) ماظن راداوه  یبهذم 

يروهمج بزح  تاباختنا ، ییاهن  جـیاتن  مالعا  اب  .دیـسر  نایاپ  هب  روشک ، ترازو  هلیـسو  هب  نآ  جـیاتن  مالعا  یلم و  ياروش  سلجم  تاباختنا  لوا  هرود  »
لیکشت ار  ناگدنیامن  لک  مراهچ  هس  دودح  هک  ار -  لوا  رود  رد  سلجم  ناگدنیامن  تیرثکا  دید ، مزال  هک  یمادقا  ره  بلقت و  ذوفن ، لامعا  اب  یمالسا 

ياهدیما نیرخآ  زورید  : » تشون يا  هیمالعا  یط  لوا ، رود  تاباختنا  نایاپ  زا  سپ  هلصافالب  یمالسا  يروهمج  بزح  .داد  صاصتخا  دوخ  هب  دهد -  یم 
هک دیزگرب  ار  یناگدنیامن  تلم  دوب ، هللا " موی   " هک يداع  زور  کی  هن  زورید  .دش  لدبم  سأی  هب  بالقنا  دض 
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هدـیرپ گنر  هدرـسف  رتسکاخ  رب  هک  دوب  يدرـس  بآ  و  اه ، ینوناق  یب  همه  رب  دیـشک  ینایاپ  طخ  زورید  تاباختنا  .دـشاب  وا  ياه  هتـساوخ  يایوگ  ناـبز 
يا هدع  شیاهادیدناک ، رثکا  هک  دناد  یم  تسا و  علطم  تاباختنا  جیاتن  زا  یمالـسا  يروهمج  بزح  ییوگ ، تالبعزخ  نیا  اب  .دش » هدیـشاپ  بالقنادض 

تشاد راهظا  زیمآ  تیاکش  ياه  همان  اه و  مارگلت  تاضارتعا ، جوم  ربارب  رد  ردص  ینب  ياقآ  .مود  هلحرم  رد  مه  یقبام  دنوش و  یم  زوریپ  لوا  هلحرم  رد 
نیا نایب  اب  يروهمج  سیئر  ياقآ  یلو  دـش »؛ دـهاوخ  لطاب  تاباختنا  هتبلا  تسا ، يدـج  دایز و  تاـبلقت  هک  مینیبب  رگا  هدیـسر  تایاکـش  ساـسا  رب   » هک
زامن نیتسخن  مسارم  رد  نیدرورف و  لوا  زور  رد  يروهمج  سیئر  ياقآ  .تشادن  مدرم  مشخ  شتآ  يور  رب  نتخیر  بآ  زج  يدوصقم  اهدیعو ، هدـعو و 

هک اج  ره  درک و  وغل  دیابن  ار  تاباختنا  لصا  دنا ، هدومرف  رـصع  ماما  هک  روط  نامه  : » تشاد راهظا  ًاحیرـص  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  فرح  ون ، لاس  هعمج 
ارچ تفر ؛ دهاوخ  یبلقت  سلجم  راب  ریز  دوخ ، هتفگ  فالخرب  ًالمع  هک  داد  ناشن  ردص  ینب  ياقآ  .دش » دهاوخ  یگدیـسر  تیعطاق  اب  دـشاب ، هدـش  اطخ 

.دوش یم  رارقرب  ییاکیرما  شترا  یـشیامرف و  یبلقت و  سلجم  هلیـسو  هب  دهاوخ ، یم  وا  هک  یتینما  تسا و  تینما " شمارآ و   " يوج تسج و  رد  وا  هک 
سیئر تساـیر  هب  ار  رفن  تفه  دـناوخ و  تسرد  لـماک و  ار  تاـباختنا  دوـب ، دـنلب  ناریا  هشوـگ  راـهچ  همه  زا  هک  یتاـضارتعا  هـمه  اـب  ینیمخ  هللا  تـیآ 

بزح گرزب  تابلقت  شرازگ  هیهت  يارب  ًاعقاو  میمـصت  نیا  اما  درک ؛ شرازگ  هیهت  یگدیـسر و  رومأم  یتاباختنا  تاـفلخت  هب  یگدیـسر  يارب  يروهمج ،
تهج اهنآ  زا  یـضعب  يارآ  لاطبا  اه و  هزوح  کچوک  تافلخت  یـسررب  يارب  هکلب  دوبن ؛ نآ  نابوصنم  روشک و  ترازو  تاـفلخت  یمالـسا و  يروهمج 

مه راکـشآ  گرزب و  تابلقت  رب  هکلب  درک ، دـهاوخن  المرب  ار  تابلقت  اـهنت  هن  هژیو ، تئیه  نیا  هک  میدـقتعم  اـم  .تسا  مدرم  تاـضارتعا  ندرک  شوماـخ 
لح يارب  بـالقنا ، ياروـش  هداتـسرف  هژیو  تئیه  هک  درک  دـهاوخ  لـمع  مدرم  تمدـخ  رد  نازیم  ناـمه  هب  هژیو  تئیه  نیا  .تشاذـگ  دـهاوخ  شوـپرس 

سیئر بناـج  زا  یـسررب  ياـه  تئیه  هک  دوـب  دـهاوخ  رثؤـم  هدرپ  تشپ  قیاـقح  فـشک  رد  نازیم  ناـمه  هب  و  دوـمن ، لـمع  ناتـسدرک  مدرم  تالکـشم 
(1)« .دنتشاذگ مدرم  رایتخا  رد  ار  نمکرت  قلخ  ناربهر  رورت  هب  طوبرم  قیاقح  يروهمج ،

226

فّلخت ّبلقت و  باب  رد  فلتخم  ياه  هورگ  يواعد  هب  طوبرم  يا  هیشاح  لئاسم  لح  اب  هارمه  نارهت ، تاباختنا  يارآ  شرامش  فلتخم  لحارم  ماجنارس ،
تیرثکا نازئاح  ینعی  تسا ؛ لوا  هلحرم  نابختنم  لماش  لوا  تسرهف  دش : مالعا  یعطق  تسرهف  ود  رد  تاباختنا  نیا  جیاتن  .دیسر  نایاپ  هب  بشما  نآ ، رد 

ود دادعت  لماش  تسرهف  نیا  .تسا  مود  هلحرم  رد  تباقر  يارب  نابختنم  یماسا  مود  تسرهف  ناگدـننک .) تکرـش  دـصرد  زا 50  شیب  يارآ   ) ارآ قـلطم 
نینچ هراب  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  شرازگ  .دنـشاب  یم  ارآ  یبسن  تیرثکا  نازئاح  زا  هک  تسا  نارهت  يرفن  هیمهس 30  هدنام  یقاب  تیفرظ  ربارب 

: تسا
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سلجم ياهادـیدناک  زا  رفن   18 هدـمآ ، تسد  هب  جـیاتن  ساسا  رب  .تفاـی  ناـیاپ  نارهت  رد  یلم  ياروش  سلجم  تاـباختنا  يارآ  شرامـش  راـک  ماـجنارس 
رود هب  نارهت ، هزوح  زا  هدنام  یقاب  هدنیامن  باختنا 12  .دـنتفای  هار  یلم  ياروش  سلجم  هب  ارآ ، قلطم  تیرثکا  ندروآ  تسد  هب  اب  نارهت  رد  یلم  ياروش 

یبسن تیرثکا  نازئاح  زا  نت  یماسا 24  نارهت  يرادنامرف  هدنیامن ، نیا 12  باختنا  يارب  .دش  لوکوم  دوش ، یم  مالعا  ًادعب  نآ  خـیرات  هک  تاباختنا  مود 
.درک مالعا  تاباختنا  مود  رود  رد  تکرش  يارب  زین  ار 

: تسا حرش  نیا  هب  قلطم  تیرثکا  ناگدنراد  رفن  یماسا 18 

داوجدمحم ینامرک ، یتجح  داوجدمحم  يا ، هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس  رف ، نیعم  ربکا  یلع  ناگرزاب ، يدـهم  یبیبح ، میهاربا  نسح  يزاجح ، نیدـلارخف 
یمـشاه ربکا  يرون ، قطان  ربکا  یلع  ییاجر ، یلعدـمحم  اه ، ینیئوخ  يوسوم  دمحمدیـس  يروفغ ، هدازلگ  یلع  يرافغ ، يداه  تیآ ، نسحدیـس  رنهاب ،

.یباحس هللا  تزع  نارمچ ، یفطصم  یناقلاط ، ییالع  مظعا  يدزی ، میهاربا  یناجنسفر ،

: زا دنترابع  یبسن  تیرثکا  ناگدنراد  رفن  یماسا 24 

دمحم یتیالو ، ربکا  یلع  یتجح ، یلسوت  دمحم  نایغابص ، مشاه  بیغتسد ، هعیرشلارهوگ  اماج ،)  ) یماس مظاک  یباحـس ، هللادی  يرتسبـشدهتجم ، نسحم 
، يدرونجب يوسوم  مظاکدمحم  ینادمه ، یناما  دیعس  یمـشاه ، هتـشرف  هاوخیداعم ، دیجملادبع  ناملـسم ، يدالوارگـسع  هللا  بیبح  يدابآ ، فجن  يداه 
، یلسوت اضردمحم  ردص ، ینب  هللا  حتفدیس  يدرجتسددیحو ، هللا  فیس  یمالسا ، یغلبم  دمحم  يدابآ ، هاش  يدهم  یناساول ، ینیسح  رقابدمحمدیس  رتکد 

(1) .ناگرزاب یلعلادبع  ییالوم ، دمحا  يا ، هراوز  اضردیس  يدروجال ، هللادسادیس  يوجر ، دوعسم 

یمالـسا يروهمج  يراذـگ  نوناق  سلجم  هرود  نیلوا  تاباختنا  لوا  هلحرم  رد  هک  تقو ، یگنهرف  یـسایس -  سانـشرس  فورعم و  ياـه  هرهچ  ناـیم  زا 
تکرش زا 50 % رت  شیب  ءارآ  نادجاو   ) قلطم تیرثکا  نازئاح  .دـش  مالعا  نت  یماـسا 42  زورما  دـنا ، هدرک  بسک  ار  نارهت  مدرم  ءارآ  نیرت  شیب  ناریا ،

تباقر یهار  رفن )  24  ) یقبام دنوش و  یم  هدـیزگرب  نارهت  مدرم  ناگدـنیامن  ناونع  هب  لوا  هلحرم  نامه  رد  نوناق  قبط  دـنرفن ، هک 18  نارهت ) ناگدننک 
.دنوش هدیزگرب  زین  رگید  رفن  ات 12  دش  دنهاوخ  مود  هلحرم 

: تسا نینچ  ارآ  بیترت  هب  نارهت ، رد  لوا ، هلحرم  نابختنم  یماسا  نارهت ، يرادنامرف  مالعا  قباطم 
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شرازگ 213 لوا  همیمض 

يدیماان زا  دعب  رتراک  یمیج  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ییاهربخ  اما  دوب ؛ یناهج  ياه  هناسر  ياهاعدا  راکـشآ و  ياهربخ  رب  ینتبم  دش ، رکذ  هچنآ 
رد يو  .تسا  هدـش  ناریا  هب  یماظن  يا  هلمح  یحارط  لوغـشم  ناریا ، طورـش  ماما و  تانایب  اب  ههجاوم  زا  دـعب  هتـشذگ و  زور  رد  اه  ناـگورگ  لاـقتنا  زا 
زا ار  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  يا  هلمح  یحارط  راک  هدش  يزیر  همانرب  يدج و  روط  هب  یمـسر ،) دهعت  نودب  هتبلا   ) دهد یم  مادقا  مدع  هدعو  هک  یلاح 
ریپ هلمج  زا  دنا ؛ هدرک  هراشا  نآ  هب  اکیرما ، رد  ینویزیولت  ياه  همانرب  ناگدننک  هیهت  ناگدنـسیون و  یخرب  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسا  هدرک  زاغآ  زورما 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  رجنیلاس 

لح هب  هک  دندوب  یناسک  ناریا  ناربهر  نایم  رد  هچرگا  هک  دیسر  یم  رظن  هب  نشور  هتکن ، نیا  لیروآ ، لوا  تامادقا  تسکش  زا  سپ  دیفس ، خاک  دید  زا 
رتهب رتراک   (1)[ يو ياه  شالت  ردص و  ینب  هب  هراشا   ] .دنتشادن ار  يراک  نینچ  ماجنا  یسایس  تماهش  تیفرظ و  یلو  دنتـشاد ، لیامت  اه  ناگورگ  نارحب 

وا يورین  هجوت  هک  لیلد  نیا  هب  ًافرـص  یتح  دوب ؛ هدرک  جلف  اه  هنیمز  ریاس  رد  ار  تلود  تیلاعف  اه  ناگورگ  نارحب  هنوگچ  تسناد  یم  رگید  سک  ره  زا 
طاقن زا  یکی  هک  ار  كرویوین  هیلوا ، تازرابم  رد  درک و  یم  لزنت  یمومع  ياـه  یهاوخرظن  رد  كدـنا  كدـنا  رتراـک  هبترم  .درک  یم  بلج  دوخ  هب  ار 

هب نانچ  درک و  یم  هزرابم  شا  یسایس  یگدنز  يارب  رتراک  یمیج  نامز  نآ  رد  .دوب  هتخاب  يدنک  دراودا  روتانس  هب  دش ، یم  بوسحم  یتازرابم  ساسح 
هب ار  يو  سناش  تسناوت  یم  دـش ، یم  رجنم  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  هک  يزیمآ  تقفوم  یماظن  تایلمع  .دوب  نتخاب  فرـش  رد  ییوگ  هک  دیـسر  یم  رظن 
یم رظن  هب  یلح  هار  اهنت  تاجن  تایلمع  یلو  درک ، یم  رییغت  رایع  مامت  گنج  ات  اه  هاربآ  نتـسب  زا  یماظن  مادـقا  عون  .دـهد  رییغت  يا  هظحالم  لباق  هنوگ 

سیئر هک  یلمع  ینعی  لیروآ -  لوا  رد  ردـص  ینب  روهمج  سیئر  راتفر  هجیتن  رد  هک  دوب  يّوج  نینچ  رد  .دـنک  لـح  ار  لکـشم  تسناوت  یم  هک  دیـسر 
رب ینبم  رتراک  یمیج  لـیروآ  میمصت 2  (2) .تسا سب  : " تفگ رتراک  دوب -  هدرک  راسمرـش  یتح  ینابـصع و  هفالک ، هتـشذگ  زا  شیب  ار  اکیرما  روهمج 
هک دوب  اه  هتفه  رکف  نیا  دوب ؛ هدشن  هتفرگ  همدـقم  یب  تسا ، هدیـسر  ارف  یماظن  ياه  لح  هار  زا  هدافتـسا  اب  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  شالت  نامز  هک  نآ 

(3) تفای یم  شرورپ  شرس  رد 

شرازگ 213 مود  همیمض 

یـصاخ عونت  زا  دـبای و  یم  راشتنا  ییاپورا  یناهج و  ياه  هناـسر  زا  یعیـسو  حطـس  رد  اـکیرما ، ناریا و  ياـهدروخرب  هب  طوبرم  ریخا  تـالوحت  باـتزاب 
هب اهنآ  یمامت  كرتشم  هجو  .دهد  یم  هئارا  هنانیب  شوخ  ای  هنانیبدب  یتشادرب  نآ  يارب  درادـنپ و  یم  هدـمع  ار  ایاضق  زا  یـشخب  عبنم  ره  .تسا  رادروخرب 

میـسرت رد  اه  هناسر  نیا  بلاطم  رورم  .تسا  اکیرما  يارب  يزوسلد  زاربا  ناریا و  یحیرـصت  ای  یحیولت  ندرک  موکحم  قرـش ، كولب  هب  طوبرم  عبانم  زج 
نیا رد  تفای ، ساکعنا  یناهج  ياه  هناسر  رد  زورما  هچنآ  زا  ییاه  هنومن  ور  نیا  زا  تسا ؛ دـیفم  اکیرما  ناریا و  اـب  نآ  تبـسن  ناـهج و  یـسایس  ياـضف 

.دوش یم  رکذ  همیمض 

: تسا هدمآ  نینچ  هدش ، هرباخم  نتگنشاو  زا  هک  اکیرما ،" ناریا و  نارحب  رد  تبثم  تالوحت   " ناونع اب  هسنارف  يرازگربخ  ریسفت  رد 

رد یطورـش  ناریا ، يروهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  ینیمخ ، ماما  هبنـش  هس  زور  مایپ  ریذـپان  فاطعنا  نحل  مغر  یلع  دـندقتعم  دیفـس  خاک  تاماقم 
اکیرما تلود  تفگ  هبنـش  هس  زور  دیفـس  خاک  هاگآ  لوئـسم و  ماقم  کی  .دـشن  لبقتم  اه  ناگورگ  لاقتنا  هرابرد  يدـهعت  اما  دـش ؛ لئاق  دوخ  تاراـهظا 

.دش دـنهاوخ  هداد  لیوحت  ناریا  یمـسر  تاماقم  هب  دـنوش و  یم  جراخ  ناملـسم  نایوجـشناد  تسد  زا  رتدوز  هچره  اه  ناگورگ  هک  تسا  هتفای  نانیمطا 
هب هتـشذگ  هتفه  دـش  ریزگان  نتگنـشاو  دـندقتعم  یـسایس  نارظان  .دوش  راومه  اکیرما  ناریا و  نایم  نارحب  عفر  هار  ات  تسا  یفاک  ناریا  تلود  مادـقا  نیا 

تلاخد .دهد  موتامیتلوا  ناریا  هب  يا  هنوگ 
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(1) .دنوش دروم  نیا  رد  دوخ  تامادقا  ترورض  هجوتم  یناریا  تاماقم  دش  بجوم  دایز  لامتحا  هب  زین  یناریا  تاماقم  دزن  ییاپورا  ياهروشک  ریخا 

" ناریا زا  رتراک  دـح  زا  شیب  یتحاران  ینارگن و   " ناونع تحت  دـش ، جرد  هیرـشن  نیا  زورما  هرامـش  رد  هک  فارگلت  یلید  یـسیلگنا  همانزور  ریـسفت  رد 
: تسا هدمآ 

يارب هرخالاب  و  دنتـسه -  تشادزاب  ناریا  رد  ینوناقریغ  روط  هب  هک  ییاکیرما -  ياه  ناگورگ  ناج  ظفح  يارب  ار  دوخ  یعـس  ياهتنم  رتراـک  تندـیزرپ 
ضوع رد  .دریگب  هدـیدان  دـنک ، یم  داریا  يو  دـضرب  ینیمخ  هک  ار  یهاریب  دـب و  هنوگره  تسا  رـضاح  يو  روـظنم  نیا  هب  .درب  یم  راـک  هب  اـهنآ  يدازآ 

هب تسا  یخساپ  اما  دراد ؛ قرف  ردص  ینب  تانایب  اب  یکدنا  نیا  .تفگ  باوج  ناریا  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  تانایب  هب  اهنت  دوخ  زورید  قطن  رد  رتراک 
.دهد ماجنا  تسناوت  یم  ًالامتحا  رتراک  هک  دوب  یمادقا  باوج  نیا  .ناریا  دضرب  يرگید  مادقا  ماجنا  مدع  ینعی  يو ، یلصا  تساوخرد 

ناج ظفح  هک  دنـشاب  دـقتعم  تسا  نکمم  اهنآ  .دـهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  پچ  هیواز  زا  ار  لئاسم  رتراـک  هک  دـنروایب  لـیلد  هک  دنتـسه  مه  یناـسک 
هدش تشادزاب  نانز  نادرم و  تمدـخ  .دراد  رارق  تیمها  مود  هجرد  رد  ایند ، تردـقربا  ناونع  هب  اکیرما  عضوم  ماقم و  هلئـسم  اب  هسیاقم  رد  اه  ناگورگ 

هب ندز  تسد  .تسا  وا  اـب  قح  درادـن و  یهجوت  نآ  هب  رتراـک  هک  تسا  يدروم  نیا  .تسا  گـنج  ریگرد  نازابرـس  تمدـخ  دـننام  تسرد  تلود ، يارب 
یلـصاح دزادنیب ، رطخ  هب  ار  اه  ناگورگ  ناج  هک  نیا  زج  ناریا ، دـضرب  هنایوج  ماقتنا  دـشاب ) دودـحم  دـناوت  یم  اهنت  مادـقا  نیا   ) دودـحم یماظن  مادـقا 

دنا هدادن  هئارا  يا  هدمع  لح  هار  هک  ینادقتنم  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دروآ  دهاوخن  دوجو  هب  ناریا  میژر  دوبهب  تهج  رد  یعیـسو  تارییغت  تشاد و  دهاوخن 
(2) .دنتسه يرت  شیب  يدردمه  هتسیاش  اکیرما  مدرم  رتراک و  دننز ، یم  دیفس  خاک  هنازور  ياه  کیتکات  زا  ییوج  بیع  هب  تسد  و 

: تشون كرویوین  رد  دوخ  میقم  راگنربخ  لوق  زا  دوخ ، زورما  هرامش  رد  ایلاتیا  پاچ  ارسالد  هریروک  همانزور 

تلود هب  نایوجـشناد  لرتنک  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  دروم  رد  میمـصت  هرابرد  هک  یتاراهظا  درک ؛ یقلت  تبثم  تفرـشیپ  کی  ار  ردص  ینب  تاراهظا  رتراک 
هب نارهت  هاگره  یلو  دراذگ ؛ یم  قوعم  دوب ، هدش  يزیر  حرط  ناریا  دضرب  هک  ار  يدیدج  ياه  تازاجم  ًالعف  رطاخ  نیمه  هب  هک  درک  مالعا  رتراک  .دوب 

خاک هب  هک  یناراگنربخ  عمج  رد  زورما  حبـص  اکیرما  يروهمج  سیئر  ار  عوضوم  نیا  .درک  دهاوخ  ارجا  ار  اه  تازاجم  نیا  دنکن ، لمع  دوخ  تادـهعت 
طقف داد  حیجرت  رتراک  رگید  ترابع  هب  .درک  يراددوخ  ینیمخ  مایپ  هنامصخ  نحل  هرابرد  ثحب  زا  نینچمه  رتراک  .درک  مالعا  دوب ، هدرک  توعد  دیفس 

یـشیدنادب اب  ار  میالم  تشادرب  عون  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  .تفرگ  هدـیدن  ار  یفنم  ياه  هبنج  ًادـمع  دـهد و  رارق  دـیکأت  ثحب و  دروم  ار  تبثم  لماوع 
يزاب هک  نیا  يارب  یکیتکات  دننک ؛ یم  یقلت  يرورـض  یکیتکات  ار  رتراک  شور  نیا  دـننک ، یم  تواضق  رت  هنافرط  یب  هک  ینارظان  یلو  دـننک ؛ یم  ریبعت 

.دسرب نایاپ  هب  تیقفوم  اب  تسا ، نایرج  رد  نارهت  نتگنشاو و  نیب  هک  یساسح  کیتاملپید 

تارکاذم هک  تسا  نیا  لوا  هبنج  .میهد  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  هبنج  ود  تسا  مزال  میوشب ، کیتاملپید  يزاب  نیا  ياهرونام  تیهام  هجوتم  هک  نیا  يارب 
خاک .درک  ریبعت  تقد  هب  ار  تاراشا  نیا  زمر " تمـالع   " هک تسا  مزـال  .دریگ  یم  تروص  میقتـسمریغ  تاراـشا  يرـس  کـی  هلداـبم  قیرط  زا  فرط  ود 

كرد هب  زاین  یلو  دنک ؛ لح  ار  اه  ناگورگ  نارحب  دراد  دصق  ناریا  يروهمج  سیئر  هک  نیا  رب  ینبم  درک  ریبعت  يا  هراشا  ار  ردص  ینب  ریخا  قطن  دـیفس 
يا هراشا  اب  هک  تسا  هتـساوخ  میالم  شور  ندربراک  هب  اب  رتراک  .دوش  زوریپ  نارهت  رد  تخـسرس  لماوع  تمواـقم  لـباقم  رد  دـناوتب  اـت  دراد  نتگنـشاو 

نامز .دزاس  رت  لکشم  ار  یلخاد  لئاسم  رد  ناریا  يروهمج  سیئر  تیرومأم  درادن  دصق  وا  هک  تسا  هداد  عالطا  دهدب و  ار  ردص  ینب  مایپ  خساپ  تبثم ،
ار وا  دش ، تفایرد  ردص  ینب  قطن  نتم  هک  نیا  ضحم  هب  دوب  هداد  روتسد  رتراک  .دوب  بش  همین  زا  دعب  تعاس 3:30  نتگنشاو  تعاس  هب  ردص ، ینب  قطن 

دناوخارف حبص  تعاس 5  رد  ار  دوخ  نارواشم  وا  .دننک  رادیب  باوخ  زا 

417 ص :
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2 ندـنل ، پاچ  فارگلت -  یلید  ص 5 ، ، 20/1/1359 "، ناهج تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لـک  هرادا  - 2
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(. 13/1/1359  ) لیروآ 1980
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.دوش هتفرگ  میمصت  زین  اکیرما  هدحتم  تالایا  هراشا  اب  خساپ  یگنوگچ  دروم  رد  نینچمه  دوش و  رظن  لدابت  ردص  ینب  هراشا  تلصخ  هرابرد  ات 

، دـش داریا  مومع  ضرعم  رد  هک  یقطن  ینعی  گولاید ، نیا  تیؤر  لـباق  تمـسق  راـنک  رد  هک  تسا  نآ  تسا  هجوت  روخ  رد  هک  مود  هبنج ]  ] لـماع اـما  و 
یصوصخ روط  هب  ییاه  نیمـضت  نارهت  زا  رتراک  هک  تخاس  ناشنرطاخ  دامتعا  اب  دیفـس ، خاک  قثوم  عبانم  زا  یکی  .دراد  دوجو  زین  یئرمان  تمـسق  کی 

تلود لرتنک  تحت  هدنیآ  زور  دنچ  یط  عیرس و  روط  هب  ار  اه  ناگورگ  دراد  دصق  ردص  ینب  تلود  هک  نیا  رب  ینبم  ییاه  نیمضت  تسا ؛ هدرک  تفایرد 
نیا اکیرما  هدـحتم  تالایا  ناربهر  نمـض ، رد  یلو  دـیآ ؛ دوجو  هب  يا  هنانیب  شوخ  هناطاتحم و  راظتنا  تلاح  ّوج  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  رما  نیا  .دروآرد 

دوجوم ياهرظن  فالتخا  دمایپ  هب  یگتسب  ینعی  دراد ؛ یگتسب  نارهت  یلخاد  عاضوا  تالوحت  مولعمان  عضو  هب  زیچ  همه  هک  دننک  یمن  نامتک  ار  عوضوم 
.درک دهاوخ  ذاختا  ینیمخ  ماجنارس  هک  دراد  یشور  هب  یگتسب  زین  دراد و  نایوجشناد  ردص و  ینب  نیب 

تاباختنا يأر  ياه  قودنـص  ياپ  هب  سازناک  نیـسناکسیو و  تالایا  ود  ناگدـنهد  يأر  هک  تفرگ  تروص  یماگنه  اه  ناگورگ  نارحب  ریخا  تـالوحت 
زا  ) ناگیر و  اه ) تارکمد  زا   ) رتراک عفن  هب  تلایا  ود  نیا  تاباختنا  هجیتن  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  لبق  هتفه  کی  ات  .دـنتفر  یم  اـکیرما  يروهمج  تساـیر 

تاغیلبت ًاددجم  دروآ ، تسد  هب  كرویوین  رد  هک  یتیقفوم  زا  سپ  يدـنک  اریز  تسین ؛ مکحتـسم  مه  دایز  رتراک  عضو  .دوب  دـهاوخ  ناهاوخ ) يروهمج 
یلو دوب ؛ هدرک  رظن  فرـص  تلاـیا  نیا  رد  یتاـباختنا  هزراـبم  زا  تسناد ، یم  یمتح  ار  دوـخ  تسکـش  نیـسناکسیو  رد  هک  يدـنک  .درک  زاـغآ  ار  دوـخ 

هب رتراک  نارادفرط  ینارگن  .داد  ماجنا  یتاباختنا  ياه  ینارنخـس  يرـس  کی  دـنام و  یقاب  اج  نآ  رد  زور  راهچ  تدـم  داد و  رییغت  ار  دوخ  همانرب  ناهگان 
يأر ایآ  هک  داد  صیخشت  ناوت  یم  لکـشم  .دنک  ریگلفاغ  ار  اهنآ  كرویوین  رد  تاباختنا  دننام  تالایا ، نیا  رد  تاباختنا  هجیتن  ادابم  هک  تسا  رطاخ  نیا 
کی ار  تالوحت  نیا  اهداقتنا ، لوبق  اب  هک  نیا  ای  درک ، دـنهاوخ  یقلت  تبثم  رتراـک ) زت  نتفریذـپ  اـب  ینعی   ) ار ناریا  نارحب  تـالوحت  نیرخآ  ناگدـنهد ،
دننک یم  دراو  دیفس  خاک  هب  ناهاوخ ،) يروهمج  زا   ) نوئارب ات  هتفرگ  يدنک  زا  يروهمج ، سیئر  يابقر  هک  ییاهداقتنا  درک ؛ دنهاوخ  یقلت  یفنم  لماع 

(1) .دننک یم  مهتم  ناریا  ربارب  رد  ندمآ  هاتوک  مه  يرادقم  ییوگ و  ضقانت  یگتفشآرب و  هب  ار  رتراک  تلود  و 

: تفگ يریسفت  یط  دوخ  یبرع  شخب  رد  ولراک  تنوم  ویدار 

تسا يزیچ  نیا  تسین و  تسد  رد  نایوجـشناد  هطلـس  ریز  زا  اه  ناگورگ  نتخاس  جراخ  يارب  لیلد  کی  یتح  رـضاح  لاح  رد  هک  دنراد  هدیقع  نارظان 
تندـیزرپ دوب و  امرف  مکح  ینیب  شوخ  نتگنـشاو  رد  هتـشذگ  زور  هک  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ینیبدـب  اکیرما  تختیاـپ  رد  زورما  هک 

نخس و بوچراچ  زا  عومجم  رد  عوضوم  هک  دش  راکشآ  نارظان  يارب  زورما  اما  درک ؛ فیـصوت  تبثم  ماگ  کی  ار  ردص  ینب  تندیزرپ  تاراهظا  رتراک 
لخاد رد  يوناـث  عـالطا  اـت  اـه  ناـگورگ  تسا و  هدرکن  رییغت  زیچ  چـیه  هک  تسا  نآ  دراد  دوـجو  هک  يزیچ  اـهنت  تسا و  هتفرن  رتارف  لـباقتم  تاراـهظا 

.دنرب یم  رس  هب  نایوجشناد  میقتسم  رظنریز  نارهت ، رد  اکیرما  ترافس 

دنراد یم  زاربا  نارظان  یلو  درادن ؛ دوجو  شسرپ  نیا  هب  یحضاو  خساپ  چیه  نونکات  تسا ، هدومن  ینیب  شوخ  زاربا  هتـشذگ  زور  اکیرما  ارچ  هک  نیا  اما 
رد تلایا ، ود  رد  يروهمج  تسایر  یتامدقم  تاباختنا  دوب و  حبـص  تشاد ، مالعا  اکیرما  نویزیولت  زا  ار  دوخ  ینیب  شوخ  رتراک  تندیزرپ  هک  یماگنه 

دیابن .تسا  هتـشاد  هدوب ، اکیرما  يروهمج  سیئر  عفن  هب  همتاخ  رد  هک  تاباختنا  نیا  جـیاتن  رد  ییاهرثا  رتراک  ینیب  شوخ  یتح  دوب و  يرازگرب  هناتـسآ 
ربهر ینیمخ ، نخـس  تردق  هزادـنا  هب  دـشاب ، يوق  ردـص  ینب  نخـس  هزادـناره  هب  تسا و  هتفگن  ار  دوخ  یمـسر  نخـس  زونه  ینیمخ  هک  مینک  شومارف 

(2) .دوب دهاوخن  ناریا ، بالقنا 

: تفگ تیوک  ویدار 

هب فارتعا  و  تسا ، هدش  بکترم  هتـشذگ  رد  هک  یهابتـشا  زا  اکیرما  ربهر  یهاوخرذـع  و  رـصم ، هب  قباس  هاش  نداتـسرف  هک  تسا  هتفگ  ینیمخ  هللا  تیآ 
، تسا هدش  بکترم  ناریا  دضرب  یمیارج  هدحتم  تالایا  هک  نیا 
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(. 13/1/1359  ) لیروآ 1980  2 نالیم ،)  ) ایلاتیا پاچ  ارسالد ، هریروک  ص 7 ، ذخأم 49 ، - 1
.13/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص 22 ، ذخأم 1 ، - 2
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ياه ناگورگ  لکشم  دناوت  یمن  سک  چیه  تفگ  ناریا  ربهر  .دراد  یمرب  ماگ  هابتشا  یهار  رد  اکیرما  يروهمج  سیئر  تشاد و  دهاوخن  يا  هجیتن  چیه 
ناریا بالقنا  ياروش  هک  دندوب  هداد  شرازگ  هتـشذگ  زور  اه  يرازگربخ  .دـنک  لح  یلم  ياروش  سلجم  رد  ناریا  تلم  ناگدـنیامن  زج  هب  ار  ییاکیرما 

(1) .تسا هدشن  دییأت  ینیمخ  هللا  تیآ  فرط  زا  ربخ  نیا  زونه  یلو  دزاس ؛ لوحم  تلود  هب  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تیلوئسم  تسا  هتفرگ  میمصت 

ویدار زا  زورما  هک  يوروش  ربتعم  رسفم  کی  راتفگ  رد  .تسا  توافتم  یلک  هب  دش  رکذ  هک  ینانخس  اب  نآ ، ریـسافت  وکـسم و  ویدار  ياضف  نایم ، نیا  رد 
: تسا هدمآ  دش ، شخپ  وکسم 

رد يروهمج  یماظن  رارقتسا  یمدرم و  بالقنا  يزوریپ  هک  دوش  هداد  رکذت  تسا  مزال  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مالعا  نشج  تبـسانم  هب  کیربت  زا  دعب 
رد ناریا  بالقنا  هک  یللملا  نیب  عاضوا  .دـش  رـسیم  ریذـپ و  ناکما  ناریا  نامرهق  تسود و  يدازآ  تلم  میظع  ياه  شـشوک  لذـب  هجیتن  رد  ناـتروشک ،

رگید یتسیلایـسوس و  هاگودرا  ياهروشک  داحتا  روظنم  .درک  کـمک  ناریا  رد  بـالقنا  يزوریپ  نیمأـت  هب  يداـیز  دـح  اـت  زین  تفرگ  ماـجنا  نآ  طـیارش 
، دیراد عالطا  امش  هک  يروط  هب  .تسا  رامعتسا  مسیلایرپما و  عضوم  تیعقوم و  فیعضت  تسا ، هتفریذپ  ماکحتسا  هک  رـضاح  نارود  هاوخ  یقرت  ياهورین 
تسین و زاـجم  ناریا  روما  رد  ناـگناگیب  هلخادـم  هنوگ  چـیه  درک  مـالعا  دـنلب  يادـص  اـب  هک  تفرگ  رارق  يوروش  لـماک  یناـبیتشپ  دروم  ناریا  بـالقنا 

درک هراشا  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  .دنک  نییعت  ناگناگیب  تکرش  نودب  ًالقتسم و  ار  شیوخ  تشونرـس  دراد  ملـسم  قح  ناتروشک  تلم  هک  دومن  يروآدای 
میمـصت ذاختا  هب  دیدهت  هلمج  زا  ناریا و  هرابرد  دوخ  ددـعتم  ياهدـیدهت  اکیرما  مسیلایرپما  هک  دوش  یم  نآ  عنام  ناریا  بالقنا  زا  يوروش  ینابیتشپ  هک 

.دزاس یلمع  ار  ناتروشک  دضرب  یماظن  تایلمع 

تامادـقا هتـشر  کی  يروهمج ، ماظن  مالعا  زا  سپ  لاس  کی  ضرع  رد  تسا ، هدرک  مالعا  ناریا  بالقنا  هک  یتسیلاـیرپما  دـض  شور  زا  يوریپ  هب  ناریا 
فوفص هب  نتسویپ  نامع ، زا  ناریا  ياهورین  جورخ  ییاکیرما ، هحلـسا  تفایرد  مدع  وتنـس ، نامیپ  زا  ناریا  جورخ  هلمج ، نآ  زا  .تسا  هداد  ماجنا  ار  مهم 

تسا یهیدب  .تسا  نیفعضتسم  یگدنز  دوبهب  يارب  تامادقا  هلمج  زا  نیگنـس ، عیانـص  ندش  یلم  و  روشک ، دیدج  یـساسا  نوناق  دهعتمریغ ، ياهروشک 
.تسا هدشن  لح  هک  دراد  يدایز  تالکشم  ناریا  هک 

زا دنزاس  راداو  ار  ناتروشک  ات  دننز  یم  تسد  نوگانوگ  ياه  هلیح  رکم و  هب  ناریا ، هب  يداصتقا  راشف  داریا  یماظن و  تادیدهت  رب  هوالع  اه  تسیلایرپما 
هب اـکیرما ...  اـب  ناریا  قیمع  یلوصا و  فـالتخا  دـنهاوخ  یم  نتگنـشاو  روما  نالوئـسم  هک  تسا  هجوت  لـباق  .دوش  فرحنم  یتسیلایرپمادـض  مکحم  هار 

، ناریا رد  تیلوئـسم  سح  زا  رود  تاراهظا  زا  یخرب  تهج  نیا  زا  .دـنهد ...  لزنت  مود  هجرد  یـصوصخ  لـئاسم  هب  ار  نآ  دـبای و  رییغت  يداـینب  تروص 
کی رد  ًابیرقت  ار  ناریا  دروم  رد  يوروش  تسایس  اکیرما و  تسایـس  دننک ، یم  ار  تاراهظا  نیا  هک  یناسک  .تسا  اکیرما  ياه  تسیلایرپما  عفن  هب  ًالماک 

هزرابم رد  اه  تلم  رادافو  دحتم  هک  ام  یتسیلایسوس  روشک  تسایس  هک  دننک  یم  ییانتعا  یب  راکشآ  تقیقح  نیدب  صاخـشا  نیا  .دنهد  یم  رارق  فیدر 
هجو چیه  دننک  تراغ  ار  اهنآ  دنهد و  رارق  متـس  ملظ و  دروم  ار  اه  تلم  نیا  دننک  یم  شالت  هک  اه  تسیلایرپما  تسایـس  اب  تسا ، اهنآ  یتسیلایرپمادـض 

(2) .دشاب هتشاد  دناوت  یمن  درادن و  كرتشم 

شرازگ 221 همیمض 

هلدابم بآودنایم  يریگرد  هرابرد  شترا ، هاپس و  نیب  زین  هاپس و  زکارم  نیب  هک  تسا  یتابتاکم  اه و  مایپ  رب  يرورم  دوش ، یم  هئارا  همیمض  نیا  رد  هچنآ 
: دیآ یم  لیذ  رد  هک  دشاب  یم  زورما  خیرات  هب  اهنآ  همه  تسا و  هدش 

ربخ تسا  دنمشهاوخ  .دنا ...  هدش  ریگرد  اه  تارکمد  اب  هاپس  ياه  هچب  ناکوب ، بآودنایم و  زا  هلصاو  عالطا  قبط  : » زیربت هاپس  هب  هاپـس  یهدنامرف  زکرم 
رارق نایرج  رد  ار  يزکرم  داتـس  دـیهد و  رارق  بآودـنایم  هاپـس  رایتخا  رد  دـیناوت ، یم  هک  ار  مزال  ياه  کـمک  هدرک و  يریگیپ  رت  عیرـس  هچره  ار  قوف 

(3)« .دیهد
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دیهش و هاپس  دارفا  زا  رفن  کی  ریگرد و  اه  تارکمد  اب  هاپـس  زورما  حبـص  تعاس 10  رد  بآودنایم ، زا  هدیـسر  ربخ  قبط  : » تایلمع نارهت ، هب  زیربت  هاپس 
ناکما دح  ات  دروم  نیا  رد  زیربت  دراد و  میس  یب  نیگنـس و  ياه  حالـس  هب  دیدش  زاین  بآودنایم  رـضاح  لاح  رد  .دنوش  یم  هتـشک  نیمجاهم  زا  رفن  هس 

(1)« .دنک مادقا  ًاروف  نارهت  دیاب  هک  دراد  جایتحا  تاکرادت  يرت  شیب  دادعت  هب  نکیلو  هدومن ؛ لمع 

لیبق زا  دیهد ؛ رارق  ناشرایتخا  رد  رت  عیرس  هچره  دراد ، جایتحا  بآودنایم  هاپس  هک  ار  یتاناکما  تسا  دنمـشهاوخ  : » زیربت هاپـس  هب  هاپـس  یهدنامرف  زکرم 
(2) !« رت عیرس  هچره  .نیگنس  تامهم  ورین و 

هقیـضم رد  ًادـیدش  الاح  دـش و  هداتـسرف  بآودـنایم  هب  زیربت  هاپـس  رد  دوجوم  هحلـسا  تامهم و  : » تایلمع تاکرادـت -  یهدـنامرف  نارهت ، هب  زیربت  هاپس 
(3)« .تسا هقیضم  رد  مه  دارفا  رظن  زا  بآودنایم  زین  و  دییامن ، مادقا  رت  عیرس  هچره  .میتسه 

رد هک  یی  يریگرد  یپ  رد   » یهدنامرف زکرم  یمالـسا ، يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  هب  هاپـس ) هدنامرف  ینازودزود  ياضما  اب   ) هاپـس یهدـنامرف  زکرم 
هدومن ار  يروف  کمک  ياضاقت  هقطنم ، نآ  نارادساپ  هاپـس  هدومن و  هلمح  هقطنم  نیا  هب  ًاددجم  نیمجاهم  تسا ، هداتفا  قافتا  بآودـنایم  رد  يراج  زور 

نیمجاهم هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنهد  ماجنا  ار  مزال  ینابیتشپ  هاپس ، یگنهامه  اب  هقطنم ، نآ  یماظن  ياهورین  دییامرفب  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  اذل  دنا ؛
(4)« .دنشاب یم  نیگنس  حالس  هب  حلسم 

هب ًاددجم  نیمجاهم  بآودنایم ، يراج  زور  يریگرد  یپ  رد  نارادساپ ، هاپس  مالعا  ربارب  : » شترا ینیمز  يورین  هب  یهدنامرف  زکرم  شترا ، كرتشم  داتس 
تامادقا دییامرف  روتسد  .تسا  هدومن  ار  رهش  رد  دوجوم  ياهورین  زا  يروف  کمک  ياضاقت  دشاب  یم  ریگرد  هک  نارادساپ  هاپس  هدومن و  هلمح  رهـش  نیا 

(5)« .دیامن رداص  بآودنایم  رد  رقتسم  ياه  ناگی  رب  نارادساپ ، زا  ینابیتشپ  تهج  مزال  تاروتسد  و 

ینابیتشپ هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  بآودنایم  رد  رقتسم  ياه  ناگی  هب  یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  زا  : » زیربت هاپس  هب  هاپـس  یهدنامرف  زکرم 
(6)« .دیهد رارق  يدعب  تانایرج  رد  ار  ام  تسا  دنمشهاوخ  .دنروآ  لمع  هب  هاپس  زا  ار  مزال  ياه 
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؛ تشاد همادا  يا  هدرتسگ  روط  هب  مه  زورما  بالقنا ، ياروش  تلود و  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لیوحت  مدـع  ای  لیوحت  هب  طوبرم  تامادـقا  ثحابم و 
اب هجراخروما ، ریزو  (1) و  يروهمج سیئر  هلمج  زا  لفاحم  تاماقم و  یخرب  ناریا  رد  .دـشن  لصاح  هراب  نیا  رد  ییاهن  میمـصت  یعطق و  هجیتن  چـیه  اّما 
هک دـنهد  یم  ناشن  دـننک و  یم  دروخرب  طایتحا  اب  هراب  نیا  رد  ماظن ، تیمکاح  رـصانع  رت  شیب  یلو  دـننک ؛ یم  لابند  ار  هلئـسم  ینیب  شوخ  یعون  زاربا 

حیرصت هب  رضاح  اکیرما  تلود  دراد و  همادا  قباس  عضو  نانچمه  زین  اکیرما  رد  .دنتسه  ناریا  طرـش  هتـساوخ و  هب  اکیرما  یمـسر  حیرـص و  خساپ  رظتنم 
.تسین ناریا  طیارش  یمسر  شریذپ  رد 

: تفگ هبحاـصم  نیا  رد  يو  .تسا  کـیوزوین  ییاـکیرما  هماـن  هتفه  اـب  ردـص  ینب  زورما  هبحاـصم  هلئـسم ، نیا  هب  طوبرم  ياـهربخ  نیرت  هدـمع  زا  یکی 
تحت اه  ناگورگ  درواین ، شیپ  سلجم  لیکـشت  اـت  یلقن  فرح و  هک  دوش  دـهعتم  اـکیرما  تلود  هک  یتروص  رد  تسا  هتفرگ  میمـصت  بـالقنا  ياروش 

.دش دهاوخ  ارجا  میمـصت  نیاربانب ، دشن ؛ هدهاشم  مدرم  بناج  زا  مه  یتفلاخم  مدرک و  مالعا  مدرم  هب  ار  نیا  مه  نم  دنیایب و  رد  بالقنا  ياروش  تراظن 
، هن ای  تسا  هدرک  یتبحـص  هنیمز  نیا  رد  نایوجـشناد  اب  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ردـص  ینب  رتکد  هبحاـصم ، نیا  زا  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  شرازگ  قبط 

نوچ میا ؛ هتفگ  مه  ًالبق  ام  هک  دنتفگ  اهنآ  هتبلا  دوزفا : يو  .تسا  هدشن  یثحب  راک  بیترت  هرابرد  یلو  دش ؛ وگو  تفگ  اهنآ  اب  هلئسم  لصا  هرابرد  تفگ :
(2) دمآ ناریا  هب  هک  دوب  ینویسیمک  راک  همانرب  زا  یئزج  دندرک و  داهنشیپ  نایوجشناد  دوخ  راب  نیتسخن  ار  هلئسم  نیا 

دروم رد  يدوراـمرگ  يوسوم  .تشاد  يرگید  يوب  گـنر و  يروهمج  سیئر  یگنهرف  یتاـعوبطم و  رواـشم  زورما  حبـص  تاراـهظا  یتح  لاـح  نیا  رد 
اه ناگورگ  دروم  رد  ًاقلطم  اکیرما  تلود  رتراک و  هک  تسا  نیا  اه  طرـش  نیا  هلمج  زا  تفگ : تلود ، هب  اه  ناـگورگ  لـیوحت  يارب  ردـص  ینب  طـیارش 

سلجم هک  یتقو  ات  ار  اه  ناگورگ  هب  طوبرم  لئاسم  دنیامنن و  ءوس  تاغیلبت  دننکن ؛ تبحص 

422 ص :

همادا يداصتقا  ياه  نایز  هرابرد  هک  ردـص  ینب  اب  ناریا  یجراخ  يالکو  زا  یکی  سامت  زا  رجنیلاسریپ  شرازگ  شرازگ 227 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
.داد ص448 هئارا  يدروآرب  ناریا  يارب  يریگ  ناگورگ 
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نیا ماـمت  دـیاب  رتراـک  هک  درک  دـیکأت  يروهمج  سیئر  یگنهرف  یتاـعوبطم و  رواـشم  .دـننکن  يریگیپ  تسا ، هدرکن  نیعم  ار  اـهنآ  فیلکت  یلم  ياروش 
نآ طیارـش ، نیا  یمـسر  مالعا  شریذپ و  تروص  رد  دوزفا : سپـس  يدورامرگ  يوسوم  .دنک  مالعا  ار  نآ  دریذـپب و  یمـسر  يا  هیعالطا  یط  ار  طیارش 
نیا مهم  هتکن  درک  دیکأت  يدورامرگ  يوسوم  .تفریذـپ  دـهاوخن  تروص  یلوحت  لیوحت و  نینچ  هنرگو  دریگ ؛ یم  لیوحت  ار  اه  ناگورگ  تلود  تقو 

حرطم هجو  چیه  هب  اهنآ  لیوحت  ای  هرکاذم  هلئسم  دریگ و  یم  ار  اه  ناگورگ  اهنت  ناریا  تلود  اکیرما ، تلود  یمسر  مالعا  دییأت و  تروص  رد  هک  تسا 
تلود نانآ ، فیلکت  نییعت  اب  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تقو  نآ  تسا و  یلم  ياروش  سلجم  هب  طوبرم  طقف  طقف و  تالـضعم  لح  هک  درک  دیکأت  وا  .تسین 

(1) .داد میهاوخ  خساپ  ام  تفگ  یفرح  مه  رگا  .دنزب  دروم  نیا  رد  یفرح  هنوگ  چیه  شریذپ ، زج  دیابن  رگید  اکیرما 

ربخ همانزور  نیا  اب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  کی  رد  زورما  حبـص  بالقنا  ياروش  وضع  یباحـس  هللا  تزع  ناهیک ، هماـنزور  شرازگ  هب  رگید  يوس  زا 
تارکاذم دـنا و  هدوب  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  اب  هطبار  رما  رد  بالقنا  ياروش  یمئاد  ناگدـنیامن  یناجنـسفر ، یمـشاه  مالـسالا  تجح  يو و  هک  داد 

يارب ادرف ) سپ   ) هدنیآ هبنش  زور  بالقنا ، ياروش  وضع  رگید  یناجنسفر  یمـشاه  ربکا  وا و  هک  تفگ  يو  .دنا  هداد  همادا  نانآ  اب  لبق  يدنچ  زا  ار  دوخ 
ياقآ طیارش  رتراک  هچنانچ  درک : يروآدای  يو  هتبلا  .تفر  دنهاوخ  هناخسوساج  هب  اهنآ ، زا  اه  ناگورگ  لیوحت  ماما و  طخ  وریپ  نایوجـشناد  اب  هرکاذم 

یباحـس سدنهم  .دش  دهاوخ  یلمع  زین  تلود  بالقنا و  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  هلئـسم  دشاب ، هتفریذپ  ار  نامروشک  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب 
رگید راب  تلود ، هب  اهنآ  لیوحت  لحم و  نآ  هب  اه  ناـگورگ  لاـقتنا  يرادـهگن و  لـحم  هلئـسم  بـالقنا ، ياروش  بشما  هسلج  رد  هک  درک  دـیکأت  سپس 

(2) .دش دهاوخ  حرطم 

يارب ادرف  سپ  یناجنـسفر ، مالـسالا  تجح  یباحـس و  سدـنهم  بـالقنا  ياروش  یمئاد  ناگدـنیامن  هک  درک  دـییأت  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  هراـب  نیا  رد 
، اه ناگورگ  لـیوحت  زا  سپ  هک  لاؤس  نیا  هراـبرد  روشک  ترازو  تسرپرـس  .تفر  دـنهاوخ  اـکیرما  هناخـسوساج  هب  اـه ، ناـگورگ  لـیوحت  هرکاذـم و 
، بالقنا ياروش  تلود و  هلیـسو  هب  اه  ناگورگ  نتفرگ  لیوحت  اب  هک  تسا  یعیبط  نیا  درک : دیکأت  دش ، دـهاوخ  هچ  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  فیلکت 

بشما هسلج  رد  یعطق ، میمصت  ذاختا  يارب  هلئسم  نیا  تفگ : اه  ناگورگ  يرادهگن  لحم  هرابرد  يو  .درک  دنهاوخ  كرت  ار  هناخـسوساج  نایوجـشناد 
دوش هداد  حیجرت  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما  دش ؛ دهاوخ  حرطم  بالقنا  ياروش 
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(1) .دوش يرادهگن  تلود  تراظن  تحت  هناخسوساج ، نامه  رد  اه  ناگورگ  زا  هک 

یط زورما  حبص  سراپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .تسا  هجوت  دروم  زین  اکیرما  ترافس  رد  رقتـسم  ماما ، طخ  وریپ  نایوجـشناد  يریگ  عضوم  لاح ، نیا  رد 
نادیم رد  ردص  ینب  ینار  نخس  زا  لبق  بش   ) هتشذگ يوگو  تفگ  تاقالم و  عوضوم  زا  هک  راگنربخ  خساپ  رد  روبزم  نایوجـشناد  يوگنخـس  یـسامت ،

زور داهنشیپ  دروم  رد  ام  تسا و  هدوب  اه  ناگورگ  یلک  لئاسم  هرابرد  يروهمج ، سیئر  ياقآ  اب  ام  ناردارب  تارکاذم  داد : باوج  دوب ، هدیسرپ  يدازآ )
، دوش لیکشت  یمالسا  ياروش  سلجم  هک  ینامز  ات  دهد  لوق  اکیرما  تلود  رگا  هک  نیا  داهنـشیپ  میتشادن ؛ یعالطا  هنوگ  چیه  ردص  ینب  ردارب  هبنـش  هس 

ياروش هب  اه  ناگورگ  لیوحت  دروم  رد  مه  زونه  دوزفا : يو  .تفرگ  دـهاوخ  لیوحت  ار  اه  ناگورگ  تلود  دریگن ، تروص  اـم  دـضرب  غیلبت  اـی  تلاـخد 
هب اه  ناگورگ  لاقتنا  زا  روظنم  دنتشاد  راهظا  ماما  طخ  نایوجشناد  روتینام ، سنیاس  نیتسیرک  هتـشون  هب  رگید  يوس  زا   (2) .میا هتفرگن  یمیمصت  بالقنا 

دوش یم  يراتفر  شوخ  نانآ  اب  هک  دـبای  نانیمطا  ناهج  یمومع  راکفا  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ؛ هدوب  نتفرگ  رارق  یکـشزپ  تبقارم  تحت  طقف  ناریا  تلود 
(3) .دنتسه ملاس  و 

اـضردمحم بالقنا ، ياروش  نایوجـشناد و  فالتخا  هرابرد  .تسا  دوهـشم  يرما  بـالقنا  ياروش  يروهمج و  سیئر  اـب  نایوجـشناد  فـالتخا  عقاو ، رد 
ياروش نیب  یلامتحا  فالتخا  درک : مالعا  ناهیک  راگنربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  زورما  روشک ، ترازو  تسرپرـس  بـالقنا و  ياروش  وضع  ینک  يودـهم 

: درک ناشنرطاخ  ینک  يودـهم  .درک  دـهاوخ  لح  ماما  بالقنا ، ياروش  هب  اه  ناـگورگ  نداد  لـیوحت  رـس  رب  ار  ماـما  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  بـالقنا و 
(4) .درک دنهاوخ  نشور  ناشیا  دوخ  ار  اه  ناگورگ  تشونرس  رد  لوحت  هنوگره  فالتخا ، زورب  تروصرد 

ياروش تسا : هدـمآ  زورما  ناهیک  رد  .دـنک  یم  تیاکح  يرگید  ياـضف  زا  یّلک  هب  هک  دوش  یم  سکعنم  تاـعوبطم  رد  زین  اـهرظن  یخرب  لاـح  نیا  رد 
کی رد  زورما  حبـص  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  .درک  تقفاوم  گربنرون  هیبش  یهاگداد  رد  عولخم  هاش  همکاحم  هراـبرد   (5) دیارب کم  داهنشیپ  اب  بالقنا 

نامزاس اب  بالقنا  ياروش  تسا  هدـش  رارق  داهنـشیپ ، نیا  بیوصت  زا  سپ  تفگ : بلطم  نیا  مالعا  نمـض  ناهیک ، راگنربخ  اب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ 
هیبش یهاگداد  رد  عولخم  هاش  دریذپب ، ار  دـیارب  کم  داهنـشیپ  زین  للم  نامزاس  هچنانچ  تسا و  هدـش  ماجنا  یتارکاذـم  هراب  نیا  رد  دـنک و  هرکاذـم  للم 

زا يو  لاقتنا  عولخم و  هاش  دادرتسا  هنیمز  رد  هجراخروما  ترازو  تامادقا  یپ  رد  داهنشیپ  نیا  دوزفا : سپس  يو  .دش  دهاوخ  همکاحم  گربنرون  هاگداد 
(6) .تسا هتفرگ  تروص  رصم ، هب  اماناپ 

ریزو هداز  بطق  قداـص  هسلج ، نیا  ناـیاپ  رد  .دـش  لیکـشت  يروـهمج  سیئر  ردـص  ینب  روـضح  اـب  بـالقنا  ياروـش  هسلج  ماـگنه ، بـش  تیاـهن ، رد 
هسلج نیا  رد  تفگ : ناراگنربخ  هب  هجراخروما 
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ردـص ینب  ياقآ  هینایب  هرابرد  اکیرما  قیقد  عضوم  زا  بالقنا  ياروش  ياضعا  دـیاب  هک  دـمآ  لمع  هب  رظن  لداـبت  ثحب و  اـه  ناـگورگ  عوضوم  هنیمز  رد 
: درک مالعا  يو  .دسرب  ام  هب  اکیرما  فرط  زا  تاحیضوت  نیا  هدنیآ  زور  هس  ود  رد  مراودیما  نم  تفگ : يو  .دوش  ذاختا  هدنیآ  تامیمصت  ات  دنشاب  هاگآ 
رد يرت  شیب  تاحیضوت  اکیرما  زا  دنا  هتساوخ  نم  زا  بالقنا  ياروش  ياضعا  نیاربانب  دشن ؛ هتفرگ  یمیمـصت  اه  ناگورگ  لاقتنا  دروم  رد  هسلج  نیا  رد 
رد يو  .دوش  هتفرگ  مزال  میمـصت  نآ ، زا  سپ  ات  داد  مهاوخ  هئارا  بـالقنا  ياروش  هب  دیـسر ، نم  هب  تاحیـضوت  نیا  هک  نآ  زا  سپ  مهاوخب و  هنیمز  نیا 

یفاک دـنا ، هداد  اهنآ  هک  ییاه  نانیمطا  تسین و  هدـننک  عناـق  اـم  يارب  ردـص ، ینب  ياـقآ  هیناـیب  دروم  رد  اـکیرما  يوس  زا  هدیـسر  بلاـطم  تفگ : ناـیاپ 
(1) تسین

نینچ همادا  ناریا  هک  میراودـیما  تسا و  نشور  اکیرما  عضوم  تفگ : ناراـگنربخ  هب  رتراـک  یتاـعوبطم  یـشنم  لواـپ  يدوج  اـکیرما ، رد  رگید  يوس  زا 
چیه تعاس  نیا  ات  اما  تسا ؛ هدش  هلدابم  یناریا  تاماقم  اب  يدایز  یـصوصخ  ياه  طابترا  اه و  سامت  هک  تفگ  يو  .دـنک  نیگنـس  کبـس و  ار  یعـضو 

يو .دش  لاؤس  تسا ، هدش  هلئـسم  نیا  ضراوع " بقاوع و   " هب هک  یتاراشا  هرابرد  وا  زا  .تسا  هدرکن  تفایرد  اه  ناگورگ  دروم  رد  یعطق  هدعو  ای  مایپ 
یـشنم .دـهدب  ناریا  دـضرب  ار  یـسایس  يداصتقا و  هنایوج  یفالت  تایلمع  روتـسد  يدوز  هب  تسا  نکمم  رتراک  تروص ، نآ  رد  هک  تخاس  ناـشنرطاخ 

(2) هن ای  دنا  هتفایرد  ار  ام  عضوم  اراکشآ  یناریا  تاماقم  مناد  یمن  تفگ : رتراک  یتاعوبطم 

228

خاک ياه  تیلاعف  اب  نامز  مه  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  یلئاسم  اه ، ناگورگ  هرابرد  اکیرما  ناریا و  یتلود  تاماقم  تامادـقا  تاراهظا و  هیـشاح  رد 
كرتشم رازاب  وضع  ياهروشک  نارس  ياه  مایپ  لابند  هب  .دنتسه  اه  ناگورگ  عضو  ندش  نشور  راتساوخ  ناریا  تلود  زا  زین  نآ  ییاپورا  نادحتم  دیفس ،

ًاقیمع دـنا ، هدرک  لاـسرا  ردـص  ینب  نسحلاوبا  يارب  هک  یماـیپ  یط  دـئوس  ژو و  رن  دنلـسیا ، دـنالنف ، كراـمناد ، ياـه  تلود  داد : شرازگ  رتیور  اـپورا ،
تیلوئسم دنا  هتساوخ  ردص  ینب  زا  هدش و  عضو  نیا  هب  ندیشخب  نایاپ  ناهاوخ  اهنآ  .دنا  هتشاد  مالعا  ناریا  رد  اه  ناگورگ  يرادهگن  زا  ار  دوخ  ینارگن 

.دریگ هدهع  هب  ار  نانآ  یتمالس 

لرتنک زا  ییاکیرما  ناـگورگ  لاـقتنا 50  تهج  اـکیرما  ناریا و  تلود  دـیدج  تامادـقا  زا  نـپاژ  هجراـخروما  ترازو  داد : شرازگ  زین  سرپدتیـشوسآ 
یتامادقا یمامت  هب  هجوت  اب  هاگآ  تاماقم  یلو  تسا ؛ هدناوخ  نارحب  نیا  لح  هار  رد  تبثم  مدق  کی  ار  نآ  هدرک و  لابقتسا  ناریا ، تلود  هب  نایوجـشناد 

عـضو رتدوز  هچره  فیلکت  نییعت  رد  ار  ناـنآ  دـنراد و  رظن  زین  اـکیرما  ناریا و  يروـهمج  سیئر  ود  بناـج  زا  هتکن  ود  يور  رب  دریگ ، یم  تروـص  هک 
(3) .تسا رتراک  یتاباختنا  تازرابم  يرگید  ردص و  ینب  یلخاد  تالکشم  یکی  هتکن  ود  نیا  .دنناوخ  یم  رمث  رمثم  اه  ناگورگ 
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ناراـیتسد زا  یکی  ار  يو  روـبزم  يرازگربـخ  هک  ییاـبطابط -  قداـص  اـب  ناـملآ ، هجراـخروما  ریزو  رـشنگ  داد  شرازگ  نب  زا  نـینچمه  سرپدتیـشوسآ 
يو اب  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  ییاهر  يارب  یللملا  نیب  ياه  شالت  دروم  رد  هدرک و  تاـقالم  یـصوصخ  روط  هب  تسا -  هدـناوخ  ردـص  ینب  کـیدزن 
دیاب تسا : هدوزفا  سرپدتیـشوسآ  .درکن  وگزاب  ییابطابط  رفـس  هرابرد  ار  يرت  شیب  تایئزج  ناملآ  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  .تسا  هدرک  وگو  تفگ 

ناگورگ يدازآ  ياضاقت  ردص  ینب  هب  يا  همان  یط  تسا و  هتفرگ  رارق  اپورا  ناربهر  رگید  رانک  رد  هتشذگ  هتفه  ناملآ ، مظعاردص  تیمشا  هک  تسناد 
(1) .تسا هدرک  ار  ییاکیرما  ياه 

سراپ يرازگربخ  راگنربخ  اب  وگو  تفگ  رد  يو  .درک  تاـقالم  يروهمج  سیئر  اـب  تسا ، ناریا  رد  اـکیرما  عفاـنم  ظـفاح  هک  سیئوس  ریفـس  نارهت ، رد 
هچنآ رد  ار  شـشوک  تیاهن  میراذـگب و  فرط  ود  رایتخا  رد  ار  نامدوخ  کیتاملپید  تاناکما  مامت  هک  تسا  هدوب  ام  تسایـس  هشیمه  نیا  تشاد : راهظا 

، دنتـسه عون  نیا  زا  هک  ییاه  مایپ  مامت  تفگ : ینیمخ  ماما  هب  رتراـک  ماـیپ  دروم  رد  ناریا ، رد  سیئوس  ریفس  (2) میهد ماجنا  دـیآ ، یم  رب  ام  تسد  زا  هک 
يو .دریگب  رارق  بیذکت  دروم  هک  دراد  دوجو  کسیر  نیا  هشیمه  دوش ، رشتنم  تسین  رارق  هک  یبلطم  راشتنا  تروص  رد  دنوش و  مالعا  دیابن  دنا و  يّرس 

کی طقف  صخـشم ، هنیمز  نیا  رد  هژیو  هب  ایند و  رد  تفگ : تسا  هدـش  میلـست  یناریا  تاماقم  هب  سیئوس  ترافـس  قیرط  زا  ماـیپ  دـنچ  هک  دروم  نیا  رد 
زا یلو  دریگب ؛ تروص  فلتخم  ياه  لاناک  نیا  نیب  هنیمز  نیا  رد  ییاه  يراکمه  تسا  نکمم  دنراد و  دوجو  فلتخم  ياه  لاناک  درادن و  دوجو  لاناک 
هک تسا  ام  تسایس  نیا  تفگ : رت  شیب  حیضوت  رد  يو   (3) .تسا هدش  يروهمج  سیئر  ياقآ  میلست  مایپ  ود  سیئوس ، ترافس  سیئوس و  تلود  لاناک 
زا یمایپ  رگا  ینعی  دوش ؛ یم  لدـب  در و  سیئوس  يزکرم  تلود  قیرط  زا  اه  مایپ  هکلب  دـننک ؛ یمن  لمع  میقتـسم  روط  هب  ناشدوخ  اـم  یگدـنیامن  رتاـفد 

(4) .دیآ یم  نارهت  هب  اج  نآ  زا  سپس  دسر و  یم  سیئوس ، تلود  تختیاپ  نرب  هب  لوا  مایپ  نیا  تسه ؛ نارهت  هب  نتگنشاو 
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ساکعنا یهورگ  ياه  هناسر  رد  یمومع ، راکفا  هجوت  لیلد  هب  دوش ، یم  داهنـشیپ  اکیرما  تلود  هب  یـسررب  يارب  اکیرما  لخاد  رد  هک  اه  لح  هار  یخرب 
: داد شرازگ  اکیرما  يادص  زورما  .دبای  یم 

نایم طباور  هلئسم  هک  تسا  هدرک  تساوخرد  اکیرما  ناگدنیامن  سلجم  وضع  نسناه  جرج 
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نارهت رد  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ  اـب  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  هرگنک  وضع  اـهنت  يو  .دریگ  رارق  وگو  تفگ  ثحب و  دروم  هرگنک  رد  ناریا ، اـکیرما و 
اکیرما ناگدـنیامن  سلجم  وضع  نسناـه  جرج  یتاـعوبطم  سنارفنک  کـی  رد  دـهد : یم  شرازگ  نینچ  هرگنک  زا  اـکیرما  يادـص  ربخم  .دـنک  تاـقالم 

ياـه هداوناـخ  ياـضعا  زا  دوب  بکرم  سنارفنک ، نیا  .دریگ  رارق  یـسررب  دروم  ناریا  اـکیرما و  ناـیم  طـباور  هب  طوـبرم  قیاـقح  ماـمت  هک  درک  داهنـشیپ 
جرج .تسا  هدش  دازآ  هک  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  رد  اکیرما  ییایرد  نارادـگنفت  زا  یکی  زلاوک  مایلیو  نابهورگ  ناریا و  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ 

.درک دهاوخ  کمک  اه  ناگورگ  يدازآ  بسک  هب  قیاقح  نیا  ندرک  ناونع  يو  هدیقع  هب  تفگ  نسناه 

هـسلج کی  تفگ : درک و  دـییأت  ار  نسناه  جرج  تاراهظا  تسا ، هدـش  دازآ  نز ، تسوپهایـس و  ياه  ناـگورگ  زا  رگید  رفن  اب 12  هک  زلاوک  ناـبهورگ 
ناریا هک  یتاماهتا  هرابرد  قیاقح  نتسناد  هب  ناییاکیرما  هک  داد  دهاوخ  ناشن  نایناریا  هب  هلئسم ، نیا  یـسررب  روشک و  ود  نایم  طباور  هرابرد  رظن  عامتـسا 

يو .هن  ای  تسا  هدـش  یتاهابتـشا  بکترم  ناریا  اب  دوخ  طباور  رد  اکیرما  ایآ  هک  دـننادب  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  دـنم  هقالع  تسا ، هتخاس  دراو  اکیرما  هب 
یهاوخرذع هب  یجایتحا  چیه  اکیرما  تلود  رگید  دشاب ، ناریا  تاماهتا  زا  روشک  نیا  ندوب  اربم  هدنهد  ناشن  اکیرما  هرگنک  قیقحت  یسررب و  رگا  تفگ :

.تشاد دهاوخن  ناریا  زا 

بلج تارکمد  هاوخ و  يروهمج  زا  معا  ار  اکیرما  سلجم  ناگدـنیامن  اهروتانـس و  زا  يدایز  دادـعت  تیاـمح  يو  هک  تسا  هتـشاد  راـهظا  نسناـه  جرج 
هب هک  تسا  هدرک  هفاضا  نسناـه  یلو  .دـنقفاوم  ًـالماک  هرگنک  رد  رظن  عامتـسا  تاـسلج  لیکـشت  اـب  يو  هاوخ  يروهمج  ناراـکمه  هژیو  هب  تسا ؛ هدرک 

راشف تحت  رتراک  يوس  زا  یتاسلج ، نینچ  ندنکفا  قیوعت  هب  يارب  دنتـسه ، تارکمد  هک  اکیرما  هننقم  سلاجم  فلتخم  ياه  هتیمک  ياسؤر  يو ، هدـیقع 
اکیرما هرگنک  رد  ار  دوخ  ناراکمه  روشک ، نیا  رد  یمومع  راکفا  هجوت  بلج  ناییاکیرما و  تیامح  بلج  اـب  تسا  ممـصم  تسا  هتفگ  نسناـه  .دنتـسه 

زج يا  هراچ  هرگنک  ناربهر  دنهد ، ناشن  تیامح  تاسلج  نیا  لیکشت  يارب  یفاک  هزادنا  هب  ناییاکیرما  رگا  تسا  دقتعم  تفگ  يو  .دراذگب  راشف  تحت 
(1) دنا هدرک  اضما  ار  اضاقت  نیا  نونکات  رفن  رازه  دنچ  هب  بیرق  تسا  هتفگ  اه  ناگورگ  زا  یکی  ناگتسب  .تشاد  دنهاوخن  داهنشیپ  نیا  لوبق 

230

هدهاشم دوش ، لح  اکیرما  بولطم  وحن  هب  هیـضق  هک  نیا  زا  يرت  شیب  يدیمون  زورما ، نایاپ  ات  اکیرما  ناریا و  نیب  يراج  لئاسم  ياه  باتزاب  یـسررب  اب 
يارب يو  کیرحت  يارب  شـشوک  ردـص و  ینب  ياه  یگژیو  هب  هراشا  دوش ، یم  هدـید  اه  باتزاب  نیا  رد  شیبو  مک  هک  يرگید  تیـصوصخ  .ددرگ  یم 

عـضوم نانچمه  يوروش  عبانم  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  نایاش  اه  باتزاب  نیا  نایم  رد  هک  يرگید  هلئـسم  .تسا  ماـظن  لـک  زا  لقتـسم  یعـضوم  ذاـختا 
.تسا زورما  یط  یناهج  ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  لئاسم  عیسو  ياه  باتزاب  زا  ییاه  هنومن  ریز  بلاطم  .دنهد  یم  همادا  ار  اکیرما  اب  هلباقم 
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یتاباختنا ياه  تیلوغـشم  يارو  رد  تشون : ناریا " نارحب  رد  گنرین  هنامز   " ناونع اب  یبلطم  رد  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  سیراپ  پاچ  دـنومول  هماـنزور 
رانک تخادـنا ، یم  رطخ  هب  ار  اه  ناگورگ  یگدـنز  هک  ار  یماظن  لح  هار  تسناوت  یـساملپید  نیا  .تسا  هدـش  لضعم  راچد  اکیرما  یـساملپید  رتراـک ،
عفن يذ  فرط  ود  يارب  یـضقانتم  جـیاتن  عقاو  رد  یمادـقا  نینچ  .دـنک  دـیدرت  ناریا  میژر  هب  يداـصتقا  یـسایس و  یمومع و  گـنج  مـالعا  رد  دراذـگ و 
ینب دننام  هک  يدارفا  دنوش ؛ فیعضت  بالقنا  ياروش  ور  هنایم  دارفا  دوش و  رت  لاکیدار  عاضوا ، هک  درک  یم  کمک  ناریا  رد  مادقا  نیا  .تشاد  یمربرد 

رد اـکیرما  يژتارتسا  هب  يا  هبرـض  مادـقا  نیا  یللملا ، نیب  هنحـص  رد  .دنتـسه  اـه  ناـگورگ  هلئـسم  يارب  يا  هنادـنموربآ  لـح  هار  نتفاـی  لاـبند  هب  ردـص 
داحتا لباقم  رد  ناتسناغفا ، هلئـسم  دروم  رد  ار  یمالـسا  ياهروشک  مامت  هک  تسا  هتـشاد  ار  نآ  دصق  يژتارتسا  نیا  نوچ  دمآ ؛ یم  باسح  هب  هنایمرواخ 

(1) .تسا دودحم  تیاهن  یب  رتراک  تلود  رونام  لمع  عاعش  نیاربانب  .دنک  دحتم  يوروش 

هب يدـیما  ًالعف  تسا ، هدـش  لدـب  در و  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ناریا و  نیب  هک  يا  هزات  ياه  مایپ  لابند  هب  تشون : هراب  نیا  رد  زین  زمیات  لاشننیاف  همانزور 
هلئـسم لح  هب  طوبرم  ياه  شالت  تسکـش  ینابرق  نیرت  گرزب  رتراـک ، هتـشگرب و  تخب  ياـه  ناـگورگ  رب  هوـالع  .درادـن  دوجو  اـه  ناـگورگ  يدازآ 
تالایا هک  يداصتقا  ياه  تازاجم  زا  ناریا  .دزادرپب  روشک  يرورـض  مهم و  يداصتقا  تاحالـصا  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  ردـص  ینب  دوخ  اه ، ناگورگ 

؛ دـمآ دـهاوخنرد  وناز  هب  ناریا  دـننکب ، مه  رت  شیب  ار  اه  تازاجم  نیا  رگا  تسا و  هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  درک ، لامعا  نآ  دـضرب  شیپ  هام  جـنپ  هدـحتم 
.دوش لزلزتم  وا  دامتعا  تردـق و  اـی  دورب  ور ، هناـیم  تسا  یـصخش  ًـالوصا  هک  ردـص  ینب  يوربآ  هک  دـنکن  يراـک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  رتراـک  نیارباـنب 

هک تسا  يدیما  نیرتهب  وا  تسا و  رادروخرب  دنتسه ، هدیمهف  یـسایس  رظن  زا  هک  ییاه  یناریا  رثکا  ینابیتشپ  زا  ردص  ینب  هک  دراد  هدیقع  زمیات  لاشننیاف 
(2) دراد دوجو  ناریا  رد  یسایس  تابث  يرارقرب  يارب 

ترازو نتگنشاو  رد  تسا : هدمآ  دش ، شخپ  ویدار  نیا  زا  زورما  تعاس 19:45  هک  يراتفگ  رد  .درک  هراشا  هلئـسم  زا  يرگید  ياه  هبنج  هب  ندنل  ویدار 
يرظنراهظا هنوگره  زا  دوش ، یم  لابند  نارهت  رد  ترافـس  ياه  ناگورگ  نتخاس  دازآ  يارب  شالت  هک  نونکا  تسا  هتفرگ  میمـصت  اـکیرما  هجراـخروما 

هیلک دـنراد ، زاربا  یـضقانتم ، قرط  هب  ار  هدـحتم  تـالایا  تسایـس  دـنناوتن  فلتخم  نایوگنخـس  هک  نآ  يارب  ضوـع ، رد  .دـنک  يراددوـخ  ناریا  هراـبرد 
، اکیرما ناریا و  طباور  دروم  رد  تفگ : رتراک  تندیزرپ  یتاعوبطم  يوگنخـس  لواپ  يدوج  .دوش  یم  عاجرا  دیفـس  خاک  هب  رما ، نیا  هب  طوبرم  تالاؤس 

(3) دهدب ناشن  يرابدرب  دوخ  تایلمع  تاملک و  رد  دراد  رظنرد  اکیرما  تلود 

هتفگ هدرک ، وگو  تفگ  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ناریا و  ياه  تلود  اب  ینفلت  هک  لـلم  ناـمزاس  لـکریبد  میاهدـلاو  رتکد  درک : مـالعا  زین  ناتـسکاپ  ویدار 
نتگنشاو رد  دیفس  خاک  تاماقم  یلو  تسا ؛ ناریا  طیارش  ندرک  لوبق  دروم  رد  اکیرما ، فرط  زا  لماک  هینایب  کی  رظتنم  ناریا  هک  تسا 
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هک تسا  هتـشاد  راهظا  ردص  ینب  تندیزرپ  لاح  نیا  رد  .دهاوخ  یم  هچ  ناریا  میناد  یمن  ًاقیقد  میـشاب ، راودـیما  میهاوخ  یم  ام  هک  یلاحرد  دـنیوگ  یم 
(1) .تسا هدرکن  لیصحت  اهنآ ، ظفاحم  نایوجشناد  لرتنک  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  يارب  ار  يو  طیارش  رتراک  تندیزرپ 

سرپدتیشوسآ يرازگربخ  زورما  روشک ، نیا  هرگنک  هتشذگ  زور  ثحابم  هژیو  هب  اکیرما  یجیردت  ياه  دیدهت  یخرب  هب  شنکاو  هرابرد  رگید ، يوس  زا 
ناریا لباقم  رد  دـیدج  یخاتـسگ  يراکایر و  هب  ار  هدـحتم  تالایا  يروهمج  سیئر  رتراک  یمیج  يوروش ، زورما  ياه  هماـنزور  داد : شرازگ  وکـسم  زا 
هرابرد ار  سات  يرازگربخ  ياه  شرازگ  يوروش  ياه  همانزور  .دراد  رارق  روشک  نیا  لباقم  رد  زونه  نتگنشاو  نینهآ  تشم  هک  دنتـشون  دندرک و  مهتم 

يارب یلیلد  هدـحتم  تـالایا  دوـب  هتفگ  اـکیرما  يرگراـک  نویـسناونک  کـی  رد  رتراـک  .دـندرک  رـشتنم  رتراـک ، ( 12/1/1359  ) هبنـش هـس  زور  تاراـهظا 
یب بلطم ، نیا  راهظا  اب  هدـحتم  تالایا  يروهمج  سیئر  تسا : هدـمآ  سات  شرازگ  رد  .درادـن  شا  هتـشذگ  ياـهراک  يارب  ناریا  میژر  زا  یهاوخرذـع 

مسیلایرپما تایانج  تیلوئـسم  زا  دوخ  ندیـشک  رانک  تهج  يدیدج  شالت  نآ ، رب  هوالع  داد و  ناشن  ناریا  مدرم  نأش  اهوزرآ و  هب  يا  هناربکتم  یهجوت 
ناگورگ يدازآ  هار  رد  ایوگ  هک  داد  نانیمطا  دوخ  تاراهظا  رد  يراکایر  اب  رتراک  تسا : هدـش  هفاضا  اـه  شرازگ  نیا  رد  .داد  ماـجنا  ناریا ، رد  اـکیرما 

تسا و اکیرما  یلخاد  تسایس  فادها  زا  يوریپ  هب  نانخس ، هنوگ  نیا  نارظان ، زا  يرایـسب  هدیقع  هب  تفگ : سات  .تسا  راکرد  یتفرـشیپ  ییاکیرما  ياه 
رد دوش  یم  اعدا  هک  ییاه  شالت  لیلد  هب  ار  رتراک  سات  .دراد  تکرش  نآ  رد  رتراک  هک  تسا  يروهمج  تسایر  یتامدقم  تاباختنا  نتشاد  رظنرد  اب  زین 
هک يزیمآدـیدهت  نحل  یماظن و  تردـق  شیامن  زا  دوصقم  تشون : نینچمه  سات  يرازگربخ  .داد  رارق  هلمح  دروم  تسا ، يوروش  داحتا  دـیدهت  تهج 

تـسین ینابز  دیدهت ، نابز  اما  دوزفا : سات  .دـیآ  رظن  هب  يوق  یتاباختنا  تازرابم  رد  يروهمج ، سیئر  هک  تسا  نآ  دربب  راک  هب  تسا  لیام  رایـسب  رتراک 
(2) .دنک تبحص  يوروش  داحتا  اب  نآ ، اب  یسک  هک 
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اپرب هرهاق  بونج  يرتمولیک  رد 400  عقاو  رصم  طویسا  رهـش  رد  ییوجـشناد  یتارهاظت  زورما  روضح ، نیا  دض  رب  رـصم و  رد  هاش  روضح  هب  شنکاو  رد 
دـضرب هک  هدوب  دیوید ، پمک  حلـص  ياه  سامت  زا  ریخا ، مین  لاس و  ود  فرظ  زیمآ  ضارتعا  يور  هدایپ  نیرت  گرزب  نیا  سرپدتیانوی ، شرازگ  هب  .دش 
شریذپ لیلد  هب  تاداس  تفرگ ، ماجنا  هاگشناد  رد  هک  ییاه  ینارنخس  یط  .دندرک  تکرش  وجـشناد  رازه  جنپ  دودح  نآ  رد  تسا و  هدش  ماجنا  تاداس 

ماقم ندرک  نیزگیاج  تسایس  هنیمز  رد  نینچمه  يو  .تفرگرارق  شنزرس  تمذم و  دروم  لیئارـسا  اب  حلـص  نامیپ  ياضما  رـصم و  رد  ناریا  عولخم  هاش 
کی هب  ام  دـندز : یم  دایرف  اه  ینارنخـس  نمـض  رد  نایوجـشناد  .تفرگ  رارق  شهوکن  دروم  یلاغ ) سورطپ  هلمج  زا   ) یتلود عضاوم  رد  کچوک  ياـه 

رصم دندز : یم  دایرف  عولخم  هاش  دضرب  دوخ  ياهراعش  رد  نایوجشناد  .میرادن  زاین  روشک  رد  رگید  قوراف 

429 ص :

.14/1/1359 ناتسکاپ ، ویدار  یسراف  شخب  ص10 ، ذخأم 18 ، - 1
( . لیروآ 1980(14/1/1359  3 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  وکسم -  ص4و5 ، ذخأم 18 ، - 2
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راهچ هب  کیدزن  تارهاظت  نیا  .درکن  تلاخد  تارهاظت  نیا  رد  شاشتغادض  سیلپ  .دـنوش  هتـشک  دـیاب  نالتاق  دـیوگ  یم  نآرق  تسین و  نالتاق  هاگهانپ 
(1) دنداتسیا تعامج  زامن  هب  ناگدننکرهاظت  نایاپ ، رد  دیشک و  لوط  تعاس 

يارب هک  داد  لیکشت  یلم  حطس  رد  يا  هرگنک  طویسا  هاگـشناد  رد  زورما  یمالـسا ، يردارب  تیعمج  داد : شرازگ  نینچ  ار  هعقاو  هسنارف ، يرازگربخ  اما 
رد .تسا  رصم  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  هاگـشناد و  زا 12  بکرم  ییوجـشناد  شبنج  کی  تیعمج ، نیا  .دوب  رـصم  رد  عولخم  هاـش  روضح  هب  ضارتعا 

يروآدای .تشاد  همادا  هاگشناد  نیا  مولع  هدکـشناد  رد  تعاس  ود  تدم  هب  هرگنک  نیا  دندوب ؛ هدرک  تکرـش  هرگنک  نیا  رد  وجـشناد  رازهراهچ  دودح 
شروشدض ياهورین  یمالسا و  يردارب  بزح  ياضعا  نایم  يدیدش  ياهدروخرب  هنحـص  طویـسا  رهـش  (، 12/1/1359  ) هتشذگ هبنـش  زور  هک  دوش  یم 

(2) دوب

ترافـس ربارب  رد  عولخم ، هاش  هب  یگدـنهانپ  ياطعا  رب  ینبم  تاداس  میمـصت  هب  ضارتعا  رد  یناریا ، يوجـشناد  رازه  دودـح  زین  زورید  هک  تسا  ینتفگ 
یماـظن روضح  هب  شنکاو  رد  دـنتفر و  ناتـسناغفا  ترافـس  فرط  هب  نایوجـشناد  نیمه  سپـس  رتـیور  شرازگ  هب  .دـندرک  تارهاـظت  وـن  یلهد  رد  رـصم 

(3) دماین لمع  هب  یتشادزاب  هنوگ  چیه  دندش و  قرفتم  شمارآ  اب  ناگدننکرهاظت  .دنتخادرپ  يور  هدایپ  هب  روشک ، نیا  رد  يوروش 
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.داد ربخ  درب ، یم  رـس  هب  رـصم  رد  هک  ناریا  قباس  هاش  يولهپ ، اضردمحم  هلیـسو  هب  لصفم  يا  هینایب  رودص  زا  دوخ ، زورما  یبرع  شخب  رد  ندنل  ویدار 
: تسا هدمآ  ویدار  نیا  شرازگ  رد 

یط تاماهتا  نیا  .درک  بیذکت  ار  ناریا  ینونک  ناربهر  بناج  زا  دوخ  هب  هدش  هداد  تبسن  تاماهتا  زا  يرایسب  یلصفم ، هینایب  کی  یط  ناریا  قباس  هاش  »
یکی هلیسو  هب  ار  دوخ  هینایب  قباس  هاش  .تسا ...  هدش  لیوحت  اماناپ  تلود  هب  اه ، شرازگ  یخرب  بجوم  هب  هک  دوب  هدمآ  دراو  ناریا  قباس  هاش  هب  يدانسا 

.تسا هداد  راشتنا  هرهاق ، یکیدزن  رد  عقاو  يراعملا  یماظن  ناتسرامیب  رد  ندوب  يرتسب  نایرج  رد  شنارایتسد و  زا 

دوخ هینایب  رد  هاش  .تسا  تلود  لاوما  زا  هدافتـسا  ءوس  تکلمم و  رد  داـسف  جـیورت  هلمج ، زا  هک  تسا  هدرک  در  ار  تاـماهتا  نیا  زا  يرایـسب  قباـس  هاـش 
هدمآ لمع  هب  مزال  ياه  تقفاوم  نآ ، يراذگ  هنیزه  رـس  رب  هتفرگ و  رارق  هشقانم  دروم  ینلع  روط  هب  لاوما ، زا  هدافتـسا  یگنوگچ  هلئـسم  هک  تسا  هتفگ 
تسا هدوزفا  قباس  هاش  .تسا  هدوب  هنایمرواخ  رد  هنیرید  ّتنس  کی  روشک ، ياسؤر  هب  نآ  ندرک  هیده  هرقن و  الط و  دیرخ  تسا  هتفگ  نینچمه  يو  .دوب 

نیا نینچمه  يو  .دـشاب  دـناوت  یمن  یبیجع  رما  کی  موهفمان ) هب ...(  تبـسن  دـشاب ، هدرک  جراخ  روشک  زا  رالد  دراـیلیم  ود  لاـس ، لـالخ 10  رد  وا  رگا 
(4)« .درک بیذکت  تسا ، هدرب  نیب  زا  ناریا ، زا  جورخ  زا  لبق  دیماجنا ، یم  شتیموکحم  هب  هک  ییاه  هدنورپ  وا  هک  ار  عوضوم 

430 ص :

.سرپدتیانوی هرهاق -  ص2 ، ، 16/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.هسنارف يرازگربخ  هرهاق -  ص10 ، ، 17/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

.رتیور ون -  یلهد  ص2 ، ، 22 ذخأم - 3
.ندنل ویدار  یبرع  شخب  ص7 ، ، 18 ذخأم - 4
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خیـش ، " هبحاصم نیا  رد  .دش  رـشتنم  هراب  نیا  رد  يا  هبحاصم  زورما  تسا ، ناریا  دضرب  قارع  میژر  یمئاد  ياه  هناهب  زا  هریزج  هس  عوضوم  هک  یلاحرد 
هرابرد ناریا  يروهمج  سیئر  ریخا  نانخس  زا  صاخ  یتشادرب  یبرع ) هدحتم  تاراما  ياه  نیشن  خیش  زا   ) همیخلا سأر  مکاح  یمـساقلا " دمحم  نبرقص 

رگید لاس  روبزم 9  خیـش  رظن  هب  هک  سراف -  جـیلخ  رد  ناـییاکیرما  روضح  ماـمتا  زا  سپ  ناریا  تشادرب ، نیا  ساـسارب  .تسا  هدرک  وگزاـب  هریزج ، هس 
.تسا ریازج  نیا  ندوب  یبرع  شریذپ  تمالع  نیا  داد و  دهاوخ  بارعا  لیوحت  ار  هریزج  هس  دوب -  دهاوخ 

روضح وـحم  زا  شیپ  ناریا  تفگ  فدـهلا  یتـیوک  هماـن  هتفه  هب  همیخلا  سأر  مکاـح  یمـساقلا  تشوـن : دـش  رکذ  هچنآ  شرازگ  همادا  رد  سرپدـتیانوی 
هک تیعقاو  نیا  اما  تفگ : يو  .درک  دـهاوخن  کچوک  بنت  گرزب و  بنت  یـسوموبا ، ریازج  نداد  سپ  هب  مادـقا  سراف ، جـیلخ  هقطنم  زا  اکیرما  یماـظن 

ریازج یبرع  تیهاـم  هب  هنادنمتفارـش  تخانـش  کـی  هدـنهد  ناـشن  تسا ، هدیـشک  شیپ  ار  ریازج  عوضوم  ناریا ، يروـهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوـبا 
.تسا ام  هدش  عییضت  قح  هب  ناریا  داقتعا  زا  یکاح  تسا و  روکذم 

یبرع ياهروشک  درک و  در  بارعا  هب  ار  سراف  جیلخ  هریزج  هس  ندـینادرگزاب  ناکما  رظن ، دروم  هبحاصم  رد  ردـص  ینب  دوش : یم  روآدای  سرپدـتیانوی 
دهاوخ لرتنک  ار  اهنآ  اکیرما  ریازج ، نیا  رب  روکذـم  یبرع  ياهروشک  لرتنک  اب  نیارباـنب  دنتـسه و  اـکیرما  لرتنک  تحت  هک  دومن  مهتم  ار  سراـف  جـیلخ 

نآ زا  شکتفن  یتـشک  دـص  زا  شیب  هنازور  هک  يا  هگنت  دنفرـشم ؛ سراـف  جـیلخ  ياـه  بآ  هب  يدورو  هار  اـهنت  ینعی  زمره  هگنت  رب  هریزج  هس  نیا  .درک 
(1) .دنک یم  روبع 
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داد و صیخـشت  بولطمان  رـصنع  سوساج و  ار  یقارع  تاـملپید  کـی  ناریا  زورما  زیزع ، قراـط  رورت  زا  سپ  قارع  ناریا و  نیب  جنـشت  نتفرـالاب  یپ  رد 
، دناوخ مالسا  ناییادف  زا  ار  براض  هک  یسانشان  كوکشم  نفلت  هب  دانتـسا  اب  ربخ ، نیا  همادا  رد  ندنل  ویدار  .دش  قارع  ترافـس  زا  يو  جارخا  راتـساوخ 

قراط نتشک  دصق  رفن  کی  هک  نیا  رب  ینبم  دتفا  یم  قافتا  یـشرازگ  ندیـسر  زا  دعب  زور  کی  تسرد  ناریا ، زا  یقارع  رفن  کی  جارخا  عوضوم  : » دوزفا
اب شا  يربهر  هک  تسا  هدوب  مالسا  ناییادف  یبهذم  هورگ  وضع  هتشاد ، ار  يو  نتشک  دصق  هک  یـصخش  تسا  هدش  هتفگ  ناریا  رد  .تسا  هتـشاد  ار  زیزع 

هورگ زا  تسا ، هدرک  هلمح  زیزع  قراط  هب  هک  یسک  تسا  هتفگ  نفلت  اب  یسانشان  صخش  هک  دیوگ  یم  سراپ  يرازگربخ  .تسا   (2) یلاخلخ هللا  تیآ 

431 ص :

ص4. ، 1 ذخأم - 1
.دـهد ماجنا  نینچ  نیا  یتامادـقا  دـناوتب  ات  تشادـن  دوجو  یلاخلخ  هللا  تیآ  يربهر  اب  مالـسا  ناییادـف  مان  هب  یعقاو  یتالیکـشت  عطقم ، نیا  رد  ًاساسا  - 2

مان و حرط  دح  رد  طقف  هک  دوب  هورگ  نآ  زا  هدنام  یقاب  دارفا  يدادـعت  لماش  لفحم  نیا  .مالـسا  ناییادـف  مان  هب  دوب  یکچوک  لفحم  تشاد  دوجو  هچنآ 
.رت شیب  هن  دندوب ، لاعف  ههد 20 و30  ياه  لاس  مالسا  ناییادف  دای 
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(1)« .درک بیذکت  ای  دییأت  ار  عوضوم  نیا  ناوتب  هک  تسا  نکممریغ  ور  نیا  زا  تسین ؛ ناریا  رد  نونکا  یلاخلخ  هللا  تیآ  .تسا  هدوب  مالسا  ناییادف 

شرازگ داد : شرازگ  توریب  زا  هسنارف  يرازگربخ  .دننک  یم  طبترم  ارجام  نیا  اب  ار  ناریا  حیرصت ، ای  حیولت  هب  زین  اه  هناسر  رگید  ندنل ، ویدار  رب  هوالع 
ار ناریا  قارع  تاعوبطم  .تسا  هدش  هتشک  قارع  یتینما  نارومأم  هلمح  لابند  هب  هدوب و  ناریا  هعبت  یلعرون ، ریمس  مجاهم ، هک  تسا  یکاح  یمـسر  ياه 

نینچ ماجنا  هب  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  تشگزاب  دـسیون : یم  روشک  نیا  ثعب  مکاح  بزح  ناگرا  هروثلا "  " دـنا و هتخاـس  مهتم  هلمح  نیا  كرادـت  هب 
(2) .تسه زین  یتابث  یب  ارقهق و  تهج  رد  تسا ، هدش  انب  توادع  هیاپ  رب  اهنت  هن  يو  میژر  هک  دهد  یم  ناشن  ییاه ، شور 

تلود ياه  ینیرفآ  جنشت  ییاذیا و  تاکرحت  اب  کیدزن  زا  هک  يزرم  قطانم  نالوئـسم  هژیو  هب  دوش ؛ یم  زاربا  يرگید  ياهرظن  ناریا  رد  رگید ، يوس  زا 
زا یشرازگ  نمض  سراپ ، يرازگربخ  اب  وگو  تفگرد  مالیا  رادناتـسا  هلمج  زا  دننک ؛ یم  زاربا  هراب  نیارد  یحیرـص  ياهرظن  بلاطم و  دنریگرد ، قارع 
رود  ] یمالـسا بالقنا  يداینب  قیمع و  هبذاـج  زا  مالـسا و  تقیقح  زا  ار  شدوخ  مدرم  راـکفا  هک  نیا  يارب  قارع  ثعب  تموکح  تفگ : ینونک  تیعـضو 

لئاسم حرط  اب  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  عورـش  ار  يدایز  هنامرـش  یب  تامادقا  دهاکب ، تسا  هدـمآ  دوجو  هب  قارع  مدرم  رد  هک  یکرحت  زا  و  دـنک ]
قارع ماعلا  نما  هرادا  تمدـخ  رد  هک  هتخورفدوخ  دارفا  یکاواس و  دارفا  يا  هدـع  هب  یماظن  ياـه  شزومآ  نداد  ناریا ، نویبالقنادـض  هب  کـمک  يزرم ،
مدرم نهذ  دهاوخ  یم  نویزیولت ، ویدار و  قیرط  زا  نآ  رشن  و  يراکبارخ ، يارب  رگید  ياهاج  هاشنامرک و  مالیا و  ای  ناتسزوخ  هب  اهنآ  نداتسرف  دنتسه و 

(3) .دهدب وش  تسش و  ار 

هنانامرهق ياه  شـشوک  دـهاوخ  یم  ناریا ، هب  ماهتا  ندروآ  دراو  اـب  قارع  هک  تسا  هتفگ  يریـسفت  یط  ناریا  ویدار  داد : ربخ  ندـنل  ویدار  لاـح ، نیا  رد 
نارهت رد  هک   (4) ناتـسرپ نطو  داحتا  هب  موسوم  قارع  تلود  نافلاخم  هورگ  ياضعا  زا  یکی  .دنک  یفخم  ار  روشک  نآ  دساف  میژر  ربارب  رد  قارع  مدرم 

باصتعا شیپ  زور  دـنچ  زا  اهرهـش  زا  يرایـسب  رد  تسا  هتفگ  يو  .دروخ  یم  مشچ  هب  قارع  رد  يدـیدش  ياه  یمارآان  هک  تسا  هتفگ  درب ، یم  رـس  هب 
نطو داحتا  هورگ  وضع  .دـنا  هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  ضرتعم  نایوجـشناد  قارع  شترا  دارفا  يزرم ، ياهرهـش  زا  یکی  رد  تسا و  هتـشاد  نایرج  ییاـه 

همانزور رد  هنیمز  نیا  رد  ییاه  شرازگ  .دنا  هدـش  ریگتـسد  رفن  زا 100  شیب  یمخز و  رفن  زا 30  شیب  يریگرد ، نیا  هجیتـن  رد  هک  تسا  هتفگ  ناتـسرپ 
(5) .تسا هتفرگن  رارق  دییأت  دروم  اه  شرازگ  نیا  اما  تسا ؛ هتفای  راشتنا  نارهت  پاچ  ياه 

زا قارع  ناریا و  نایم  تابسانم  درک : میسرت  نینچ  ار  ینونک  عضو  زورما  هسنارف  يرازگربخ 

432 ص :

.14/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص8 و9 ، ذخأم 18 ، - 1
(. 14/1/1359  ) لیروآ 1980  3 هسنارف ، يرازگربخ  توریب -  ص1 ، ، 16/1/1359 ، 15 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.سراپ يرازگربخ  ، 14/1/1359 دادماب ، همانزور  - 3
.تسا ینابلاط  هورگ  نامه  ای  قارع  ناتسدرک  ینهیم  هیداحتا  روظنم ، - 4

.14/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص9 ، ذخأم 18 ، - 5
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ناریفـس هتـشذگ ، هام  رد  اهنآ  ياه  تلود  هک  نآ  ات  دییارگ  تماخو  هب  هتفر  هتفر  دش و  هریت  یمالـسا ، يروهمج  رارقتـسا  زا  دـعب  یمک  شیپ ، لاس  کی 
رد عقاو  کچوک  بنت  گرزب و  بنت  یسوموبا و  ریازج  كرت  زا  ناریا  . 1 تسا : رارق  نیا  زا  روشک  ود  نایم  يریگرد  یلصا  تاکن  .دندناوخارف  ار  دوخ 

هناخدور هرابرد  ناریا  اب  لاس 1975  همانتقفاوم  رد  هک  تسا  نآ  راتساوخ  قارع  .دنز 2 . یم  زاب  رـس  دراد -  رارق  سراف  جیلخ  هناهد  رد  هک  زمره -  هگنت 
ناریا عفن  ًارهاظ  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  روشک  ود  زرم  تارف ، هلجد و  ياهدور  نتـسویپ  زا  سپ  هک  يا  هناخدور  دیآ ؛ لمع  هب  یتاحالـصا  برعلا ، طش 

رد ناریا  .تسا  اهنآ  تالکشم  يارب  نیون  لح  هار  کی  ناهاوخ  دنک و  یم  يرادبناج  ناریا  رد  چولب  درُک و  برع ، ياه  تیلقا  زا  قارع  .درادربرد 3 . ار 
، لاـح ره  هب  .تسا  هدرک  راـکنا  يزرم  ثداوـح  دروـم  رد  ار  ناریا  ررکم  تاـماهتا  قارع  .دـنک 4 . یم  موکحم  هلخادـم ، ناونع  هب  ار  هلئـسم  نیا  لباقم ،

(1) دنک رت  يدج  ار  روشک  ود  نایم  مصاخت  تلاح  دناوتب  قارع  ریزو  تسخن  نواعم  هب  هلمح  هک  دنراد  میب  نآ  زا  توریب  رد  روما  نارظان 
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یعیبط عاضوا  هداد و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  يزرم  قطاـنم  رد  ناریا  كاـخ  زا  ییاـه  شخب  ناـنچمه  يزرم ، تاـکرحت  ییاذـیا و  هدـنکارپ  ياـه  ریگرد ي 
.تشاد همادا  یعضو  نینچ  بونج ، رد  هچ  روشک و  برغ  يزرم  قطانم  رد  هچ  مه ، زورما  .تسا  هدرک  هجاوم  لالتخا  اب  ار  مدرم  هنازور 

هک دـش  غالبا  قارع ، لماوع  يذوفن  هناراکبارخ و  تاکرحت  زا  ینارگن  زاربا  نمـض  دابآ ، ورـسخ  یلحاـس  دراـگ  نادرگ  هدـنامرف  هب  باـطخ  بونج ، رد 
هچوان ناهدنامرف  هب  دنیامن ، یم  یهام  دیص  هب  مادقا  برعلا  طش  رد  هک  ملب  نانیشنرس  هژیو  هب  یمومع ، ياهروانـش  دیدش  لرتنک  مزال و  تبقارم  نمـض  »
بقارم نابهگن و  دـنا ، هتفرگ  ولهپ  یلحاس  دراگ  هلکـسا  رد  هک  ییاهروانـش  هدرک و  هجوت  اه  تیرومأم  رد  اـه  هچواـن  تظاـفح  رما  رد  هک  ددرگ  غـالبا 

(2)« .دنیامن يریگولج  هلکسا 2  هب  یمومع  ياهروانش  ریاس  ای  ملب و  ندش  کیدزن  زا  دوش و  هدرامگ  یفاک 

مالیا يرادناتـسا  زا  زورما  هک  مارگنفلت  کی  .دوش  یم  نایماظنریغ  هب  یتح  ییاه  بیـسآ  بجوم  ًابترم  يزرم  ياه  هداـج  يراذـگ  نیم  روشک ، برغ  رد 
دننام يدوخ  هناتسود  يداع و  تامادقا  يارب  یتح  تسین ؛ رانکرب  ینیرفآ  رطخ  یناسر و  بیسآ  زا  يزرم ، قطانم  رد  ددرت  هک  دهد  یم  ناشن  دش  لاسرا 
شیپ زور  هس  هک  یقارع  نادنفـسوگ  نداد  لیوحت  تهج  زورما ، رهظزادعب   3:30 تعاس : » تسا هدمآ  مارگنفلت  نیا  رد  .یقارع  ياهدنفسوگ  ندنادرگرب 
نداد لـیوحت  تاـقالم و  زا  سپ  .دـندوب  هتفر  زرم  هب  نایـسوم  يرمرادـناژ  ناـهورگ  هدـنامرف  قاـفتا  هـب  نایـسوم  رادـشخب  دـندوب ، هدـش  ناریا  زرم  دراو 
قافتا هب  نایـسوم  ناهورگ  هدنامرف  دوش و  یم  رجفنم  دوب ، هدش  هتـشاک  یعرف  هداج  رد  هک  نیم  ددع  کی  اه ، یقارع  طسوت  هقردب  ماگنه  نادنفـسوگ و 

(3)« .دنشاب یم  ملاس  هارمه ، نانیشنرس  هیقب  رادشخب و  حورجم ، یئازخ ، مود  نابهورگ 

هلمج زا  دراد ؛ دوجو  زین  رت  يدج  رت و  یساسا  ياه  لالتخا  تاجنشت و  یخرب  لاح ، نیا  رد 

433 ص :

ذخأم 28. - 1
.دابآ ورسخ  یلحاس  دراگ  نادرگ  هدنامرف  هب  يرمرادناژ ، یلحاس  دراگ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 543 000  دنس  - 2

.اجامس تسایر  راسمیت  هب  روشک ، ترازو  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063254  دنس  - 3
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ملاک رد  دیـشر  ادخدک  يدابآ  هب  یقارع  لماوع  فرط  زا  لبق ، بش  دنچ  تسا : هدـمآ  نینچ  يریزو  تسخن  هب  يرمرادـناژ  تاعالطا  زورما  شرازگ  رد 
قارع كاخ  ای  ناریا  لخاد  هب  دـننک و  هیلخت  ار  يدابآ  هک  دـیدرگ  راطخا  اهنآ  هب  دـش و  يزادـنا  ریت  راـب  دـنچ  ماـمح ،) گـنت  زا  رتـالاب  ) باـهذ دوبک و 

یماظن و تاماقم  هب  دنتـسه ، يو  هفیاـط  زا  يداـبآ  دودـح 20  هک  يدـمحم ، دیـشر  قوف ، يدابآ  اب  راوجمه  ياه  يدابآ  ریاـشع  سیئر  .دـنیامن  تمیزع 
اهنآ تظافح  لوئـسم  ار  نارادـساپ  هاپـس  ًالک  روبزم  تاماقم  دـیامن و  یم  ار  يزرم  ياه  يدابآ  زا  تظافح  ياضاقت  دـنک و  یم  هعجارم  لـحم  یماـظتنا 

(1) .تسین نانآ  زا  تظافح  هب  رداق  درادن و  یفاک  لنسرپ  اهنآ  رظن  دروم  هقطنم  رد  نارادساپ  هاپس  عالطا ، ربارب  یلو  دننک ؛ یم  یفرعم 

یمالسا بالقنا  همانزور  زورما ، نیمه  .تسین  لماک  مه  اه  هاگساپ  رد  رارقتـسا  دح  رد  یتح  زونه  يزرم ، قطانم  نیا  رد  هاپـس  رارقتـسا  هک  تسا  ینتفگ 
زا هاگساپ  رد 10  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  نونک  ات  تشاد  راهظا  باهذ  لپرس  نیریشرصق و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هدنامرف  نبرذآ ، : » تشون

دنهاوخ رقتـسم  زین  اه  هاگـساپ  ریاس  رد  جیردت  هب  بالقنا  نارادساپ  دوزفا  يو  .دـنا  هدـش  رقتـسم  نیریـشرصق  هقطنم  رد  قارع  ناریا و  يزرم  هاگـساپ  15
(2)« .دش

رد يزرم ، یحاون  قطانم و  یلک  حطـس  رد  هاپـس ، هب  هتـسباو  یـسایس " ياه  یـسررب  تاـعالطا و  يزکرم  هرادا   " زورما هک  دوش  یم  يروآداـی  نینچمه 
زا یکاح  دش ، غالبا  مهم " قطانم  زا  تظافح   " ناونع تحت  هک  رادشه  نیا  .داد  رادشه  طوبرم  زکارم  هب  قارع  لماوع  هناراکبارخ  تامادقا  یخرب  دروم 

نیزنب پمپ  اهدس ، قرب ، ياه  هاگورین  بآ ، نزاخم  دننام  دوب ؛ اه  ناتسرهش  مهم  زکارم  ندرک  رجفنم  يارب  قارع  تلود  هلیسو  هب  لوپ  یغلابم  صاصتخا 
(3) .یتلود ساسح  تاسسؤم  رگید  اه و 
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قارع اب  ناـمروشک  كرتشم  زرم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  روشک ، ود  نیا  هب  طوبرم  لـئاسم  یخرب  قارع و  ناریا و  طـباور  تیعـضو  رد  تقد  اـب 
ود ینالوط  زرم  .تسا  قارع  میژر  يذوفن  لماوع  یماظن و  ياهورین  رمتـسم  تاکیرحت  تاکرحت و  روبزم ، لـئاسم  هلمج  زا  .دـبلط  یم  ار  يا  هژیو  هجوت 

ناتـسزوخ ناتـسا  رد  .دوش  یم  بجوم  ار  روبزم  هجوت  موزل  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  زین  يزرم  طخ  فرط  ود  رد  ناسکی  ياـه  تیموق  دوجو  روشک و 
دوجو .دراد  دوجو  یگداوناخ  یتح  یموق و  ياه  یگتـسباو  كرتشم و  نابز  يزرم ، طخ  فرط  ود  یلاها  نیب  اریز  دـنراد ؛ يرت  شیب  تیـساسح  اـهزرم 

نیا هب  هجوت  اب  .دنک  یم  رت  شیب  ار  تیـساسح  نیا  زین  سراف  جـیلخ  اب  ترواجم  و  یتفن ، میظع  تاسیـسأت  عبانم و  دوجو  قارع ، يزاس  ناتـسبرع  يواعد 
: داتـسرف ناتـسزوخ  رادناتـسا  يارب  زورما  لیذ ، ناونع  تحت  ار  نآ  جیاتن  درک و  یتاقیقحت  شرازگ  کی  هیهت  هب  مادقا  ناتـسزوخ  يرمرادـناژ  هیحان  رما ،

هدمآ نینچ  لصفم  شرازگ  نیا  همدقم  رد  .ناتـسزوخ " هب  رفـس  رد  يروهمج  تسایر  هب  يداهنـشیپ  تیریدـم  حرط  یـسررب  تهج  یتاقیقحت  شرازگ  "

: تسا

434 ص :

تنواعم  ) يریزو تسخن  هب  تاعالطا ،) هریاد  ر2 -   ) ناریا یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   033861 هرامش دنس  - 1
.14/1/1359 بالقنا ) روما  رد 

.5 ذخأم - 2
هناگ تاعالطا 9  یگنهامه  زکارم  هب  یـسایس ، ياه  یـسررب  تاعالطا و  يزکرم  هرادا  زا  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 033860  دنس  - 3

.ناریا
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هار رد  یتالکـشم  هدافتـسا و  بسانم  تصرف  ره  زا  دنراد  یعـس  بالقنادـض  بلط و  تصرف  لماوع  هک  نیا  روشک و  یلعف  ساسح  تیعقوم  هب  هجوت  اب  »
بالقنادض لماوع  لد ، ناج و  اب  يراکبارخ ، هعـسوت  يارب  زین  هیاسمه  روشک  و  دـندرگ ، نآ  ماجنا  عنام  مهارف و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نتفرگ  لکش 

هب بالقنا  زا  دعب  هک  یلنسرپ  نامزاس  رسک  یکیزیف و  تظافح  ندوبن  يزکرم و  ياه  هاگـساپ  نیب  هلـصاف  و ]  ] ألخ هب  هجوت  اب  و ] ، ] دیامن یم  ینابیتشپ  ار 
ظفح و نآ ، مها  هک  هدـیدرگ -  لوحم  يرمرادـناژ  ياه  هاگـساپ  هب  هک  یتوافتم  نوگانوگ و  فیاظو  زرم و  راون  لوط  هقطنم و  تعـسو  هدـمآ و  دوجو 
زا تعناـمم  هرجفنم و  داوم  حالـس و  دورو  زا  يریگولج  يارب  ...و  تینما  رارقتـسا  تازواـجت ، زا  يریگوـلج  یناـبزرم ، تاررقم  يارجا  اـهزرم ، تسارح 
زا نیرومأم ، ددعتم  ياه  يریگرد  اه و  هاگـساپ  نیب  ألخ  زا  هدافتـسا  اب  لیاسو ، نیا  لمح  شزومآ و  روظنم  هب  هک  بالقنادض  راکبارخ و  لماوع  جورخ 

(1)« .دوش هتشادرب  عیرس  رثؤم  ياه  ماگ  تاداهنشیپ ، هب  صاخ  هجوت  تالکشم و  عفر  تهج  رد  دیامن  یم  باجیا  دندرگ -  یم  جراخ  زرم 

ساسح تاسیسأت  تظافح  تالکشم   " و قاچاق " اب  هزرابم  تالکشم  " ، " يزرم تالکشم  : " تسا هدش  میظنت  ناونع  هس  تحت  شخب و  هس  رد  شرازگ 
". تارباخم هلول و  طوطخ  یمیشورتپ ، زاگ ، تفن ، تعنص  یتایح  و 

هلمج 45 زا  روشک  نیا  اـب  یبآ  زرم  رتـمولیک  قارع و 397  اب  یکاـخ  زرم  رتمولیک  دوجو 285  هب  ادـتبا  يزرم " تالکـشم  ناونع "  تحت  لوا  شخب  رد 
دننام یکیزیف  تظافح  نادقف  هلمج : زا  تسا ؛ هدش  هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  تالکشم  رکذ  هب  سپـس  .دوش  یم  هراشا  میظعلا ، روه  رد  يزرم  طخ  رتمولیک 
يزرم تلافـسآ  ياه  هداج  نادقف  نکفارون ، رارقتـسا  ییانـشور و  روظنم  هب  زرم  راون  لوط  رد  قرب  نادقف  یناب و ،...  هدید  ياه  جرب  لماع ، رادراخ  میس 

هنوگره بجوم  نانیـشنزرم  ریگمـشچ  رقف  ناـمز ، لقادـح  رد  يزرم  ياـه  هاگـساپ  تیوقت  كرادـت و  زرم و  راوـن  مئاد  لرتـنک  ینز و  تشگ  روـظنم  هب 
...و (2) دیامن ، هدامآ  هنانئاخ  تایلمع  هنوگره  يارب  دنک و  عیمطت  ار  نانآ  هنیزه ، نیرت  مک  اب  تسا  هتخاس  رداق  ار  نمشد  هدش و  نانیشنزرم  یهارمگ 

: تسا هتشون  هداد و  حیضوت  ار  يرمرادناژ  يزرم  ياه  هاگساپ  تیعقوم  شرازگ  سپس 

روط هب  رتـمولیک و  رثکادـح 25  رتمولیک و  لقادـح 3  اه  هاگـساپ  لصاوف  .تسا  هدـش  رقتـسم  یکاخ  یبآ و  زرم  راون  رتمولیک  لوط 682  رد  هاگـساپ   52
ات 27 نیب 10  نآ  يدوجوم  رـضاح  لاح  رد  یلو  تسا ؛ تواـفتم  رفن  ات 35  زا 11  ینامزاس ، زرم  راون  ياه  هاگـساپ  دادعتـسا  .تسا  رتمولیک  نیگنایم 13 

.تسا رفن 

: هلمج زا  تسا  هدش  تسرهف  دنهجاوم  نآ  اب  لنسرپ  نیا  هک  یتالکشم  شرازگ  همادا  رد 

نیبرود مشچ و  ود  نیبرود  تلکیـسروتوم و  وردوخ و  لیبق  زا  تازیهجت  لیاسو و  دوبمک  يوق ، تاعالطا  ياه  هاگیاپ  نادـقف  یکیزیف ، تظافح  نادـقف 
راوج رد  هسردم  ینامزاس و  ياه  هناخ  نادقف  زاجم ، ریغ  ياهروخ  میظعلا و  روه  رد  تشگ  تهج  وردوخ  ینز  تشگ  ياه  قیاق  نادقف  هنابش ، دید 
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ياه هاگـساپ  لماوع  فقوت  نانآ ، هداوناخ  لنـسرپ و  تاجایتحا  نیمأت  يارب  هاگـشورف  رازاب و  ناراد و  هجرد  هداوناخ  ناکـسا  يارب  يزرم  ياـه  هاگـساپ 
نییاپ زرم ، راون  رد  تشیعم  یتخس  یگدنز و  دیدش  ياه  تیمورحم  اوه و  بآ و  تیعضو  هب  هجوت  اب  لاس  هس  تدم  لقادح  يارب  هاگـساپ  ره  رد  يزرم 

هریج دوبمک  ناتسزوخ ، رد  یگدنز  هنیزه  حطـس  ندوب  الاب  هب  هجوت  اب  هملپید ) دارفا  لایر  يداع و 25000  دارفا  لایر   20000  ) نادرمناوج قوقح  ندوب 
ياه هورگ  نادقف  يزرم ، ياه  هاگساپ  رد  تشادهب  قرب و  بآ و  لیبق  زا  یهافر  تاناکما  نادقف  قازرا ، ینارگ  هب  هجوت  اب  لایر  ذخأم 4000  اب  نازابرس 

...و (1) يوق ، شتآ  یفاک و  كرحت  زهجم و  لیاسو  اب  تبرض  طایتحا و 

: دهد یم  حیضوت  نینچ  ار  عوضوم  نیا  دنرادروخرب و  یبسانم  تیعضو  زا  لباقم  يزرم  ياه  هاگساپ  سکعرب ، هک  تسا  هدش  هفاضا  شرازگ  رد 

زا کـی  ره  تیوقت  . 2 تسا ؛ هدش  رقتـسم  رفن  ات 80  نیب 20  دادعتـسا  اب  هدـش  تیوقت  هاگـساپ  کی  ناریا ، يزرم  ياه  هاگـساپ  زا  کی  ره  لباقم  رد  . 1»
يزرم ياه  هاگساپ  تشپ  رد  یماظن  ياهدحاو  رارقتسا  . 3 یج.یپ.رآ 7 ؛ ییاوهدض و  ياه  حالس  کنات و  ای  ربرفن  هاگتسد  کی  اب  يزرم  ياه  هاگـساپ 

يزرم و ياه  هاگـساپ  لنـسرپ  موادم  ضیوعت  . 5 یفاک ؛ رون  غارچ و  اـب  نئمطم  يزرم  ياـه  هداـج  ثادـحا  . 4 پیت ؛ کی  ات  ناهورگ  کـی  دادعتـسا  اـب 
.7 يزرم ؛ ياه  هاگـساپ  تشپ  لصاوف و  رد  یتاعالطا  یـشزومآ و  ياه  پمک  رارقتـسا  . 6 هیحور ؛ ظفح  روظنم  هب  سفن  هزات  لنـسرپ  ندومن  نیزگیاـج 

(2)« .زرم يوس  نآ  هب  شیارگ  داجیا  روظنم  هب  ناریا  نانیشنزرم  هب  ناگیار  یسنج  يدام و  ياه  کمک 

: تسا هدش  هئارا  حرش  نیا  هب  ییاهداهنشیپ  يزرم ، تالکشم  هب  طوبرم  شخب  نایاپ  رد 

يزرم ياه  هداج  ثادـحا  .نکفارون 2 . اب  ینابهگن  ياه  جرب  رارقتـسا  لماع و  رادراخ  میـس  داـجیا  اـب  زرم  راون  رد  لـماک  یکیزیف  تظاـفح  يرارقرب  . 1
روـظنم هب  میظعلا  روـه  ياـه  ین  شرب  .راـکبارخ 3 . لـماوع  طـسوت  اـه  هداـج  رد  يراذـگ  نیم  زا  يریگوـلج  نئمطم و  ینز  تشگ  روـظنم  هب  هتلافـسآ 

هناخ هسردم و  یتشادهب ، هدش  هیفصت  بآ  نیمأت  .روشک 5 . يرسارس  قرب  زا  زرم  راون  ياه  هاگساپ  اهاتسور و  اه و  هداج  ییانـشور  نیمأت  .یفاکدید 4 .
ياه لاناک  دس و  ندیـشک  اب  هقطنم  يزرواشک  میمعت  شرتسگ و  .يزرم 6 . ياه  هاگساپ  لماوع  نانیشنزرم و  يارب  يزرم  ياهاتـسور  رد  تشادهب  ياه 

نانیشنزرم و لاغتـشا  بذج و  روظنم  هب  کچوک  یتعنـص  تاجناخراک  ثادحا  .دوک 7 . رذـب و  تالآ و  نیـشام  رظن  زا  نایئاتـسور  هب  کمک  یفارحنا و 
ندرب الاب  روظنم  هب  یهورگ  ياه  هناسر  هعسوت  طسب و  .يزرم 9 . ياهاتسور  رد  ینارمع  ياه  حرط  يارجا  .زاجم 8 . ریغ  ياهددرت  ذوفن و  زا  يریگولج 
لباقم روشک  يزرم  ياه  هاگساپ  اب  هک  يوحن  هب  يزرم  ياه  هاگساپ  تازیهجت  هحلـسا و  طابترا ، كرحت ، ياه  يدنمزاین  نیمأت  .نانیشنزرم 10 . یهاگآ 
لقادح يزرم  ياه  هاگساپ  لنسرپ  ضیوعت  .يزرم 12 . ياه  هاگساپ  لنسرپ  یهافر  ياه  يدنمزاین  نیمأت  .دشاب 11 . هتشاد  يرترب  ًانایحا  هدومن و  يربارب 

سفن و هزات  دارفا  مازعا  نانآ و  هداوناخ  لنسرپ و  هیحور  ظفح  روظنم  هب  هبترم  کی  یلاس 
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.دوب 14. دهاوخ  نیرومأم  شالت  تفرـشیپ و  ثعاب  دوخ  هک  زرم  رد  لوئـسمریغ  لماوع  فیاظو  دودـح  نییعت  .رت 13 . شیب  شالت  تهج  راک  هب  هداـمآ 
ياه گنه  هب  رتپوک  یله  دنورف  ود  صاصتخا  .رفن 15 . هب 23  رفن  زا 11  لنسرپ  ینامزاس  فقس  شیازفا  يزرم و  ياه  هاگـساپ  نامزاس  رد  رظن  دیدجت 

زهجم وردوخ  هاگتسد  ود  یبآ و  زرم  هاگساپ  ره  هب  یتوف  قیاق 20  دنورف  کی  صاصتخا  .زرم 16 . راون  لرتنک  ینز و  تشگ  تهج  درگنسوس  نادابآ و 
هاگساپ ره  هب  تلکیسروتوم  هاگتسد  ود  میـس و  یب  هب  زهجم  وردوخ  هاگتـسد  ود  صاصتخا  .راک 17 . هب  هدامآ  تلکیسروتوم  هاگتسد  ود  میـس و  یب  هب 

کی ویدار و  هاگتسد  کی  صاصتخا  .یکاخ 19 . هچ  یبآ و  هچ  يزرم ، هاگساپ  ره  هب  راد  خرچ  یهرز  ربرفن  هاگتـسد  کی  صاصتخا  .یکاخ 18 . زرم 
.دنیامن 20. یم  هفیظو  ماجنا  طیارش  نیرت  تخس  رد  هک  اه  هاگساپ  نیا  لماوع  هافر  رت و  شیب  یهاگآ  روظنم  هب  يزرم  هاگـساپ  ره  هب  نویزیولت  هاگتـسد 

(1)« .هاگساپ ره  هب  یفقس  هکنپ  هاگتسد  کی  رلوک و  هاگتسد  کی  لقادح  زهجم و  رزیرف  لاچخی  هاگتسد  کی  صاصتخا 

، دوجوم تالکـشم  رکذ  زا  سپ  زین  ...و ) تفن  تعنـص  هب  طوبرم  تالکـشم  قاـچاق و  اـب  هزراـبم  تالکـشم   ) شرازگ رگید  تمـسق  ود  زا  کـی  ره  رد 
.تسا هدش  هئارا  ییاهداهنشیپ 
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هاگـساپ ماگنه ، بش  .تسا  رکذ  روخرد  نارایماک  رد  هژیو  هب  هدقن و  رد  يریگرد  اهنآ  زا  هک  داد  خر  روشک  برغ  رد  يا  هدنکارپ  ياه  يریگرد  زورما 
کشوم دننام   ) نیگنس ياه  حالس  اب  تارکمد  بزح  دارفا  یمالسا ، يروهمج  همانزور  شرازگ  هب  .تفرگ  رارق  موجه  دروم  هدقن  لامـش  رد  عقاو  ولنچب 

7 یج.یپ.رآ اب  ولنچب  کیدزن  ولشاول ، ياتسور  هب  نینچمه  .دندرک  هلمح  هدقن  ناتـسرهش  لامـش  رد  عقاو  ولنچب  هاگـساپ  هب  .یج.یپ.رآ ) هراپمخ ، زادنا ،
یناج تاراسخ  هثداح  نیا  هناتخبـشوخ  .دیـسر  بیـسآ  زین  ینوکـسم  هناخ  دنچ  هب  دید و  تراسخ  هلمح  نیا  رد  دجـسم  راوید  زا  یتمـسق  هک  دـش  هلمح 

هک تسا ]  ] نادرمناوج راک  هدقن ، يرمرادناژ  ناهورگ  هب  هلمح  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  هدقن  نینکاس  زا  يا  هدـع   » یماظن عبانم  شرازگ  هب  (2) .تشادن
نونکا مه  شرازگ  نیمه  هب  اـنب  .تسا » هدرک  بیذـکت  دوخ ، طـسوت  ار  روکذـم  هلمح  تارکمد  بزح  ًانمـض  .دنتـسه  هقطنم  ياـه  لادوـئف  ذوـفن  تحت 

(3)« .دنا هدومن  كرت  يزرم  تاهد  يوس  هب  ار  رهش  ًارثکا  هدقن  درک  یلاها  »

رد  » هاشنامرک يرمرادناژ  شرازگ  هب  .دیشک  لوط  تعاس  دودح 9  يریگرد  مه   (4) نارایماک رد 
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ص4 و 5. ذخأم 37 ، - 1
ص5. ، 32 ذخأم - 2

.دـم  ) تایلمع تاعالطا و  تنواعم  اجازن -  هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامـس 3 -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 63258  دنـس  - 3
.14/1/1359 تاعالطا ،)

هورگ لماک  هرطیس  زا  درک "  ناملسم  ناگرمـشیپ  نامزاس   " سیـسأت اب  ناتـسدرک ، ياه  يریگرد  دیدج  رود  رد  هک  تسا  يرهـش  نیتسخن  نارایماک  - 4
هک يدـیدش  یتاغیلبت  ياضف  رد  دـشوک  یم  هاپـس  .دراد  دوجو  یـصاخ  تیـساسح  نآ ، ياه  يریگرد  دروم  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـش  اهر  حلـسم  ياـه 

هدش دای  ياه  هورگ  ًالباقتم  .دنک  ادج  هاپس  باسح  زا  ار  زرابم  یموب  ناملـسم  ياهدرُک  باسح  نکمم  ّدح  ات  دنا ، هتخاس  هاپـس  دضرب  روبزم  ياه  هورگ 
.دنرامش یم  یکی  هاپس  اب  ار  نآ  دنوش و  یمن  لئاق  درک " ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس   " يارب ینأش  چیه  زین 
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نیمجاهم اب  نارادساپ  هاپـس  ناملـسم و  ناگرمـشیپ  دوش ، یم  دیراورم  هندرگ  هب  یهتنم  هک  نارایماک  هاگـساپ  يرتمولیک  رد 20  يراـج ، زور  تعاس 10 
دنورف راهچ  : » تسا هدمآ  تفرگرارق ، سراپ  يرازگ  ربخ  رایتخا  رد  جدننس  رد  هک  هل  هموک  شرازگ  رد   (1) .تفای همادا  تعاس 19  ات  هک  دندش » ریگرد 

ياهاتـسور دـندرک و  ناراب  هلولگ  موادـم  روط  هب  تعاس  کـی  زا  شیب  تّدـم  هب  ار  جدننـس  ناراـیماک -  هداـج  ناراـیماک و  فارطا  تاـهد  رتپوک ، یله 
هراب نیا  رد  دش ، لاسرا  نارهت  هب  زورما  هک  هاشنامرک  هاپس  شرازگ  رد  اما   (2)« .دنا هتفرگ  تک  ار  باترپ  هب ]  ] دنتسب و رابگر  هب  زین  ار  هلواسآ  دیراورم و 
نمض رد  .دنا  هدش  یمخز  گرمشیپ  ود  دیدپان و  گرمشیپ  کی  دیهش و  ناملسم ، گرمـشیپ  جنپ  نارایماک ، یلاوح  زورما  يریگ  رد  یط  : » تسا هدمآ 

(3) .دنا هدش  یمخز  زابرس  ود  راوتسا و  کی  شترا  زا 

تعاس 11 دودح  : » تسا نینچ  هدش  لاسرا  زکرم  تایلمع  یهدـنامرف  يارب  هک  نارایماک  زورما  ثداوح  هرابرد  هاشنامرک  هاپـس  يدـعب  یلیمکت  شرازگ 
ياهاتسور رد  هک  نمشد  هدشن  رجفنم  ياه  هراپمخ  ندرک  یثنخ  يارب  نارایماک ، رد  رقتـسم  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  زا  دحاو  کی  هک  یماگنه  حبص ،

هک دـنتفر  نارایماک  يرتمولیک  دـنچ  هب  اه ، هراپمخ  نیا  راجفنا  رطخ  زا  تاجن  يارب  اتـسور  یلاها  تساوخرد  هب  انب  دوب ، هدـش  هتخادـنا  نارایماک  فارطا 
هدش دیدپان  زین  رفن  کی  حورجم و  نت  ود  دیهش و  ناملـسم  گرمـشیپ  ناردارب  زا  نتراهچ  هتفرگ و  رارق  بالقنادض  نیمجاهم  هنادرمناوجان  هلمح  دروم 

هتـشک و ار  نیمجاهم  زا  يدادعت  هداد و  اهنآ  هب  یتخـس  خساپ  ناملـسم ، ناگرمـشیپ  ياهدـحاو  رگید  زا  یکمک  ياهورین  ندیـسر  اب  ناردارب  هیقب  .تسا 
(4)« .دنا هدش  حورجم  زین  یشترا  ردارب  هس  يریگرد  نیا  رد  .دنا  هدومن  یمخز 

ياـهورین اـب  ناراـیماک  رد  رقتـسم  یـشترا  ياـهورین  نارادـساپ و  ناگرمــشیپ ،  » زورما يریگرد  زین  يرمرادـناژ  زا  لـقن  هـب  كرتـشم  داتــس  شرازگ  رد 
رد رقتـسم  ناملـسم  درک  ناگرمـشیپ   » نیب يریگرد  عوقو  زا  زین  هاپـس  هیرـشن  کی  رد  نینچمه   (5) .دـش هداد  عالطا  شترا  ینیمز  يورین  هب  نیمجاـهم »،
رد زین  دندیدرگ و  حورجم  يا  هدع  دیهش و  رادساپ  ناملـسم و  درک  ناردارب  زا  نتراهچ   » نآ رثا  رب  هک  دش  هداد  ربخ  بالقنادض » نیمجاهم  اب  نارایماک 

(7)-(6)« .دنتفای لاقتنا  ناتسرامیب  هب  هک  دندش )  ) حورجم یشترا  ناردارب  زا  نت  هس  يریگرد  نیا 
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هاپـس يرمرادناژ و  هب  زین  شترا و  ینیمز  يورین  هب  كرتشم  داتـس  زا  یمارگنفلت  زورما  ولمـساق ، هرد  هیونـشا و  هدـقن -  هداج  ریخا  ياه  يریگرد  هرابرد 
نیا رد  .تسا » هدش  هتفرگ  نایماظن  زا  ولمساق  هرد  رد  ییاوهدض  پوت  هضبق  شـش  اه ، تارکمد  ناهاگآ  راهظا  ربارب  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دش  لاسرا 

هتشاد راهظا  یجراخ  ناراگنربخ  هب  ولمساق  رتکد  : » تسا هدش  رکذ  نینچمه  مارگنفلت 

438 ص :

زا مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم   63273 هرامش دنـس  و -  3 ؛ نکر اجاژ  زا  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 63259  دنس  - 1
.15/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 - 

ص3. سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ، 17/1/1359 هرامش 16 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
.نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63262  دنس  - - 3

.15/1/1359 زکرم ، تایلمع  یهدنامرف  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  هاپس  داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063275  دنس  - 4
.15/1/1359 اجازن ، هب  اجامس 3 ، زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   63272 هرامش دنس  - 5

ناملـسم ناگرمـشیپ  هاپـس و  شقن  رب  دـیکأت  هجوت و  اب  نارایماک  زورما  ثداوح  هرابرد  يدـعب  ياـه  شرازگ  شرازگ 237 : همیمـض  دراد ؛ همیمـض  - 6
448 ص.درک

ص43. ، 24/1/1359 هرامش 5 ، بالقنا ، مایپ  همان  هتفه  ود  - 7
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يامیپاوه و  تسا ، هدش  هدرب  ایلاتیا  روشک  هب  روکذم  يامیپاوه  هک  درادـن  تقیقح  هدرک ، طوقـس  هیونـشا  هقطنم  رد  هتـشذگ  لاس  هک  یموتناف  يامیپاوه 
(1)« .دینیبب ار  نآ  هشال  ام  ییامنهار  اب  دیناوت  یم  امش  دراد و  تحص  تسا ، هدرک  طوقس  ریخا  تایلمع  رد  میراد  اعدا  ام  هک  موتناف 

239

هب اه  هورگ  نیا  يوس  زا  ییاه  شنکاو  حلـسم ، ياه  هورگ  هناحلـسم و  تامادقا  دـضرب  ماظن  عضاوم  هرابرد  يدازآ  نادـیم  رد  ردـص  ینب  ریخا  تاراهظا 
هدـمآ هیعالطا  نیا  رد  .درک  رـشتنم  يا  هیعالطا  هراب  نیا  رد  جدننـس ، هزوح  رگراـک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  مه  زورما  .تسا  هتـشاد  لاـبند 

؛ دنک یم  دیدهت  نینوخ  یبوکرس  هب  ار  درک  روالد  شکتمحز و  قلخ  اراکشآ  ًانلع و  هتسباو ، يراد  هیامرس  متـسیس  دنمناوت  عفادم  نیا  ردص  ینب  : » تسا
هدـنورپ رب  يرگید  گرب  ناتالق ، ياتـسور  مدرم  ماع  لتق  اب  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ناتـسدرک  رد  رگیدراب  ار  عاـجترا  نارادـساپ  یقلخدـض و  شترا 

اب خیرات ، یقلخدض  ياه  تموکح  مامت  دـننام  یمالـسا ، يروهمج  همکاح  تئیه  ردـص و  ینب  ياقآ  اّما  دـنک ؛ یم  هفاضا  شا  ههام  دـنچ  تموکح  هایس 
، اهاتسور اهرهـش و  یناریو  رایـسب ، يادهـش  ياهب  هب  دشاب  مزال  رگا  یتح  هک  تسا  ممـصم  درک  قلخ  .دنک  یم  ار  دوخ  میژر  روگ  تقیقح  رد  لمع  نیا 

(2)« .دهد خساپ  هلولگ  اب  ار  هلولگ  دنک و  عافد  شا  هنالداع  ياه  تساوخ  تیدوجوم و  زا  دوخ  حلسم  يورین  تردق  اب  يرد ، هبرد  یگراوآ و 
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تفگ يارب  روشک ، برغ  هقطنم  رد  ماما  هدنیامن  ینامرک  نیـسح  خیـش  جاح  مالـسالا  تجح  رهظزادـعب  زورما  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  شرازگ  هب  انب 
دومن و تاقالم  ناتسدرک  تارکمد  بزح  نارس  ینیسح و  نیدلاّزع  خیش  اب  هلـصافالب  يو  .دش  داباهم  دراو  ناتـسدرک  یـسایس  یبهذم و  ناربهر  اب  وگو 
هک ییاهوگو  تفگ  درک  مالعا  ینامرک  .تسا  ریخا  زور  هس  رد  داباهم  ناتـسرهش  هب  ینامرک  مالـسالا  تجح  رفـس  نیمود  نیا  .دندرک  زاغآ  ار  هرکاذـم 

يارب هک  درک  مالعا  وا  .دوش  عطق  رتدوز  هچره  اه  يریگرد  هک  دـش  تقفاوم  تفگ : يو  .تسا  هدوب  دـیفم  رایـسب  دـش ، ماـجنا  ماـگنه  بش  رهظزادـعب و 
بزح هک  دوب  نیا  دـش  نشور  نم  يارب  هچنآ  دوزفا : ماما  هدـنیامن  .تسا  نارهت  مزاع  يروهمج ، سیئر  ماما و  روضح  هب  هقطنم  عضو  زا  شرازگ  میدـقت 

ار نارحب  اـه و  يریگرد  هب  نداد  همتاـخ  یـساسا و  تارکاذـم  هنیمز  اـهوگو  تفگ  نیمه  رد  اـم  تسین و  شترا  اـب  يریگرد  قفاوم  ناتـسدرک  تارکمد 
(3) .دش دهاوخ  مازعا  هقطنم  هب  نارهت  زا  یتئیه  نارحب ، یلک  عفر  تارکاذم و  همادا  يارب  هللاءاش  نا  میدرک و  مهارف 

شوخ هدنهد  ناشن   (4)، داباهم هب  سراپ  يرازگربخ  یمازعا  راگنربخ  اب  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمساق  نامحرلادبع  ریخا  هبحاصم  عومجم  هب  هجوت  اّما 
.تسا ینامرک  ياقآ  دح  زا  شیب  ینیب 

439 ص :

ذخأم 43. - 1
.14/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص 1 ، ذخأم 18 ، - 2

ص 14. ، 1 ذخأم - 3
449 ص.ولمساق هبحاصم  حورشم  شرازگ 240 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 4
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رد دـنک ، میـسرت  نآ  لاثما  اه و  یکاواس  اه و  لادوئف  اب  ناناقهد  يریگرد  عون  زا  ار  ناتـسدرک  ياه  يریگرد  دیـشوک  هبحاصم  نیا  رد  دـنچره  ولمـساق 
زا دوب و  دـهاوخن  رقتـسم  هقطنم  نیا  رد  ماظن  تیمکاح  تارکمد ، بزح  رظن  دروم  يراتخمدوخ  ققحت  مدـع  اـت  هک  تشاد  تحارـص  رما  نیا  رب  عومجم 

(1) .تشاد دنهاوخن  ددرت  قح  بزح  نیا  رظن  نودب  شترا ، یماظن و  ياهورین  هلمج 

241

ییاپون بالقنا و  زا  دـعب  ینونک  عضو  ریثأت  نآ ، رد  هک  دـهد  یم  يور  یثداوح  زین  روشک  قطانم  رگید  رد  روشک ، برغ  قطانم  ياه  يریگرد  رب  هوالع 
رد داهن  نیا  ياه  هغدـغد  فیاظو و  عونت  هاپـس و  تیعقوم  تیـساسح  نینچمه  اه ، يریگرد  نیا  رد  .تسا  دوهـشم  دـیدج  ماظن  ياـه  ناـگرا  اـهداهن و 

رهشمرخ نادمه و  زردوگیلا ، جوسای ، ياهرهش  هاپـس  هب  طوبرم  دنراد ، ار  زورما  خیرات  همه ، هک  ریز  شرازگ  راهچ  .تسا  هدهاشم  لباق  ینونک ، عاضوا 
.دنک یم  دییأت  ار  قوف  بلاطم  اهنآ ، هب  هجوت  تسا و 

مود رود  هب  دـمحاریوب  ناتـسرهش  رد  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  هک  نیا  هب  هجوتاـب  تسا : هدـمآ  جوساـی  زا  سراـپ  يرازگربخ  زورما  شرازگ  رد  . 1
هب دوخ  ماوقا  زا  یکی  هناخ  رد  بشید  هک  دراد  مان  ینیـسح  بوقعیدیـس  اهادیدناک  نیا  زا  یکی  .دنا  هدیـسر  مود  هلحرم  هب  ادیدناک  رفن  ود  دش ، لوکوم 

نیا هیعالطا  رد  .دـندوبر  ار  يو  دـنمان  یم  دـمحاریوب  هیولیکهک و  خرـس  یبـالقنا  ناـناوج  ار  دوخ  هک  یهورگ  دوب ، باوخ  هک  یلاـح  رد  درب و  یم  رس 
يادـیدناک  ) نودرگ جات  شلابند  هب  میدـناشک و  قلخ  هاگداد  هب  ار  یعاجترا  ینیـسح  بوقعی  .تسا  زوریپ  قلخ  : » تسا هدـمآ  هدـنام ، ياجرب  هک  هورگ 

ریز ياه  تساوخ  ات  تسا  ام  ناگورگ  رد  فیثک  ینیـسح  .درب  میهاوخ  نایم  زا  ار  یعاجترا  فیثک و  تسا ) هدـش  باـختنا  هلحرم  نیتسخن  رد  هک  رگید 
لحنم .دـنا 2 . هدرک  ناشجارخا  ندوب  تسیـسکرام  یعاـجترا و  بهذـمدض  مرج  هب  هک  یبـالقنا  ناریبد  نیملعم و  ماـمت  ندـنادرگرب  . 1 دوـش : هدروآرب 

نامرظن دروم  لقادح  هک  ییادیدناک  ندـش  لوبق  .دنرامگب 3 . هدرک ، ناشجارخا  هک  یمدرم  یبالقنا و  ناناوج  نآ ، ياج  هب  و  یمدرمدـض ، هاپـس  ندرک 
« .دشاب

هک ار  ینیسح  بوقعیدیس  هک  درک  مالعا  ( 14/1/1359  ) زورما رهظ  جوسای ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تسا : هدش  هفاضا  يرازگربخ  شرازگ  رد 
هب قفوم  یلو  تسا ؛ نامرد  تحت  جوسای  خرـس  دیـشروخوریش  ناتـسرامیب  رد  ًالعف  دنداد و  تاجن  ناگ  دـنیابر  تسد  زا  دوب ، هدـش  بورـضم  تّدـش  هب 

(2) دندشن ناگدنیابر  يریگتسد 

یلاها زا  يا  هدع  درجورب و  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ياضعا  زا  يا  هدـع  نیب  داد : شرازگ  دوخ  زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  . 2
نیا هناتخبـشوخ  .دـندوب  هتفر  ناتـسرهش  نیا  هب  زردوگیلا  ناگدز  لیـس  هب  کمک  يارب  اـه  کـیرچ  ناـمزاس  ياـضعا  نیا  .داد  يور  يریگرد  زردوگیلا 

لماع و دروم  رد  ییوگو ، تفگ  رد  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  هورگ  تسرپرـس  .تفای  ناـیاپ  هلـصافالب  زردوگیلا  نارادـساپ  هاپـس  تلاـخد  اـب  يریگرد 
: تفگ يریگرد  نیا  یگنوگچ 

440 ص :

ص 11. ، 5 ذخأم - 1
.14/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جوسای -  ص 2 ، ذخأم 18 ، - 2
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کیرچ مرآ  ارچ  هک  نیا  هناهب  هب  زردوگیلا  یلاها  زا  يا  هدع  میدوب و  هدمآ  رهـش  نیا  هب  درجورب ، مدرم  زا  هدش  يروآ  عمج  ياه  کمک  عیزوت  يارب  ام 
هتیمک رایتخا  رد  اه  کمک  دش و  يریگولج  اه  کمک  نیا  عیزوت  زا  رما ، نیا  هجیتن  رد  .دندش  ریگرد  ام  اب  تسا ، هدش  بصن  نیشام  هب  قلخ  ییادف  ياه 

زین هقطنم  رد  اهنآ  رارقتسا  زا  هک  تشاد  هارمه  زین  وراد  رایهب و  کشزپ و  یـسنج ، ياه  کمک  رب  هوالع  پیکا ، دوزفا : يو  .تفرگ  رارق  زردوگیلا  دادما 
(1) .دش تشگزاب  هب  راچان  پیکا  دمآ و  لمع  هب  يریگولج 

رب ینبم  نادمه  ینابرهش  نواعم  ياعدا  هب  ضارتعا  رد  نادمه  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تشون : دوخ  زورما  هرامش  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور  . 3
چیه دوجوم ، لئاسم  رهش و  نیمأت  روما  رد  نادمه ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  سپ  نیا  زا  درک : مالعا  ینابرهش ، راک  رد  هاپس  نیا  نارومأم  تلاخد 

يروهمج تسایر  رتفد  هب  نآ  تشونور  هک  يا  هیعالطا  یط  نادـمه  نارادـساپ  هاپـس  .تشاد  دـنهاوخن  ناتـسا  یماظتنا  ياـه  ناـگرا  اـب  يراـکمه  هنوگ 
يروهمج سیئر  میدقت  نادمه ، زا  ردص  ینب  رتکد  دیدزاب  عقوم  رد  ار  دوخ  راک  شرازگ  ناتـسا  ینابرهـش  هدنیامن  یتقو  دش : روآدای  تسا ، هدش  لاسرا 
نارادساپ هاپس  تلاخد  هک  دراد  یم  راهظا  ینابرهش  هدنیامن  تسیچ ، هدش  لوحم  روما  ماجنا  مدع  هنیمز  رد  امش  تالاکشا  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  درک ،

دهاوخ عطق  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  ینابرهـش ، اب  يراکمه  نیا  اذل  تسا ؛ هدش  نارومأم  راک  يدنک  ثعاب  نادـمه ، بالقنا  ياه  هتیمک  یمالـسا و  بالقنا 
(2) دش

ترابع اب  هیمالعا  نیا  .دش  رـشتنم  هرامـش 1  هیمالعا  ناونع  اب  داهن و  نیا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  دـحاو  ياضما  اب  هاپـس ، مرآ  اب  يا  هیمالعا  رهـشمرخ  رد  .4
نینچ هدش ، رداص  زورما  خیرات  هب  هک  هیمالعا  نیا  لماک  نتم  .تسا  هدش  عورـش  نارگمتـس " هدنبوک  مهرد  دـنوادخ  مان  هب  نیراّبجلا ، مصاقلا  هللا  مسب  "

: تسا

رد برغ  قرش و  نانمشد  هک  یلاح  رد  و  دهد ، یم  همادا  دوخ  ریـسم  رد  شا ، یلماکت  داعبا  مامت  اب  ام  شخب  ییاهر  بالقنا  هک  نونکا  مه  نایرهـشمه ! »
رت شیب  هچره  مهم ، ياه  تُسپ  رس  رب  یبالقنا  دارفا  نتشامگ  راک  هب  ترورـض  دنراد ، هگن  ار  بالقنا  خرچ  تصرف ، نیرت  کچوک  رد  ات  دنتـسه  نیمک 

عرش مکاح  نیا ، زا  دعب  هدش و  راضحا  نارهت  هب  یسودق  هللا  تیآ  يوس  زا  ام  عرش  مکاح  هک  تسا  يزور  دنچ  نآلا  .دوش  یم  رت  سمل  لباق  سوسحم و 
نارود رـساترس  هک  ار  یعرـش  مکاح  روظنم ، هچ  يارب  یچ و  يارب  هک  دیـسرپ  یـسودق  ياقآ  زا  دـیاب  اج  نیا  رد  .دـنهد  یم  رارق  اـم  رهـش  يارب  يرگید 

رد ایآ  .دـینک  یم  لزع  دـعب  راضحا و  هدوبن ، ناراد ، هیامرـس  اب  هزرابم  زج  لدـع ، يرارقرب  زج  ماما ، يربهر  هب  نامیا  اـب  زج  تیعطاـق ، اـب  زج  شتواـضق ،
میژر ناگدرپسرـس  ضرالا و  یف  نیدـسفم  لباقم  رد  هناعطاق  هک  یماگنه  یچ  رطاـخ  هب  دـیتسه ؟ هدرک ، ناتـسزوخ  ياهرهـش  رد  هک  ییاـهراک  ناـیرج 

دعب راضحا و  نارهت  هب  ار  وا  دیامن ، یم  رداص  ار  نانآ  مکح  دراذگ و  یم  نانآ  ياه  يراکبارخ  لباقم  رد  ینایاپ  هطقن  يولهپ ، سوحنم 

441 ص :
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نوگژاو ار  وا  دنک ، لمع  یبالقنا  هناعطاق و  دهاوخ  یم  یـصخش  هک  یماگنه  ارچ  تشاذـگ ؟ ناوت  یم  هچ  ار  ییاهراک  نینچ  مسا  دـینک ؟ یم  تشادزاب 
.دهدب رتدوز  هچره  ار  ام  خساپ  دنکن و  توکس  ام  تالاؤس  لباقم  رد  هک  میهاوخ  یم  یسودق  ياقآ  زا  دینک ؟ یم 

لد امرس ، زوس  زا  ناکدوک  ندیزرل  هیرگ  تخاس و  هراوآ  ار  هقطنم  مدرم  نانیشنرپک و  تسویپ و  عوقو  هب  رگناریو  لیـس  هک  یماگنه  یـسودق ... ! ياقآ 
دـهد و یم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هتفرگ و  ار  ناراد  هیامرـس  یلاخ  ياه  هناخ  دوخ  یبالقنا  مکح  اب  يربکا  ياقآ  دروآ ، یم  درد  هب  ار  یفرـش  اب  ناـسنا  ره 

هنالاعف ناراد  هیامرس  هک  یماگنه  .دنک  یم  عورش  ار  نافعضتسم  تهج  يزاس  هناخ  حرط  هلـصافالب  دهد و  یم  تاجن  یگراوآ  نیا  زا  ار  هداوناخ  اهدص 
ناناوج هعماج ، نویفا  نیا  دایتعا ، هک  یماگنه  و  دنک ، یم  هرداصم  یبالقنا  ار  نانآ  لاوما  هک  دوب  يربکا  نیا  دندیـشوک ، یم  لبق  میژر  ندنادرگرب  يارب 

زا ناتسزوخ  ياهرهش  رثکا  رد  ار  ردخمداوم  اب  هزرابم  دحاو  ناتسرامیب و  حرط  دناشک ، یم  یعامتجا  یسایس -  تانایرج  زا  رترود  هظحل  ره  ار  ام  دیشر 
.دیامن یم  فرطرب  ار  ام  هعماج  يروف  ياه  ترورض  زا  یکی  يداینب ، راک  نیا  يارب  صاخ  هجدوب  نداد  صیصخت  اب  هدرک و  يزیر  یپ  رهشمرخ  هلمج 

تکرح و دوخ  زا  ییاهراک  نینچ  لباقم  رد  ارچ  دیا ؟ هدرک  توکس  ارچ  مدرم  .يربکا  مالسالا  تجح  ياهراک  زا  تسا  يا  هشوگ  نیا  نایرهـشمه ! هلب ،
دیقال میناوت  یم  روط  هچ  دوش ، یم  ییاهراک  نینچ  اـم  روشک  رهـش و  رد  هک  یماـگنه  دوب ؟ رگ  هراـظن  ناوت  یم  دـح  هچ  اـت  دـیهد ؟ یمن  ناـشن  یلوحت 

؟ مینامب

ياهراک هب  تسد  کیدزن  هدنیآ  رد  دننکن ، دروخرب  هنالوئسم  ام  راتفگ  اب  دنهدن و  ارف  شوگ  ام  ياه  تبحص  هب  هچنانچ  هک  میوش  یم  رکذتم  همتاخ  رد 
هیامرس اهنت  اریز  مینادرگ ؛ زاب  ار  نامرهـش  یـضاق  هرابود  ات  مییوج  یم  يرای  مدرم  زا  هتـسشنن و  مارآ  يربکا  مالـسالا  تجح  تشگزاب  ات  هدز و  یبالقنا 
.ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالـسا  لدـع  مچرپ  داب  رارقرب  .هتـسباو  ناراد  هیامرـس  رب  گرم  .دـندرک  یم  وزرآ  ار  یتساوخ  نینچ  بـالقنا  نانمـشد  ناراد و 

.اکیرما یگدرکرس  هب  راوخناهج  مسیلایرپما  رب  گرم 

(1)  « رهشمرخ یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ردخم  داوم  اب  هزرابم  دحاو 

242

، هدوت بزح  ناگرا  مدرم ، همان  همانزور  .دراد  همادا  ماما ، هب  رتراک  مایپ  هناهب  هب  اکیرما ، اب  ناریا  طابترا  هوحن  هراـبرد  فلتخم  ياـه  هورگ  عضاوم  مـالعا 
: تشون دروخ " تسکش  هک  یسایس  يزاب  ماما ، هب  رتراک  مایپ   " ناونع تحت  دوخ ، زورما  هرامش  رد 

نامروشک هب  هرابود  احنا  زا  يوحن  هب  دناوتب  رگا  رگ ، هلیح  گرگ  نیا  .تسا  یقلخ  یتسیلایرپما و  دض  بالقنا  ام و  قلخ  یلصا " نمشد   " اکیرما گرگ 
يزیچ کی  چیه  يارب   " ماما حیرصت  هب  انب  هاگ  نآ  تفرگ و  دهاوخ  سپ  ام  زا  ًاددجم  ار  ناریا " بالقنا  دولوم  دیدج  قیاقح  ، " ددرگزاب

442 ص :
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هورگ نآ  يارب  هن  تفگ -  ًادکؤم  دیاب  ار  نیا  زین -  و  یبالقنا ، نیتسار  ياهورین  يارب  هن  ام ، هدش  تراغ  هدیدمتـس و  قلخ  يارب  هن  دنام ؛" دـهاوخن  یقاب 
ياکیرما یناطیـش  گنرین  یـسایس و  يزاب  .تخاس  لدب  رازآ  یب  شیم  هب  ناوت  یم  ار  اکیرما  هدنرد  گرگ  دننک  یم  روصت  هک  ینارادـم  تسایـس  اه و 

نومضم ياشفا  اب  درک -  زاب  ام  رایشه  مدرم  ربارب  رد  ار  گرزب " ناطیش   " چم تفرگ و  ماجنا  ماما  نامرف  هب  هک  رتراک -  ییاذک  مایپ  راشتنا  اب  وج ، هطلس 
(1) .دش یثنخ  ماما ، طسوت  ییاذک  مایپ  نیا  فده  و 

نداد و اهب  مک  : " دوب نیا  هلاقمرـس  ناونع  .داد  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  دوخ  زورما  هرامـش  هلاقمرـس  زین  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ناـگرا  دـهاجم  هیرـشن 
لخاد رد  ترابع  نیا  نتم ، زا  رت  تشرد  فورح  اب  تشاددای ، نیا  عورـش  رد  بالقنا ." هب  تنایخ  نیرت  گرزب  اـکیرما )  ) یلـصا نمـشد  نتفرگ  هدـیدان 

نمـشد دـیما  عطق  فرـص  ار  دوخ  ناوت  همه  نادنمـشناد ، نایهاگـشناد و  نارکفتم و  نارکفنـشور و  ناگدـنیوگ و  ینیمخ : ماما  : » تسا هدـش  رکذ  رداک 
: تسا حرش  نیا  هب  ًانیع  روبزم ، هلاقمرس  لماک  نتم  .دنام » دهاوخن  یقاب  يزیچ  کی  چیه  يارب  دنم ، تردق  نمشد  هطلس  اب  هک  دننک  اکیرما  ام  یلصا 

نک هشیر  ام  روشک  رد  اکیرما  رامعتـسا  ارچ  هک  میدوب  هدرک  فسأـت  زاربا  راـب  نیمرازه  نیمدـص و  يارب  یمالـسا ، يروهمج  سیـسأت  زورداز  ماـیپ  رد  »
ار اهنآ  هدومن و  زیت  ار  اه  تسیلایرپما  ماشم  هک  يا  هقرفت  يراک و  شزاس  میسن  رطاخ  هب  زین  ماما  هب  رتراک  یـصوصخ  مایپ  نتم  مالعا  زا  سپ  .تسا  هدشن 

نخس نیا   (2) ...يروآدای نمـض  ناریا  قلخ  نیدهاجم  .میدوب  هتفگ  فسأت  زاربا  مهزاب  دوب ، هدروآ  اهتـشا  هب  تخـس  ناریا  بالقنا  لالحمـضا  دروم  رد 
هرمز رد  دـشاب ، هک  سکره  بناج  زا  ام  داقتعا  هب  و  عونمم ،" اکیرما  اب  ندـمآ  راـنک  شزاـس و  هرکاذـم و  هنوگره   " هک مینک  یم  رارکت  ار  ینیمخ  ماـما 

.تسا هریبک  ناهانگ 

نب  " هناشن ار  رتراک  مایپ  ناش  همانزور  رد  هک  روهظون  ياه  تسیلایرپمادض  نایامن و  یبالقنا  مغر  هب  نیدهاجم  هک  درادن  یتفگـش  ياج  چیه  بلطم  نیا 
کی هقباس  ینارگن  نیا  فرط ، کی  زا  .دندش  رطاخ  هدرزآ  نارگن و  تخـس  دندومن ، تیاضر  یلاحـشوخ و  زاربا  هدومن و  یقلت  ناریا  رد  اکیرما " تسب 

یتسار و هب  ام  رگید  فرط  زا  دندوب ! هجاوم  يزیچ  نینچ  اب  راگنا  هن  راگنا  نادنمتیاضر ، تارـضح  هک  تشاد ، اهدادرارق  ياغلا  اشفا و  مدع  رب  ینبم  هلاس 
اب تیدـض  هقرفت و  قاـفن و  زا  يا  هنیمز  رد  اـهنت  هک  میدرک  یقلت  دـیدج " گـنرین  ، " ماـما نوچمه  هکلب  تسب ، نب  هناـشن  هن  ار  رتراـک  ماـیپ  نیا  قح ، هب 

هقرفت و مه  یلصا و  نمشد  مه  یمالسا ، يروهمج  سیسأت  زورلاس  مایپ  رد  ینیمخ  ماما  هک  میدنـسرخ  ًاتقیقح  نونکا  و  دتفا ، یم  رگراک  یبالقنا  يورین 
.دندومن موکحم  اجکی  ار  يزیگنا  قافن 

443 ص :
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هیلع موجه  هلمح و  رد  هژیو  هب  يزادـنا و  هقرفت  روظنم  هب  يرـسارس  هدـش  باـسح  ياـه  هشقن  هچ  ریخا ، ماـیا  نیا  رد  هک  دـنادن  هک  تسین  یـسک  هتبلا  و 
ناگمه اکیرما ، یـسوساج  هنال  ربارب  رد  زورون  لیاوا  ییامیپهار  رد  هک  مینک  یم  هراشا  طقف  .تسا  يرگید  هلاقم  روخرد  ًاعبط  هک  دـش  هدایپ  نیدـهاجم 

اه و ییوگدـب  اه و  يرگاشفا  رازاب  تسا ، هدوب  نیدـهاجم  ترافـس  ترافـس ، ییوگ  هک  راگنا  دـش و  شومارف  هرابکی  یلـصا  نمـشد  هک  دـندوب  دـهاش 
اب تیدـض  هقرفت و  مسیلاـیرپما و  ریذـپان ، شومارف  هبرجت  کـی  هباـثم  هب  هک  تسا  نیا  بلاـج  .تشگ و  زاـغآ  نیدـهاجم  هیلعرب  راـب  تلیذر  تاـکیرحت 

تـشپ اب  هراومه  اه  تسیلایرپما  هب  ندرک  يور  رگید  ترابع  هب  .دـنور  یم  شیپ  دـنوش و  یم  رهاظ  رگیدـکی  تسد  رد  تسد  هشیمه  یبالقنا ، ياهورین 
ماما بناج  زا  رگید  راب  نونکا  هک  تسا  یجراخ  یلخاد و  رگیدـکی  اب  طبترم  زیچ  ود  نامه  نیا  .تسا و  هدوب  مأوت  هارمه و  یبـالقنا  ياـهورین  هب  ندرک 
ردارب بناج  زا  دنتـشگزاب ، ناشمدرم  شوغآ  هب  ینادنز  نیدهاجم  هک  ناریا  زا  هاش  رارف  يادرف  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  تسا ، هدش  موکحم  ینیمخ 
دروم نارهت  هاگـشناد  رد  نینچ  نیا  دوب ، هدیـسرن  هجیتن  هب  یتنطلـسدض  بالقنا  زونه  هک  ینامز  رد  شا ، يدازآ  زا  دعب  ینارنخـس  نیتسخن  رد  ام  دهاجم 

، یسایس ياه  يریگ  عضوم  باتک  " ) میراد خلت  رایسب  ياه  تسکش   (1) ، ... یجراخ یکی  میراد : مهم  هلئسم  ود  ام  : " تفگ دوعـسم  تفرگ ؛ رارق  دیکأت 
(. 2 فارگاراپ ص10 ،

اهب مک  ای  نتـشاگنا  هدیدان  هنوگره  هک  میریگب  هجیتن  دیهدب  هزاجا  میدـید ، لمع  رد  زین  ًاررکم  هک  نانچنآ  هام ، هب 14  بیرق  زا  سپ  مه  زاـب  نونکا  سپ 
میظع و تسا  یتناـیخ  دـشاب ، هـک  ماـقم  ره  سک و  ره  بناـج  زا  ناوـنع و  ره  تـحت  اـکیرما  اـب  يراکـشزاس  هنوـگره  یلـصا ، نمـشد  رطخ و  هـب  نداد 

زاجم ندمآ  هاتوک  نآ ، ربارب  رد  زین  هظحل  کی  هک  هیواعم  تسا و  (ع ) یلع ناتساد  ناتساد ، هک  ارچ  نآرق ؛ مالـسا و  نادیهـش و  بالقنا و  هب  یندوشخبان 
.تسین

هب یتح  رگا  ولو  دـندومن ، يدنـسرخ  تیاضر و  رتراک  ماـیپ  زا  هک  اـهنآ  دوش : یم  راکـشآ  زین  يرگید  نشور  رایـسب  تقیقح  لـئاسم ، نیا  يـال  هبـال  رد 
زورما هک  تاـهیه  درک ؟ دوـش  یم  هچ  یلو  تسین ؛ يوـلع  زگره  ناـش  يرـشق  یحطـس و  عیـشت  مالـسا و  حالطـصا ، هب  دنـشاب ، لـهاج  هاـگآان و  ضرف ،

يولع و نایم  زیمت  رگید  هک  میرب  یم  رـس  هب  یطیارـش  رد  یهاگآ و  ریبک  راگزور  رد  نونکا  نکل  دـنا ؛ هدـش  زین  نیدـهاجم  نایعدـم  نیتسخن  نایوفص ،
هن  " يا هیاپ  راعـش  هنایارگ  برغ  ریـسفت  عبط ، ماخ  هنارـس و  کبـس  ياه  ندرک  شوخلد  رتراک و  مایپ  زا  دـعب  هک  نآ  امک  دـییاپ ؛ دـهاوخن  يرید  يوفص 
رـس رب  یقامچ  نوچمه  ایر ، هب  زین ، یلالقتـسا  موهفم  نیا  زا  هک  اه  نامه  تسا ؛ هدش  راکـشآ  زین  لالقتـسا  بذاک  نایعدـم  بناج  زا  یبرغ " هن  یقرش و 

(2)« .تفگ میهاوخ  نخس  رت  شیب  هراب  نیا  رد  .دننک  یم  هدرک و  هدافتسا  نیتسار  نویبالقنا 
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ياه هئطوت  دروم  رد  نآ ، رد  درک و  رـشتنم  اه ، ناگورگ  يزاسدازآ  يارب  اکیرما  تلود  ياه  شالت  هرابرد  يا  هیناـیب  زورما  زین  زراـبم  ناناملـسم  شبنج 
قیقد يارجا  اه و  هنیمز  هیلک  رد  اکیرما  اب  یـسایس  هطبار  عطق  هیناـیب ، نیا  رد  شبنج  نیا  .داد  رادـشه  ناریا  مدرم  هب  تما ، ماـما و  دـضرب  گرزب  ناـطیش 

(1) دش راتساوخ  ار  سلجم  هلیسو  هب  اه  ناگورگ  فیلکت  نییعت  هرابرد  ماما  روتسد 

243

ياضما اب  روبزم  هیمـالعا  زورما  .تسا  هدـش  جرد  هورگ  نیا  هیرـشن  رد  هک  هدرک  رداـص  تجح " ماـمتا  ياـهزور   " ناونع اـب  يا  هیمـالعا  رگراـک " هار  "

زا لفحم  کی  دـشاب ، یـسایس  تالیکـشت  نامزاس و  کی  هک  نآ  زا  رت  شیب  هورگ  نیا  .دـش  رـشتنم  ریثکت و  ًاددـجم  رگراک ،" هار   " راداوه نایوجـشناد 
کیروئت ثحابم  هب  طلـست  رد  رایـسب  ياعدا  اب  رگراک  هار  .دـنیایب  رانک  یتسیـسکرام  ياه  نامزاس  نارـس  اـب  دـنا  هتـسناوتن  هک  تسا  ییاـه  تسیـسکرام 

يدـنب حانج  هیمالعا ، نیا  رد  .تسا  لاعف  رایـسب  جـیورت ، غیلبت و  حطـس  رد  دزادرپ و  یم  زور  یـسایس  مهم  لئاسم  هرابرد  عضوم  مالعا  هب  یتسیـسکرام ،
تـسا هدش  ینیب  شیپ  هیمالعا ، رد  نآ ، رب  هوالع  .تسا  هدش  هدناوخ  هچراپکی  تیمکاح ، هدش و  یفن  تیمکاح ، هرابرد  نارگید  هدوت و  بزح  رظن  دروم 
هدـمآ هیمالعا  نیا  رد  .دوب  دـنهاوخ  ماظن  فدـه  یتسینومک  یبالقنا  ياهورین  اکیرما ، ياج  هب  تسا و  نتفای  نایاپ  لاح  رد  اکیرما  اـب  ماـظن  يریگرد  هک 

: تسا

زا اهنآ  روظنم  هک  دناد  یم  دـشاب ، هدینـش  ار  اه  مایپ  نیا  هک  سکره  .دـندیمان  تینما  لاس  ار  لاس 59  ون ، لاس  ياه  ماـیپ  رد  یمالـسا  تموکح  ناربهر  »
" اروش  " زا نارگراک  هک  ییاـه  هناـخراک  رد  ناتـسدرک ؟ رد  تسا ؟ هداـتفا  رطخ  هب  اـجک  رد  تموکح  تینما  .تسا  یبـالقنا  ياـهورین  بوکرـس  تینما ،

ردص ینب  تاحالـصا "  " حرط دننک و  یم  هیلخت  ار  رهـش  نمکرت ، رادازع  هدید و  جنر  ناشک  تمحز  هک  دبنگ  رد  دنهاوخ ؟ یم  تروشم  زا  شیب  يزیچ 
یم لاغشا  ار  راوخ  تفم  ناراد  نیمز  ياه  نیمز  یعرش ،" نیناوق   " هب هجوت  نودب  تسدیهت  ناناقهد  هک  ییاهاتـسور  رد  دنزاس ؟ یم  اوسر  ار  یلاخلخ  - 

هاگآ درذگ  یم  هچنآ  زا  ار  مدرم  دنزادنا و  یم  هار  عقوم " یب   " ياه ثحب  هاوخ ، یقرت  یبالقنا و  ناناوج  هک  اهرهش  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  دننک ؟
دنراد ییاه  شـسرپ  دنهاوخ -  یم  يدایز  ياهزیچ  نیاربانب  دنا و  هدرک  بالقنا  دنا و  هداد  نوخ  هک  یمدرم  مدرم -  هک  اج  ره  رد  هصالخ  دـنزاس ؟ یم 

اکیرما گرزب ، ناطیش  مه  زاب  تموکح  ناربهر  رظن  زا  ایآ  تسا و  هداتفا  رطخ  هب  اکیرما  فرط  زا  یمالـسا  تموکح  تینما  ایآ  دنونـش ؟ یمن  یخـساپ  و 
.دنریگ یم  زرد  ار  راعش  نیا  دنراد  جیردت  هب  اهنآ  و  دراد ، یماقم  هتکن  ره  ییاج و  نخس  ره  هن ، تسا ؟

هک اج  نآ  دهاوخ  یم  تینما  لاس  دننادب ... ! دوخ  کی " هرامـش  نمـشد   " ار یقرتم  ياهورین  اه و  تسینومک  هک  دـننک  یم  هیـصوت  مدرم  هب  اهنآ  نونکا 
نمشد  " بوکرس يارب  تینما  لاس  هک  تسا  نیا  تقیقح  .دنک ...  بوکرس  همدقم  فراعت و  نودب  حلـسم و  ياهورین  اب  ار  نمـشد "  " نیا تسا ، نکمم 

بانج هک  سک  ره  قرف  رب  دیآرد و  تکرح  هب  ارچ  نوچ و  نودب  دـیاب  قامچ  ود  نیا  زا  یکی  .درک ...  دـهاوخ  هدافتـسا  قامچ  عون  ود  زا  کی " هرامش 
هدارا ردص  ینب 
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اج نآ  رد  ام  هلب ، : " تفگ مدرم  هب  ناوتب  ناش  هرابرد  تحارص  اب  نویزیولت و  رد  هک  دوش  یم  هدیبوک  یناسک  قرف  رب  قامچ  نیا  و  .دیآ ...  دورف  دندرک ،
ناسکی كاخ  اب  ار  اج  نآ  یمالسا  يروهمج  شترا  ياه  پوت  هجیدب ."  " نیشن نمکرت  ياتسور  دیهاوخ ؟ یم  هنومن  .میدرک " هدافتـسا  مه  پوت  زا  هک 

هک تسا  رارق  نیا  زا  مه  اه  مودـنارفر  نیا  بیترت  .دـنک ...  یم  راک  مودـنارفر  قیرط  زا  طقف  مود  عون  قاـمچ  اـما  .درادـن و  ارچ  شترا  ارچ ؟ .دـنا  هدرک 
ره دنک ، یم  لالخا  کی " هرامش  نمشد   " تسا و غولش  رهش  ياج  نالف  هک  دهد  یم  ربخ  امش  هب  نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  ناتروهمج  سیئر  ناهگان 

زوریپ هدننک  درخ  یتیرثکا  اب  اسآ ، قرب  مودنارفر  کی  رد  روهمج  سیئر  بیترت ، نیا  هب  و  دیباتشب ؛ يروهمج  تاجن  يارب  دیراذگب و  نیمز  دیراد  يراک 
.تسا نیبتاکلا  مارک  اب  ناشراک  رگید  دوش و  یم  راتفرگ  یهللا  بزح  ياه  هتـسد  هرـصاحم  رد  هناخراک ، نامهب  ای  نالف  یباصتعا  نارگراـک  دوش و  یم 

! دیتسه دازآ  امـش  دیورن ! ای  دیورب  دیناوت  یم  امـش  دهد و  یم  ادن  روهمج  سیئر  تسا ؟ هدش  بلقت  مودنارفر  نیا  رد  هک  دنک  اعدا  دناوت  یم  یـسک  هچ 
مودـنارفر قیرط  زا  اهنت  اهنت و  یهللا  بزح  ياه  هتـسد  ینعی  مود ، عون  قامچ  دـنک ، یم  راک  درادـن " ارچ  شترا   " هدـعاق اب  حلـسم  ياهورین  قامچ  رگا 

 ... .دنک یم  راک  اسآ  قرب  دازآ و 

تسیلایرپما و دض  حانج   " باسح و  دـننکن " هساک  کی  ار  یتموکح  ياه  ناگرا   " دـنا هدرک  تداع  هتـشذگ  لاس  کی  رد  هک  یناسک  يارب  تینما  لاس 
زا تسد  دنراچان  زین  اهنآ  یلو  دوب ؛ دهاوخ  يا  هرظتنمریغ  لاس  ًالامتحا  دـننک ، ادـج  تموکح  یقلخدـض " یعاجترا و  حانج   " باسح اب  ار  هاوخ " یقرت 

دیدهت یتقو  ناربهر  همه  تجح ، مامتا  ياهزور  نیا  رد  .دـنک و  یم  یقلت  کی " هرامـش  نمـشد   " ار اهنآ  تینما ، لاس  هک  اریز  دـنیوشب ؛ فولأم  تداع 
ناهذا هک  يروهمج  سیئر  هچ  و  تسیلایرپمادـض " زرابم  تیناحور   " هچ يرـشق ،" يزاوژروب  هدرخ   " هچ دـننز ؛ یم  فرح  اـهنآ  هب  باـطخ  دـننک ، یم 

یم میلست  هب  نت  یناسآ  نیا  هب  دنا ، هدرک  بالقنا  هک  ییاه  هدوت  ایآ  اّما  ددرگ ؛ یم  زاغآ  نایتموکح  مجاهت  اب  تینما  لاس  .دندوب  هتسب  دیما  وا  هب  یلاربیل 
(1)« .تسا لایخ  شوخ  یمک  روهمج  سیئر  بانج  دنهد ؟

244

شرازگ : » داد ربخ  ولراک  تنوم  ویدار  .دنداد  ربخ  هراب  نیا  رد  ریازجلا  گنهامه  مادـقا  زا  عبانم  یخرب  تفن ، ياهب  شیازفا  يارب  ناریا  ياه  شالت  یپرد 
تلود میمـصت  نیا  .دـهد  شیازفا  يدوز  هب  ار  دوخ  ماخ  تفن  ياهب  تسا  هتفرگ  میمـصت  ریازجلا  تلود  هک  تسا  یکاح  سیراـپ  زا  هدیـسر  قثوم  ياـه 

، ریازجلا تلود  مادـقا  هک  دـندقتعم  یـسایس  نارظان  دریگ و  یم  تروص  مین ، رالد و  ود  هکـشب  ره  رد  ناریا  يوس  زا  تفن  ياهب  شیازفا  لابند  هب  ریازجلا 
هک دـنا  هدرک  ناشنرطاخ  نارظاـن  نیا  .تسا  هدـش  ذاـختا  شا  يریازجلا  ياـتمه  اـب  يو  تارکاذـم  ناریا و  تفن  ریزو  رف  نیعم  ياـقآ  ریخا  رادـید  یپ  رد 

(2)« .تسا هدوب  زیمآ  تیقفوم  هدننک ، فرصم  ياهروشک  يارب  هن  هدربمان و  روشک  هس  يارب  هتبلا  ریازجلا ، یبیل و  زا  ناریا  تفن  ریزو  ياهرادید 

446 ص :
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شرازگ 227 همیمض 

هتـشاد رادید  ردص  ینب  اب  زورما  اه ، ناگورگ  هلئـسم  راکردنا  تسد  يالکو  زا  یکی  هک  داد  ربخ  دـنب ،" رد  اکیرما  ، " دوخ باتک  رد  رجنیلاسریپ  اهدـعب 
: تشون يو  .تسا  هداد  رادشه  يو  هب  ناریا ، يارب  يریگ  ناگورگ  همادا  يداصتقا  ياه  نایز  هرابرد  هلمج  زا  تسا و 

ار ناریا  يروهمج  سیئر  ياـضاقت  ًاـقیقد  دیفـس  خاـک  هک  درک  هراـشا  بلطم  نیا  هب  داد و  لـیوحت  ردـص  ینب  هب  یماـیپ  لـیروآ  رد 3  نولـالیو  روتکه  »
تشاد هجوت  دیاب   (1) ...دوب ناریا  رد  شکمـشک  یلام  تراسخ  دروآرب  زا  شلیلحت  هیزجت و  يور  نولالیو ، همان  یلـصا  دیکأت  یلو  دوب ؛ هدرک  هدروآرب 
دادـعت رد  ار  مقر  نیا  رگا  .دـیهد  یم  تسد  زا  ار  ناـهج  رـسارس  رد  دوخ  هدـش  دودـسم  ياـه  ییاراد  هرهب  رـالد  نویلیم  مک 10  تسد  هنازور  امـش  هـک 

رگا .دیآ  یم  تسد  هب  يا  هظحالم  لباق  رایسب  نایز  مینک ، برض  ترافـس ، لاغـشا  زور  زا  ینعی  دنا ، هدنام  یقاب  دودسم  امـش  ياه  ییاراد  هک  ییاهزور 
ندش جلف  دش ، دهاوخ  هبلاطم  ناریا  زا  اهدادرارق  هب  طوبرم  تادـهعت  يارجا  مدـع  لیالد  هب  هک  یتاراسخ  یللملا ، نیب  رابتعا  نداد  تسد  زا  نایز ، نیا  هب 

شرتسگ يارب  مزال  ینف  ياـه  کـمک  و ]  ] یکدـی مزاول  هب  يزاـی  تسد  ندوبن  نکمم  زا  یـشان  تاراـسخ  ماـمت  یلاـم و  يراـجت و  میظع  ياـه  تیلاـعف 
ات 100 نایم 50  یمقر  ام  هب  مییامن ، هفاضا  ار  تسا  هدش  اهنآ  دـیرخ  هب  روبجم  میقتـسمریغ  يراجت  ياه  هار  زا  ناریا  هک  ییاهالاک  دایز  هنیزه  و  یتعنص ،

ینف یتعنـص و  هعـسوت  رد  ریخأت  ینعی  یعقاو ، نایز  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  مقر  نیا  هزات  دـهد و  یم  ار  ترافـس  لاغـشا  زور  زا  هنازور  نایز  رـالد  نویلیم 
رید یلیخ  زین  نتگنـشاو  رد  نینچمه  هکلب  نارهت ، رد  اهنت  هن  قطنم ، ندینـش  يارب  رگید  یلو  دوب ؛ دـیدرت  لباقریغ  نولـالیو  لالدتـسا  قطنم  .تسا  روشک 

(2)« .دوب هدش 

شرازگ 237 همیمض 

نایرج رد  ( 14/1/1359  ) هبنشجنپ زور  تسا : هدمآ  نینچ  یمالـسا  بالقنا  همانزور  هبنش 16/1/1359  زور  هرامـش  رد  نارایماک ، زورما  ثداوح  هرابرد 
تمواقم تلع  هب  دروخ  دز و  نیا  .داد  يور  دروخ  دز و  نارایماک ، يرتمولیک  راهچ  رد  هلخاب  ياتسور  یکیدزن  رد  جدننس ، فرط  هب  نارادساپ  يورـشیپ 

ربخ نیا  هک  جدننس  رد  رقتسم  یسایس  ياه  هورگ  نایوگنخس  راهظا  هب  انب  .دوب  هل  هموک  راکیپ و  ناشکتمحز ، هتـسد  ییادف ، تارکمد ، ناگرمـشیپ  دارفا 
هب ار  شکناوت  ياتـسور  ینویزیولت  لکد  دندوب  هتـسناوت  ادتبا  دنوش ، یم  هدیمان  ناملـسم  ناگرمـشیپ  هک  نانآ  ناراکمه  نارادساپ و  دنا ، هدرک  مالعا  ار 
دنچ جدننـس ، رد  رقتـسم  یـسایس  ياه  هورگ  ناگدنیامن  راهظا  هب  انب  .داتفا  درک  ناگرمـشیپ  تسد  هب  یتدم  زا  سپ  لکد  یلو  دـنروآرد ؛ دوخ  فرـصت 

: تفگ زین  هل  هموک  يوگنخس  .تسا  هدش  مدهنم  کنات  کی  يریگرد  نیا  رد  هک  دندش  هجاوم  ناگرمشیپ  هلباقم  اب  دندوب ، يورـشیپ  لوغـشم  هک  کنات 
زین رتپوک  یله  هلیـسو  هب  عازن ، رخاوا  رد  دـنا و  هدرک  هدافتـسا  ربیلاک 50  لسلـسم  کنات و  پوت ، زا  نارادـساپ  ناملـسم و  ناگرمـشیپ  يریگرد ، نیا  رد 

(3) .دنا هدش  تیامح 

تسد هب  ناتسدرک  تارکمد  بزح  فرط  زا  (، 14/1/1359) هبنشجنپ زور  رد  دروخرب  نیرخآ  زا  هک  یـشرازگ  داد : شرازگ  هعقاو  نیا  زا  زین  ندنل  ویدار 
هاشنامرک جدننـس و  نیب  هک  نارایماک -  یلاوح  رد  يزکرم ، تلود  رادـفرط  ياهدرک  بـالقنا و  نارادـساپ  زا  نت  دودح 200  تسا  یکاح  تسا ، هدـمآ 

کیرچ یلو  دنا ؛ هدش  ریگتسد  رفن  هتشک و 15  یتلود  ياهورین  زا  رفن   8 اهدرک ، هتفگ  قبط  .دـنا  هتفرگ  رارق  درک  ياه  کیرچ  هلمح  دروم  دراد -  رارق 
(4) .دنا هدروخن  يا  همدص  درک  ياه 

مالعا نارایماک ، ریخا  يریگرد  هرابرد  يا  هیعالطا  یط  هاشنامرک  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هاشنامرک ، زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  همادا ، رد 
، جدننس رد  حلسم  بازحا  زا  لقن  هب  هچنآ  فالخرب  هک  درک 

447 ص :

.تسا باتک  نتم  زا  تمالع ...  - 1
ص276. ( 1362 ارس ، باتک   ) دنب رد  اکیرما  رجنیلاسریپ ، - 2
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ص15. ، 1 ذخأم - 3
.ندنل ویدار  یسراف  شخب  ص6 ، ذخأم 28 ، - 4
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یتلاخد هنوگ  چیه  نارایماک  نیدرورف  مهدراهچ  نایرج  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تسا ، هدش  جرد  ( 16/1/1359  ) هبنش زور  ياه  همانزور  رد 
ناگرمشیپ زا  هلخاب  ياتسور  مدرم  ياضاقت  هب  هک : تسا  هدرک  نشور  ار  عوضوم  نیا  دوخ ، هدش  رشتنم  هیعالطا  ود  رد  ناگرمشیپ  نامزاس  .تسا  هتشادن 

اب هک  دـندش  مازعا  هقطنم  هب  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  زا  دـحاو  کـی  نمـشد ، هدـشن  رجفنم  ياـه  هراـپمخ  يروآ  عـمج  تهج  ناراـیماک ، رد  ناملـسم 
هللا دـبع  مان  هب  رفن  کی  دنتـشاذگ و  ياج  هب  دوخ  زا  دیهـش  راهچ  نمـشد ، يورین  هب  ینیگنـس  تاـفلت  ندروآ  دراو  زا  سپ  دـندش و  ریگرد  بالقنادـض 

، تسا هدش  رـشتنم  هام  نیدرورف  هبنـش 16  ياه  همانزور  رد  هک  جدننـس  رد  سراـپ  يرازگربخ  زا  لوق  لـقن  بیترت ، نیا  هب  تسا ؛ هدـش  دوقفم  زین  یکلم 
(1) .درادن ساسا 

شرازگ 240 همیمض 

نیا رد  .دیـسر  پاچ  هب  یمالـسا  بالقنا  همانزور  زورما  هرامـش  رد  داباهم ، هب  سراپ  يرازگربخ  یمازعا  ناراگنربخ  اـب  ولمـساق  ریخا  هبحاـصم  حورـشم 
: دوش یم  جرد  روبزم  شرازگ  لماک  نتم  همیمض 

للع هرابرد  درک و  تکرش  داباهم ، هب  سراپ  يرازگربخ  یمازعا  راگنربخ  اب  یصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمساق  نامحرلادبع  »
دروم رد  يو  .تفگ  نخس  روشک ، برغ  هقطنم  رد  ماما  هدنیامن  اب  شتارکاذم  هرابرد  زین  حالس و  علخ  اب  تارکمد  بزح  تفلاخم  ریخا و  ياه  يریگرد 
مدرم منک  یم  رکف  یلو  دـننک ؛ یم  فیرحت  ار  تیعقاو  یمـسر  تاماقم  رگید  راب  کـی  هک  مفـسأتم  تفگ : یبرغ  ناـجیابرذآ  ریخا  ياـه  يریگرد  لـلع 
یمن حلص " هن  گنج و  هن   " عضو نیا  .دراد  دوجو  ناتـسدرک  رد  هک  تسا  یعـضو  اه ، يریگرد  یلـصا  تلع  .دنروخب  لوگ  هک  دننآ  زا  رترایـشه  ناریا 
کی ام ، ینورد  لیامت  مغر  یلع  دش و  دهاوخ  هدقع  هب  لیدبت  دوشن ، لح  رگا  تسا و  هدش  عمج  ناتسدرک  هلئـسم  .دبای  همادا  ینالوط  تدم  يارب  دناوت 

يا هدع  نایم  نیا  رد  تسا و  ناتـسدرک  مدرم  قحرب  ياه  تساوخ  هب  هجوت  مدـع  یلـصا ، تلع  بیترت ، نیا  هب  دـش ؛ دـهاوخ  رجفنم  ناتـسدرک  رگید  راب 
هلحنم كاواـس  سیئر  نایدایـص ، هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دـننک  یم  هدافتـسا  دوـخ  هورگ  دوـخ و  دوـس  هب  دوـجوم  عـضو  زا  بالقنادـض  بلط و  تـصرف 

هیلع دش و  زیربل  ناشربص  هساک  نایرج  نیا  زا  ناناقهد  دنتخادرپ و  مدرم  رازآ  هب  دـن و  درک  جارخا  ناش  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ناناقهد  یبرغ ، ناجیابرذآ 
تفاتـش و اه  ناقهد  کمک  هب  تسا ، شا  همانرب  رد  هک  نانچمه  ام  بزح  هتبلا  .دـننک  زاب  ار  اـه  هار  هک  دـندرک  شـشوک  دـندرک و  ماـیق  اـه  لادوئف  نیا 

هدع حالـس  علخ  بجوم  هتبلا  دش ؛ هانگ  یب  يا  هدع  راتـشک  هب  رجنم  هنافـسأتم  هک  دمآ  دوجو  هب  روگرم " روگرت و   " هقطنم رد  ییاه  يریگرد  هجیتنرد ،
.دش زین  نارودزم  نیا  زا  يدایز 

رد دومن و  زاغآ  هیونـشا  يوس  هب  ار  هلمح  درک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  تعرـس  هب  دور ، یم  رامـش  هب  هئطوت  زکرم  تسا  اه  تدم  هک  هدـقن  دوزفا : يو 
هجیتن .دندوب  حلسمریغ  اهنآ  رفن  هک 17  دندیـسر  لتق  هب  هد  نیا  رد  رفن  دش و 20  رارکت  يرگید  لکش  هب  انراق "  " هنامحر یب  راتـشک  نایرج  ناتالق  هرد 

زا ًانلع  يرمرادـناژ  شترا و  هنافـسأتم  هک  بالقنادـض  ياهورین  یبالقنا و  ياهورین  نیب  دروخرب  زا  تسا  تراـبع  هیمورا  فارطا  رد  يریگرد  میریگ  یم 
.دننک یم  ینابیتشپ  بالقنادض  ياهورین 

اه لادوئف  دوجو  ار  يریگرد  للع  دیدرک و  هلمح  دنتـسه ، هیمورا  برغ  هقطنم  رد  هک  ییاه  لادوئف  هب  ود  ره  وگقح  ياقآ  امـش و  دش : لاؤس  ولمـساق  زا 
ار شترا  يولج  امش ، بزح  حلسم  دارفا  هک  دش  روطچ  تشاد و  برغ  هقطنم  هب  یطابترا  هچ  هیونـشا  ولمـساق و  هرد  هقطنم  ياه  يریگ  رد  یلو  دیتسناد ؛

؟ دندرک دس  ولمساق  هرد  رد 

اه ناقهد  هب  کمک  هار  هک  دنتفرگ  میمصت  يرمرادناژ  شترا و  دنتفر ، روگرت  روگرم و  ناناقهد  کمک  هب  هیونـشا  زا  ام  ناراداوه  هک  یتقو  تفگ : يو 
ییاهرادشه مغر  یلع  درذگ و  یم  ولمساق  هرد  زا  هک  دندرک  باختنا  تسا  هیمورا  هیونشا و  نیب  هک  ار  هار  نیرت  کیدزن  تهج ، نیمه  هب  دننک ؛ عطق  ار 

کنات و کمک  هب  شترا  زهجم  ياهورین  درواین ، لمع  هب  یتـالاقتنا  لـقن و  شترا  ینونک ، طیارـش  رد  هک  میتساوخ  میداد و  رادناتـسا  صخـش  هب  اـم  هک 
ياقآ شترا و  داتـس  ياعدا  فالخ  رب  هک  دـمآ  دوجو  هب  ییاه  يریگرد  اـج  نیا  رد  هجیتنرد ، دـندمآرد و  تکرح  هب  ولمـساق  هرد  يوس  هب  رتپوک ، یله 

هشیمه ام  .دمآ  دراو  شترا  هب  دایز  ياه  هبرض  رادناتسا ،
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رارقتـسا تالاقتنا  لقن و  نیا  زا  دوصقم  هک  یطرـش  هب  تسین ؛ شترا  تالاقتنا  لقن و  فلاخم  تارکمد  بزح  هک  میا  هداد  ناشن  ًالمع  میا و  هدرک  مالعا 
هدرک یهارمه  ار  شترا  زیمآ ، تملاسم  تالاقتنا  لقن و  عون  نیا  رد  ام  ناگرمـشیپ  هشیمه  دشابن و  ناتـسدرک  مدرم  هب  هلمح  يارب  کیژتارتسا  قطانم  رد 

در ار  دشاب  کیژتارتسا  طاقن  لاغشا  نآ  زا  دوصقم  هک  تالاقتنا  لقن و  عون  ره  یلعف ، ساسح  طیارش  رد  هک  مینک  یم  مالعا  لماک  تحارص  اب  یلو  دنا ؛
.مینک یم 

امش تسا ، اه  هورگ  مامت  حالس  علخ  ناهاوخ  ناریا  تلم  هک  الاح  تشاذگ ؛ دنهاوخن  نیمز  هب  ار  هحلـسا  درُک  مدرم  هک  دیا  هدرک  مالعا  امـش  دش : لاؤس 
؟ دینک یم  تفلاخم  تلم  تساوخ  اب  یلیلد  هچ  هب 

؟ تلم مادک  تساوخ  تفگ : ولمساق 

.ناریا تلم  تفگ : راگنربخ 

يروهمج هیلع  ام  .مینک  یم  هزرابم  ناریا ، بوچراچ  رد  يراتخمدوخ  لکـش  هب  یلم ، قوقح  هار  رد  تسا  اه  لاس  درک  قلخ  ناونع  هب  ام  تفگ : ولمـساق 
شترا و هنافسأتم  لوئسمریغ و  ياه  هورگ  یـضعب  هلمح  دروم  ناتـسدرک  مدرم  اهراب  نونکات  ناریا  بالقنا  زاغآ  زا  یلو  میا ؛ هتـشادنرب  هحلـسا  یمالـسا 
هک دـننک  یم  نیمـضت  ناشیا  اـیآ  میراذـگب ، نیمز  رب  هحلـسا  اـم  رگا  هک  میا  هتـشون  ردـص  ینب  هب  يا  هداشگرـس  هماـن  رد  دـنا و  هتفرگ  رارق  يرمرادـناژ 
ماع لتق  ار  ناتـسدرک  مدرم  لوئـسمریغ ، ياه  هورگ  داتفا ، قافتا  نارایماک  رد  هک  نانچ  دـیآ و  یمن  دوجو  هب  رگید  يانراق "  " دـنچ ای  يرگید  يانراق " "

رد ًالماک  دـناوت  یم  دـنراد ، رایتخا  رد  ناتـسدرک  مدرم  هک  يا  هحلـسا  هک  تسا  نیا  نامرظن  ام  ًالوا  تسا : هداس  یلیخ  ام  ياـضاقت  بیترت  نیا  هب  .دـننکن 
ناتـسدرک مدرم  دوخ  هدـهع  هب  یلخاد  تینما  هک  تسا  نیا  میهاوخ  یم  اـم  هچنآ  .دریگب  رارق  مسیلاـیرپما  هیلع  هزراـبم  رد  یمالـسا و  يروهمج  تمدـخ 

ام ًاـیناث  .دوش  یمن  شترا  ضرتعم  مه  یـسک  تسا و  رقتـسم  ناتـسدرک  رـسارس  رد  مه  نـآلا  تسا و  يزکرم  تلود  تیحالـص  رد  شترا  .دوش  راذـگاو 
يرمرادـناژ و شترا و  ههام ، هس  گنج  کی  رد  .دـنا  هداد  دیهـش  رفن  نارازه  ناتـسدرک  مدرم  يراتخمدوخ ، بسک  هار  رد  میهاوخ و  یم  يراـتخمدوخ 

.دندیبوک ار  ناتسدرک  مدرم  دوخ ، يورین  مامت  اب  نارادساپ 

هورگ دش و  رارقرب  ناریا  رد  یـسارکمد  لوصا  هک  یتقو  مییوگ  یم  باوج  رد  ام  میراذـگب و  نیمز  ار  هحلـسا  هک  دـنهاوخ  یم  ام  زا  همدـقم  نودـب  لاح 
یلخاد تاماظتنا  ددرگ و  نیمأت  ناتسدرک  مدرم  يارب  يراتخمدوخ  قح  هک  یتقو  دنـشاب ، هتـشادن  ار  روشک  تشونرـس  رد  تلاخد  قح  لوئـسمریغ ، ياه 

ماقم ره  فرط  زا  هحلسا  لمح  هنوگره  اب  ًالوا ]  ] میا هدامآ  یسایس  بزح  نیتسخن  ناونع  هب  ام  هاگ  نآ  دوش ، هدرپس  درُک  ناگرمشیپ  تسد  هب  ناتـسدرک ،
هلئـسم يارب  یـساسا  لح  هار  نتفای  يارب  ًایناث  .درک  دـنهاوخ  تموکح  هک  دوب  دـنهاوخ  مدرم  دوخ  نیا  لاح  نیا  رد  هک  اریز  مینک ؛ تفلاـخم  یمـسرریغ 

.مینک کمک  تسا ، ناتسدرک  مدرم  يراتخمدوخ  قح  نیمأت  نامه  هک  ناتسدرک 

دارفا ار  اه  تراغ  نیا  دوش  یم  هتفگ  تسا و  هدش  تراغ  هیمورا ، هیونـشا و  نیب  لیب ، تسد  هب  قلعتم  ياه  هداوناخ  زا  يدادعت  ًاریخا  دش : لاؤس  نایاپ ، رد 
.دنا هدرک  تارکمد  بزح  حلسم 

هک میمهفب  بزح  ناونع  هب  ام  رگا  اهنیا  همه  اب  یلو  دـتفا ؛ یم  رایـسب  تاقافتا  نیا  زا  ًالومعم  گنج ، دروخرب و  رد  منک  یم  رکف  نم  داد : خـساپ  ولمـساق 
ار وا  دشاب ، مه  رودزم  مییوگ  یم  ام  هک  روط  نآ  صخش  نیا  یتح  رگا  ای  تسا ، هدرک  تراغ  ار  یـسک  هناخ  نامبزح ، ياضعا  ای  نامناراداوه  زا  یـسک 

(1)« .درک میهاوخ  تازاجم 

449 ص :

ص 11. ، 5 ذخأم - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 485 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_449_1
http://www.ghaemiyeh.com


450 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


لیروآ 1980 یلوالا 1400 4  يدامج  نیدرورف 135918  هعمج 15  گنج  رامشزور 

245

ياهربخ نومـضم  .دوش  یم  هدـهاشم  لماک  یفقوت  هتـشذگ  زور  اب  هسیاقم  رد  زورما  رهاظ ، رد  اه ، ناگورگ  يارجام  ریخا  زور  دـنچ  تـالوحت  ریـس  رد 
: داد شرازگ  نتگنشاو  زا  رتیور  .تسا  نآ  لیلحت  دیفس و  خاک  يوگنخس  لواپ  يدوج  هتشذگ  زور  نانخس  هب  هجوت  اکیرما ، زا  يربخ  عبانم  یلاسرا 

راک نیا  ینعم  هرابرد  ًاقیقد  هک  تسا  هداد  رادشه  ناریا  بالقنا  ياروش  هب  دیفـس  خاک  درذگ ، یم  نارهت  رد  يریگ  ناگورگ  نارحب  زا  هام  جنپ  هک  لاح 
عانتما ناریا  تلود  لباقم  رد  اکیرما  تلود  يدـعب  مادـقا  ياشفا  زا  لواپ  يدوج  یلو  دـشیدنیب ؛ نایوجـشناد  تسد  رد  اه  ناگورگ  نتـشاذگ  یقاـب  ینعی 

هب لواـپ  درک ، كرت  دـیوید  پمک  دـصق  هب  ار  نتگنـشاو  كاـپ ، دـیع  تـالیطعت  ندـنارذگ  يارب  رتراـک  یمیج  یتـقو  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـیزرو 
میمصت نتفرگ  زا  لبق  ناریا  تلود  میراودیما  ام  دوزفا : يو  .تسا  هدش  صخشم  نونکا  مه  اه  ناگورگ  هرابرد  هدحتم  تالایا  عضوم  تفگ : ناراگنربخ 

هدرک در  ار  ناریا  تلود  ياضاقت  دیفس  خاک  هک  دهد  یم  ناشن  لواپ  نانخس  .دنک  یسررب  تقد  هب  ار  عاضوا  لماک  جیاتن  اکیرما و  تلود  عضوم  ییاهن ،
(1) .دنک نشور  ار  دوخ  عضوم  دیاب  اکیرما  تلود  بالقنا ، ياروش  هلیسو  هب  اه  ناگورگ  نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  هک  نیا  رب  ینبم  ییاضاقت  تسا ؛

اکیرما تاعوبطم  هب  یتاراهظا  یط  هتشذگ  زور  نتگنشاو ، دیفس  خاک  يوگنخـس  لواپ  يدوج  تشون : نتگنـشاو  زا  یـشرازگ  رد  زین  هسنارف  يرازگربخ 
ناگورگ تشونرـس  هرابرد  ناریا ، بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  میمـصت  وغل  لابند  هب  درادن  دـصق  ًارهاظ  هدـحتم  تالایا  تلود  هک  درک  مالعا 
ینـشور هب  ناریا  هرابرد  اکیرما  عضوم  هک  درک  هفاضا  سپـس  يو  .دـهاوخب  ناریا  زا  يدـیدج  تاحیـضوت  دریگب و  يا  هزات  تامیمـصت  ییاـکیرما  ياـه 

تلود هک  دوش  یم  يروآدای  .دـننک  كرد  ار  عضوم  نیا  ییاـهن ، میمـصت  نتفرگ  زا  لـبق  تقد و  اـب  یناریا  تاـماقم  هک  تسا  دـیما  تسا و  هدـش  هیجوت 
هب اهنآ  لیوحت  ترافـس و  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  رب  ینبم  ناریا  میمـصت  رظتنم  نانچمه  دنک و  يراددوخ  هزات  ياه  تازاجم  زا  تسا  هدرک  دـهعت  اکیرما 

نیا اب  .دنامب  یناریا  تاماقم 
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تیبثت اکیرما  تلود  هک  يررقم  دعوم  رد  اه  ناگورگ  هچنانچ  درک : مالعا  يریگ ، میمـصت  دروم  رد  ناریا  تالکـشم  هب  هراشا  نمـض  لواپ  يدوج  لاح 
ناشنرطاخ سپـس  يو  .درک  دـهاوخ  لامعا  ناریا  دـض  رب  ار  دوخ  يداصتقا  یـسایس و  هزات  ياه  تازاجم  روشک  نیا  دـنوشن ، هداد  لـیوحت  تسا ، هدرک 

هتفرگن رارق  اکیرما  رایتخا  رد  نشور  روط  هب  نارهت ، رد  هدش  هتفرگ  تامیمـصت  زونه  یلو  تسا ؛ رارقرب  نتگنـشاو  نارهت و  نایم  ییاه  سامت  هک  تخاس 
(1) تسا

: دش يدنب  عمج  نینچ  ریخا ، تالوحت  ییاهن  هجیتن  زین  ندنل  ویدار  رد 

زا فده  .دنهد  رارق  شجنـس  دروم  ار  نآ  جیاتن  اه ، ناگورگ  هرابرد  یمیمـصت  ره  نتفرگ  زا  لبق  هک  تسا  هدرک  راطخا  ناریا  هب  دیفـس  خاک  يوگنخس 
ندیسرن هجیتن  هب  تروص  رد  هک  دنک  لقتنم  ار  مایپ  نیا  ًاحیولت  رگید  ییوس  زا  دهدن و  ناریا  تسد  هب  يرت  شیب  هناهب  ییوس  زا  هک  تسا  نآ  راطخا  نیا 

دروم هک  ییاه  شور  دـهد ؛ رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  صخـشمان ، ياه  شور  ریاس  یناگرزاب و  میرحت  قیرط  زا  تسا  رـضاح  اـکیرما  تلود  تارکاذـم ،
(2) .دیآ تسد  هب  بولطم  يا  هجیتن  زین  اه  شور  هنوگ  نیا  زا  هک  تسین  نشور  هجو  چیه  هب  هتبلا  .تسا  هتفرگ  رارق  اکیرما  نادحتم  قفاوت 

(3) .دنداد رارق  دیکأت  هجوت و  دروم  ار  یهباشم  دراوم  شیب  مک و  اکیرما ، زا  رابخا  لاسرا  رد  زین  عبانم  رگید 
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هراب نیا  رد  يا  هیشاح  ياهربخ  یخرب  مالعا  هب  يراتفگ ، رد  زورما  اکیرما  ویدار  تسا ، هدادن  خر  اه  ناگورگ  هلئسم  رد  يدیدج  تالوحت  هک  یلاح  رد 
: تسا هدمآ  ویدار  نیا  شرازگ  رد  .تخادرپ 

دنک و مک  ار  اکیرما  رد  یناریا  ياه  تاملپید  دادعت  تفرگ  میمـصت  یناریا ، تاماقم  يریگ  ناگورگ  اب  هلباقم  رد  اکیرما  تلود  هتـشذگ ، ربماسد  هام  رد 
رـشتنم یـشرازگ  اکیرما ، رد  هناگیب  عابتا  هب  طوبرم  روما  ترجاهم و  هرادا  شیپ  زور  دـنچ  .دـننامب  یقاب  اکیرما  رد  ناـنآ  زا  رفن  طقف 35  هک  دـهد  هزاجا 

.درک

52 درک ، مالعا  ار  دوخ  میمـصت  رتراک  تندـیزرپ  هک  ینامز  زا  تسا : هدـش  ریوصت  وحن  نیدـب  اکیرما  میقم  یناریا  ياه  تاملپید  عضو  شرازگ ، نیا  رد 
ای یناریا ، ياه  تاملپید  زا  نت  نینچمه 49  .دنتـسه  ندرک  كرت  لاح  رد  ای  دنا  هدرک  كرت  ار  تکلمم  نیا  ای  اکیرما ، میقم  یناریا  ياه  تاملپید  زا  نت 

تساوخرد نت   21 تسا : رارق  نیا  زا  ًاحورـشم  دارفا  نیا  تیعـضو  .تسا  لیمکت  لاح  رد  اهنآ  هدـنورپ  هک  نیا  ای  دـنا ، هدرک  تفایرد  مئاد  تماقا  هزاـجا 
هدرک ضوع  ار  دوخ  تقوم  تماقا  يازیو  نت  .تسا 2  هدش  هداد  مئاد  تماقا  هزاجا  نت  هب 18  .تسا  یسررب  تسد  رد  اهنآ  عضو  دنا و  هدرک  مئاد  تماقا 

زین یناریا  ياه  تاملپید  زا  نت   8 نایم ، نیا  رد  .دنا 
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.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ص2 ، ، 16/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.15/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 2 و 3 ، ، 16/1/1359 هرامش 15 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.اهنآ ص473 يدنب  هتسد  ناهج و  یهورگ  ياه  هناسر  زورما  بلاطم  رد  يریس  شرازگ 245 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
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هدشن نشور  زونه  رگید  رفن  تماقا 108  لحم  .تسا  یسررب  تسد  رد  اهنآ  تساوخرد  هک  دنا  هدرک  اکیرما  تلود  زا  یسایس  یگدنهانپ  ياضاقت  ًابیرقت 
دیداور تمدخ و  ياه  همانرذگ  اب  زین  یناریا  نارـسفا  زا  رفن  .دننیب 16  یم  یـشزومآ  هرود  اکیرما  رد  ناریا  شترا  فرط  زا  رفن  دادعت 219  ًانمض  .تسا 

.دنهد یم  ماجنا  ار  یشزومآ  رداک  یلام  يرادا و  ياهراک  ربتعم ،

راد هدـهع  ار  نانآ  یتسرپرـس  هک  یناریا  نارـسفا  دـننیب ، یم  هرود  اکیرما  رد  یناریا  یماظن  دارفا  هک  ینامز  ات  تسا  هدرک  مـالعا  اـکیرما  ترجاـهم  هرادا 
رداک رفن  ءزج 35  دادـعت  نیا  هک  دوش  یم  يروآدای  .دـننامب  یقاب  اکیرما  رد  دـننک و  هدافتـسا  هتـشذگ  ینوناق  طیارـش  زا  دـنناوت  یم  ناـنچمه  دنتـسه ،

(1) .دنتسین دننامب ، یقاب  اکیرما  رد  تسا  رارق  هک  ناریا  يرگلوسنکرس  ترافس و  یسایس 

راکشآ يدیمون  زا  یکاح  تشادن ، هارمه  يدیدج  ياهربخ  هک  نیا  نیع  رد  دش ، لامعا  ویدار  نیا  یسراف  ياه  شخب  نیرخآ  رد  هک  یـصاخ  قایـس  اما 
ار ییاهن  میمصت  کی  هب  ندیـسر  يارب  ناریا  بالقنا  ياروش  تسکـش  : » دش هتفگ  ویدار  نیا  تعاس 22:30  يربخ  شخب  رد  .دوب  هیـضق  بولطم  لح  هب 

دوب هدرک  يراودیما  راهظا  ًاریخا  ردص  ینب  تندـیزرپ  .تسناد  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  نینچمه  اه و  ناگورگ  يارب  یتسکـش  دـیاب 
هجراخ ریزو  هداز  بطق  زا  دـسرب و  قفاوت  هب  عوضوم  نیا  رـس  رب  تسناوتن  بالقنا  ياروش  یلو  دریگب ؛ يروف  میمـصت  اه  ناـگورگ  دروم  رد  دـناوتب  هک 

نیا لیلد  نیا  هب  بالقنا  ياروش  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  ناراگنربخ  .دراذـگب  نانآ  رایتخا  رد  اکیرما  عضوم  دروم  رد  يرت  شیب  تاـعالطا  تسا  هتـساوخ 
(2)« .دراذگب اروش  ياضعا  ياه  یگتسد  دنچ  اهرظن و  فالتخا  رب  یشوپرس  هک  تسا  هدرک  در  ار  داهنشیپ 
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لفاحم تایبدا  رد  هک  يریگ  عضوم  یعون  نارهت  هعمج  زامن  رد  اما  دـشن ؛ مالعا  اه  ناـگورگ  هراـبرد  يدـیدج  یمـسر  ربخ  اـکیرما ، دـننام  زین  ناریا  رد 
مهم زکرم  ینونک ، عاضوا  رد  نارهت  هعمج  زامن  .دـش  مالعا  اه  ناگورگ  هرابرد  دوش ، یم  هدـناوخ  تخـسرس " لاکیدار و  ، " یناهج نارظاـن  یـسایس و 

رد یمالسا  يروهمج  همانزور  زورما ، هعمج  زامن  شرازگ  رد  .تسا  ماظن  لخاد  ياه  نایرج  عضاوم  مالعا  يارب  یهاگیاپ  و  زور ، تاعالطا  رابخا و  رشن 
مالـسالا تجح  : » دوب ترابع  نیا  زین  تشرد  رتیت  نیا  رتیتور " « " .تسا اکیرما  تازاجم  اه  ناگورگ  هلئـسم  : » تشون دوخ  لوا  هحفـص  رتیت  نیرت  گرزب 

بزح ناربـهر  زا  بـالقنا و  ياروش  ياـضعا  زا  نارهت  هعمج  ماـما  .درک » هقطنم  تفن  ياهریـش  عـطق  هب  دـیدهت  ار  اـکیرما  نارهت ، هعمج  ماـما  يا  هنماـخ 
يو روبزم ، همانزور  هتشون  هب  .دوش  یم  بوسحم  زین  دیدج  ماظن  رد  مکاح  ناگبخن  زا  یحانج  عضاوم  يو ، نانخس  ور  نیا  زا  تسا و  یمالسا  يروهمج 
نآ یمالسا  ياروش  سلجم  هلیسو  هب  هک  تسا ]  ] مدرم هچراپکی  میمصت  اه ، ناگورگ  هلئسم  لباقم  رد  .تسا  اکیرما  تازاجم  اه  ناگورگ  هلئسم  : » تفگ

هتفرگ مدرم  ناگدنیامن  هلیـسو  هب  مدرم ، فرط  زا  هک  یمیمـصت  نیا  اه و  ناگورگ  هلئـسم  .دیدرگ  دـهاوخ  لمع  مالعا و  دـش و  دـهاوخ  هتفرگ  میمـصت 
، هلئسم نیا  رد  .تسا  زاس  تشونرس  دوشب ،

453 ص :

ص 11و12. نامه ، - 1
.اکیرما يادص  ویدار  سراف  شخب  ص11 ، نامه ، - 2
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مدرم و تسد  هب  اه  ناگورگ  تشونرـس  دـندرک  رارکت  ار  نیا  اهراب  مه  ماما  اذـل  دـشاب ؛ زاـس  تشونرـس  دـناوت  یمن  هلئـسم  نیا  رد  يرگید  لـماع  چـیه 
.تسین راکـشآ  اه  ناگورگ  نیا  دروم  رد  تلم  میمـصت  تسا ، هتفرگن  یمیمـصت  اه  ناگورگ  دروم  رد  سلجم  هک  یمادام  تسا و  مدرم  ثوعبم  سلجم 
ناثوعبم تقو  نآ  دوشب ، لیکـشت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هک  يزور  نآ  .تسا  هدرک  مه  دـییأت  هکلب  تسا ؛ هدرکن  هلئـسم  نیا  اب  یتفلاخم  تلم  نونکات 

هنوگچ اه  ناگورگ  اب  هک  دنریگب  میمـصت  دننیـشنب و  یتسیاب  اهنآ  دنتـسه ، مدرم  یعقاو  رظن  يأر و  هدننک  سکعنم  هدـنهد و  ناشن  هک  یناسک  نآ  تلم ،
« .درادن يریثأت  چیه  اکیرما  دیدهت  اما  دوشب ؛ لمع  دیاب 

: تشون همادا  رد  یمالسا  يروهمج  همانزور 

نیا رد  هک  تسا  ینخـس  نیا  .درادن  يریثأت  چیه  دروآ ، دوجو  هب  ناریا  تلود  يارب  یـسایس  ياه  تیدودحم  ای  يداصتقا  تیدودحم  هک  نیا  هب  دـیدهت  »
نینچ شنانخس  زا  يرگید  تمسق  رد  يو  .تسا » رما  نالوئسم  مدرم و  لد  لیم  هشیدنا و  رظن و  زا  یکاح  دوش و  یم  هتفگ  یبهذم  یهلا و  یمسر  هاگیاپ 

: تفگ

دایرف ندرک  دـنلب  اب  دـناوت  یم  مه  ناریا  تلم  .میریگب  اهنآ  زا  ار  یگدـنز  شیاـسآ  میناوت  یم  مه  اـم  .میراذـگن  تحار  ار  اـهنآ  میناوت  یم  مه  اـم  ًـالّوا  »
ناریا تلم  رگا  هک  دـندرک  لایخ  اهنآ  .دـنک  مارح  اـهنآ  همه  رب  سراـف  جـیلخ  همه  رد  ار  تفن  دـنک ؛ نشور  هقطنم  نیا  رـسارس  رد  ار  شتآ  شتیمولظم ،

رگراـک ناردارب  هک  دـندرک  رکف  تسـشن ؟ دـنهاوخ  مارآ  زیخ ، تفن  قطاـنم  هیقب  رد  نیرحب و  رد  قارع ، رد  ناتـسبرع ، رد  شناردارب  دیـشک ، یگنـسرگ 
، زور کی  هک  نانچمه  .دینش  دنهاوخن  ار  یمالسا  تما  ماما  نامرف  بالقنا ، گرزب  ربهر  نامرف  تسا ، اهنآ  تسد  هب  یتایح  هدام  نیا  دیلوت  هک  یناملسم 

هتفرشیپ يژولونکت  برغ و  تعنص  يور  رب  دناوت  یم  تفن  ياهریـش  همه  مه  يزور  دش ، هتـسب  اکیرما  يور  رب  رگید  يزور  هاش و  هاگتـسد  يور  رب  نیا 
دوخ تشم  يوت  ار  ام  ردق  نیا  ارچ  دـندرک ؟ لاغـشا  ار  اهاج  نیا  ارچ  دنتـشادن ، جایتحا  رگا  دـنرادن ؟ یجایتحا  ام  هب  اهنآ  ایآ  .دوش  هتـسب  اپورا  اکیرما و 

نونکات هک  نانچنآ  ناشدوخ ، تحار  رتسب  رد  میراذگن  میریگب ؛ اهنآ  زا  ار  تحار  شیاسآ  میناوت  یم  اهنآ  لباقم  رد  مه  ام  نیاربانب  دندرـشف ؟ دنتفرگ و 
(1)« .دننامب دندوب ، هدونغ 

هک دـنتخادرپ  عضوم  مالعا  هب  دـندرک و  تارهاظت  یناقلاط  نابایخ  رد  اکیرما  ترافـس  لباقم  رد  فلتخم  ياه  هورگ  زامن ، زا  دـعب  لـبق و  لاـح ، نیا  رد 
روشک ترازو  هب  كرتشم  داتس  شرازگ  کی  هلمج  زا  .دوب  اکیرما  دض  رب  دیدش  یبالقنا و  ياهدروخرب  زا  يرادفرط  و  شزاس ، اب  تفلاخم  زاربا  ًامومع 
شبنج نارادـفرط  زا  رفن  رازه  دودـح  يدادــعت  ، » زورما تعاـس 11:30  رد  هک  تسا  یکاـح  دـش ، لاـسرا  زین  هاپـس  ینابرهـش و  يارب  نآ  تشوـنور  هک 

(2)« .دنا هدرک  یسوساج  هنال  يولج  رد  تارهاظت  هب  مادقا  تلود ، يوس  زا  اهنآ  نتفرگ  رایتخا  رد  اه و  ناگورگ  هیلخت  ماجنا  هیلع  رب  زرابم ، ناناملسم 
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، تلود هب  اه  ناگورگ  لیوحت  ًابلاغ  زین  اکیرما و  اب  يراکـشزاس  عون  ره  اکیرما ، ترافـس  يولج  یـسایس  فلتخم  ياـه  شیارگ  ناراداوه  تارهاـظت  رد 
.دوش یم  موکحم 

يولج هطوحم  یناقلاط و  نابایخ  دش ، عورش  هعمج  زامن  زا  هک  ییاهراعش  اب  زامن  زا  دعب  زرابم و  ناناملسم  شبنج  توعد  اب  هعمج  زامن  زا  لبق  زورما 

.دوب ییاکیرما  دض  ياه  ینارنخس  تارهاظت و  ییاپرب  دهاش  یسوساج  هنال 

، راوخناهج ياکیرما  ياه  هئطوت  ندرک  موکحم  تهج  رازگزامن  تیعمج  هوبنا  هعمجزامن ، مسارم  زا  دـعب  : » تشون یـشرازگ  یط  زین  سراـپ  يرازگربخ 
دیاب موکحم  یمالـسا ، سلجم  رد  ییاکیرما ، سوساج  هدنبوک : ياهراعـش  اب  تیعمج  .دنداتفا  هار  هب  داسف ، هئطوت و  زکرم  نیا  یـسوساج ، هنال  فرط  هب 
دیاب هاش  دزرل ؛ یم  رتراک  دمزر ، یم  ینیمخ  هاش ؛ دض  رتراکدض ، هاگشناد ، هیضیف ، ددرگ ؛ دیاب  داجیا  یسوساج ، هنال  رد  یلاخلخ ، ياه  هاگداد  ددرگ ؛

نایوجشناد زا  یکی  یسوساج ، هنال  يولج  رد  .دندیـسر  یـسوساج  هنال  لباقم  هب  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  ریـسم  یط  زا  دعب  ددرگ ؛ دیاب  مادعا  ددرگرب ،
هب اکیرما  ناریا و  نارحب  لح  رب  رتراک  رارـصا  اکیرما و  يروهمج  تسایر  تاباختنا  اب  هطبار  رد  رتراـک  ياـه  گـنرین  نوماریپ  ماـما ، طـخ  وریپ  ناملـسم 

(1) .تفگ نخس  یمالسا ، ياروش  سلجم  رد  ماما  نامرف  هب  انب  اه  ناگورگ  هلئسم  لح  هرابرد  نینچمه  اکیرما ، تلم  راکفا  بلج  رطاخ 

248

هبنج یمالسا ، يروهمج  ماظن  سیسأت  درگلاس  رد  عقاو  رد  .داتسرف  یلامش  هرک  (2) و  نیچ يوروش ، روشک  هس  نارس  يارب  ییاه  مایپ  ینیمخ  ماما  زورما 
ناریا یجراخ  تسایس  زا  يرگید 
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ار دوخ  صاخ  هولج  اکیرما ، اـب  طـبترم  تاـعوضوم  رگید  اـه و  ناـگورگ  هب  طوبرم  تاـعوضوم  راـنک  رد  هک  يا  هبنج  دوب ؛ رادومن  زین  بـالقنا  زا  دـعب 
، یللملا نیب  تابسانم  رد  ار  يدنب  فص  یعون  دوخ  هبدوخ  اه  مایپ  نیا  .دوب  ینیمخ  ماما  هب  باطخ  اهروشک  نارس  کیربت  ياه  مایپ  هلئسم  نآ ، تشاد و 

.تسا اه  مایپ  نیا  هب  خساپ  ینیمخ ، ماما  يوس  زا  یلاسرا  هدش  دای  ياه  مایپ  .دهد  یم  ناشن  اکیرما ، ینونک  ياهراشف  ربارب  رد  هژیو  هب 

یم ناشن  ار  هرک  ناریا و  روشک  ود  هنسح  طباور  هک  تسا  یهجوت  نایاش  تاکن  يواح  ماما  هب  یلامش  هرک  ربهر  مایپ  هژیو  هب  هدش ، دای  ياه  مایپ  نیب  رد 
هک هرک ، قلخ  کیتارکمد  يروهمج  سیئر  ربهر و  گنوس  لیا  میک  مایپ  نتم  .دوش  یم  رکذ  اج  نیا  رد  نآ ، هب  ینیمخ  ماما  خـساپ  زین  ماـیپ و  نیا  .دـهد 

: تسا نینچ  دش ، لاسرا  ماما  يارب  ( 11/1/1359  ) سرام 1980 رد 31 

.ناریا یمالسا  ربهر  ینیمخ  ماما  هللا  تیآ  كرابم  هاگشیپ  »

یم میدقت  ناریا  مدرم  یمالـسا و  يروهمج  راذـگ  ناینب  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  هنامیمـص  تاکیربت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  لیکـشت  درگلاس  تبـسانم  هب 
رصع هک  دوب  يزاس  خیرات  هعقاو  بانج ، نآ  حیحص  يربهر  ناریا و  مدرم  تمه  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  سیسأت  يروتارپما و  میژر  نتخادنارب  .دراد 

سیـسأت زا  هک  یلاس  کی  لوط  رد  .دوب  ایند  ناـبلط  لالقتـسا  ایـسآ و  مدرم  يارب  یمومع  يزوریپ  کـی  نیا  دوشگ و  ناریا  تلم  خـیرات  رد  ار  يدـیدج 
مسیلایرپما هلمج  زا  یجراخ ، نیزواجتم  يوس  زا  هک  ررکم  یبیرخت  ياه  تیلاعف  اه و  هلخادم  اهراشف و  مامت  دوجو  اب  درذگ ، یم  ناریا  یمالسا  بالقنا 

نیا دربشیپ  رد  ناریا  تلم  اب  ار  دوخ  یگتسبمه  لماک و  ینابیتشپ  هرک  مدرم  .دور  یم  شیپ  هب  نانچمه  ناریا  دنمزوریپ  بالقنا  تسا ، هدش  لامعا  اکیرما 
هناتـسود و طباور  هک  مراد  داقتعا  نم  .دراد  یم  مالعا  تسا ، ینغ  دازآ و  یناریا  داجیا  یلم و  ياه  شزرا  تیمکاح و  زا  عافد  شفده  هک  سدـقم  هدـیا 

تیاعر ساسا  رب  فلتخم ، ياه  هنیمز  رد  هدـنیآ و  رد  دـنا ، هتـساخ  اپ  هب  مسیلایرپما  هیلع  طخ  کی  رد  ود  ره  هک  ناریا  مدرم  هرک و  مدرم  نایم  هناـمیمص 
رت شیب  هچره  يزوریپ  ینامداش و  یتمالس و  بانج ، نآ  يارب  بلق  میمص  زا  ات  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  .تفای  دهاوخ  هعـسوت  توق و  یگتـسباو ، مدع 

(1)« .میامن وزرآ  دیراد ، هدهع  رب  هک  یسدقم  هشیپ  نیا  رد 

: تسا حرش  نیا  هب  دش ، لاسرا  هرک  يروهمج  سیئر  يارب  زورما  هک  قوف ، مایپ  هب  خساپ  رد  ینیمخ  ماما  مایپ 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

هرک قلخ  کیتارکمد  روهمج  سیئر  گنوس ، لیا  میک  ياقآ  ترضح 

للم همه  تیقفوم  یلاعت  يادخ  زا  .دیدرگ  رکشت  بجوم  لصاو و  ناریا ، یمالسا  يروهمج  درگلاس  نیتسخن  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  کیربت  فارگلت 
میامن و یم  تلأسم  راوخناهج  ياکیرما  صوصخ  هب  ناهج  نارگ  هطلس  زا  لماک  يدازآ  يزوریپ و  هب  ندیسر  هار  رد  ار  ناهج  فعضتسم 

456 ص :

ص 10. ، 14/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
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عطق شیوخ  ياهروشک  زا  ار  رامعتسا  هشیر  یگناگی ، داحتا و  اب  دنباتشب و  شیوخ  ياه  تلم  يرای  کمک و  هب  سدقم ، هار  نیا  رد  اه  تلود  تسا  دیما 
.دننک

(1)« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور 

249

همانرب رد  هلمج  زا  هک  يرما  تسا ؛ نآ  ساـسح  تواـفتم و  ياـه  هبنج  ناریا و  ینونک  عضو  ناـهج ، یـسایس  يربخ و  لـفاحم  مهم  تاـعوضوم  زا  یکی 
شخپ یلـصفم  همانرب  ناریا ، هب  طوبرم  تاعوضوم  زا  فلتخم  ییاه  هبنج  هرابرد  ویدار  نیا  .تفرگ  رارق  هجوت  دروم  ولراک ) تنوم   ) هسنارف ویدار  زورما 
ناعلطم ناسانـشراک و  اب  همانرب  نیا  نمـض  يرجم ، رـصم و . ...  رد  هاش  روضح  ینیمخ ، ماما  یلخاد ، يدـنب  حانج  اـه ، ناـگورگ  هراـبرد  هلمج  زا  درک ؛

" یلودـلا یبرعلاراهنلا و   " ینانبل همانزور  راگنربخ  یهیود ، ریمـس  اب  هلمج  زا  درک ؛ یم  یـسررب  ار  ناریا  لئاسم  زا  یفلتخم  ياهربخ  تفرگ و  یم  سامت 
يو درک و  لاؤس  ناریا  هب  طوبرم  یجراخ  یلخاد و  فلتخم  تاعوضوم  هرابرد  ار  يو  رظن  تخادرپ و  وگو  تفگ  هب  تسا ، هتـشگزاب  ناریا  زا  ًاریخا  هک 

(2) .داد خساپ  زین 

مراد هدیقع  : » داد خـساپ  يو  .دـش  لاؤس  يو  زا  تسا ، ور  شیپ  هک  یقفا  زین  هلئـسم و  نیا  لح  اه و  ناگورگ  ینعی  ناریا  ریخا  عوضوم  نیرت  مهم  هرابرد 
تندیزرپ مهس  شهاک  زا  یشان  دیفس ، خاک  ریخا  تیلاعف  .درک  دهاوخن  کمک  اه  ناگورگ  هلئسم  کیدزن  لح  هب  ناریا ، نارحب  هب  ددجم  ندز  نماد  هک 

، هتـشذگ هام  لوا  همین  رد  یللملا  نیب  قیقحت  نویـسیمک  هک  ینامز  زا  اریز  تسا ؛ ناریا  نارحب  رطاخ  هب  هن  يروهمج و  تسایر  تاـباختنا  دربن  رد  رتراـک 
(3)« .تسا هدادن  خر  نارحب  نیا  رد  یمهم  رییغت  هنوگ  چیه  هدرک ، كرت  ار  نارهت 

: هلمج زا  دش ؛ حرطم  ییاه  باوج  لاؤس و  هدربمان ، اب  وگو  تفگ  همادا  رد 

»؟ یناد یم  هچ  هداز  بطق  قداص  و  بالقنا ، ياروش  ینیمخ ، اب  هژیو  هب  روشک ، رد  یسایس  ياهورین  ریاس  اب  ردص  ینب  طباور  هرابرد  : » س

زا سپ  یلو  هدوب ؛ بوخ  ینیمخ  ماما  اب  طباور  .دنراد  ردص  ینب  لابق  رد  يا  هناطاتحم  شور  مومع  روط  هب  یناریا ، نارکفنـشور  نارادـم و  تسایـس  : » ج
تسا و هتـشاد  زاربا  ار  ماما  طخ  زا  راکـشآ  لالقتـسا  يددـعتم ، تاراهظا  رد  اریز  هدـش ؛ درـس  یمک  طباور  نیا  ناریا ، يروهمج  تسایر  هب  يو  باختنا 
؛ دوش طلسم  یباختنا  سلجم  رب  ردص  ینب  تسین  لیام  يو  اریز  تسا ؛ میژر  نورد  رد  نزاوت  داجیا  هب  ماما  لیم  هدیـشخب ، تیوقت  ار  يرود  نیا  هک  هچنآ 
اب ردـص  ینب  طباور  رد  ردـص ، ینب  اب  ینیمخ  طباور  .درک  دـهاوخ  داـجیا  ینید  شیارگ  ینیدریغ و  شیارگ  ناـیم  هنزاوم  رما ، نیا  اـب  تسا  دـقتعم  نوچ 

، هدشن دـعاقتم  هدوب ) ردـص  ینب  رظن  عوضوم  نیا  هک  نیا  اب   ) نایوجـشناد زا  نتفرگ  لیوحت  ترورـض  هب  هتـشذگ  زور  لاثم ، روط  هب  هک  بالقنا  ياروش 
لابق رد  ار  يدـحاو  شور  اهنآ  نونکا  یلو  هدوب ؛ دـب  ادـتبا  زا  طباور  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  هداز  بطق  اب  ردـص  ینب  طـباور  هراـبرد  .دوش  یم  سکعنم 

(4)« .دنراد اه  ناگورگ  هلئسم 

457 ص :

ص 227. زییاپ 1378 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 1
ات 26. ص18  ذخأم 3 ، - 2

.15/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص 19 ، ذخأم 3 ، - 3
.15/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص 19 و 20 ، ذخأم 3 ، - 4
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»؟ تسیچ اه  ناگورگ  تشونرس  هرابرد  يو  رظن  دهاوخ و  یم  هچ  یلعف  طیارش  رد  ینیمخ  : » س

هک تسا  دقتعم  دنک و  یمن  ینابیتشپ  اهنآ  زا  طرـش  دیق و  نودـب  یلو  تسین ؛ ترافـس  رد  رقتـسم  نایوجـشناد  فلاخم  ینیمخ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  : » ج
هدـنهد ناشن  هک  يراکتبا  هنوگ  چـیه  يو  نونکات  دـنک و  لح  ار  نآ  ناگدـنیامن  سلجم  ای  بالقنا و  ياروش  دـیاب  هدوبن و  یـساسا  اه  ناگورگ  هلئـسم 

یمن تسد  هب  يو  زا  يراکـشآ  زیچ  دـننک ، یم  تاقالم  يو  اب  هک  یناریا  نارادـم  تسایـس  .تسا  هدادـن  هئارا  دـشاب ، نایوجـشناد  لاـبق  رد  يو  طاـیتحا 
نآ ای  ماقم و  نیا  تاقالم  یهاگ  و  دروآ ، یم  نابز  هب  ار  یلومعم  تارابع  یخرب  دنک و  یم  رایتخا  توکـس  ماما  ردـص ، ینب  تندـیزرپ  اب  یتح  دـنروآ ؛

هدننک تاقالم  نخـس  هب  دهد  یم  حـیجرت  دـیوگ و  یمن  نخـس  دـهاوخ ، یم  هک  یعوضوم  هرابرد  زج  ماما  یلو  دـشک ، یم  لوط  اه  تعاس  یناریا  ماقم 
« .دهد شوگ 

تاعیاش اه و  شسرپ  دروآ ؟ یم  رد  تکرح  هب  ار  نایوجشناد  یسک  هچ  دنراد ؟ رارق  نایوجشناد  تشپ  یناسک  هچ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نایوجشناد  : » س
»؟ يراد نانآ  نانابیتشپ  نایوجشناد و  زا  یتشادرب  هچ  يا  هدرک  تاقالم  نایوجشناد  اب  هک  نیا  دوجو  اب  یلو  تسا ؛ يرایسب 

هدوت بزح  زا  يرـصانع  دوجو  هرابرد  یتاعیاش  دـنراد و  یمالـسا  يروهمج  بزح  ياه  حانج  یخرب  اب  یکیدزن  طـباور  نایوجـشناد  کـش ، نودـب  : » ج
لالخ رد  یلو  .تسا  هدرک  بیذـکت  ًاصخـش  ردـص  ینب  تندـیزرپ  ار  بزح  نیا  هلیـسو  هب  تایلمع  هرادا  نینچمه  و  اهنآ ، ناـیم  رد  يوروش  هب  کـیدزن 

ای ینیمخ و  ماما  هک  یمیمـصت  ره  هب  دـنا  هدامآ  دـنراد و  رارق  یـسایس  یهاگآ  زا  یلاع  حطـس  رد  نایوجـشناد  هک  مدرک  هظحالم  اهنآ ، اب  دوخ  تاـقالم 
(1)« .دنتسین راک  نیا  هب  هدش  راداو  هورگ  کی  طقف  اهنآ  دنهد و  نت  دننک ، ذاختا  ناگدنیامن  سلجم 

»؟ تسیچ نارهت  رد  تماقا  زا  سپ  امش  مهم  یصوصخ و  ياه  تشادرب  : » س

نآ هب  ملیام  هک  یتشادرب  نیتسخن  .تسین  كرد  لباق  هدـش ، ناونع  هک  اهنآ  ندوب  یـصوصخ  بوچراـچ  رد  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياـه  تشادرب  : » ج
دوجو دنا -  هدرک  میسرت  نآ  زا  ناهج  یمومع  راکفا  هک  يا  هرهچ  فالخرب  ناریا -  رد  نایب  يدازآ  .تسا  نایب  يدازآ  یـسارکمد و  هرابرد  منک ، هراشا 

میمـصت تردـق و  زکارم  .تسه  یـسارکمد  روشک  رد  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نآ  دوجو  یلو  تفاـیرد ؛ یناـسآ  هب  ار  ناـیب  نیا  يدازآ  ناوت  یم  دراد و 
دـنا و هدـش  لیطعت  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياه  همانزور  دـننک و  لیمحت  دـنهاوخب ، هک  هچنآ  ره  ًـالمع  دـنناوت  یم  اـه  هللا  تیآ  تسا و  ددـعتم  يریگ 

یلو دنراد ؛ دوجو  هدش  بوکرس  ییاه  تیلقا  ًانمض  .دننک  دودحم  ار  اهنآ  تیلاعف  دنا  هدرک  یعس  ینید  ياه  نامزاس  هک  یفلتخم ، یـسایس  ياه  نامزاس 
نایم دراد و  یم  زاربا  ار  دوخ  رظن  یناسآ  هب  هک  یلومعم  درف  کی  نایم  يراکـشآ  تواـفت  هک  نیا  اـب  .دـنک  یمن  یفن  ار  ناـیب  يدازآ  دوجو  اـهنیا  ماـمت 

بـالقنا و هراـبرد  رت  شیب  هکلب  درگن ؛ یمن  میژر  ناوـنع  هب  میژر  هب  زوـنه  یناریا  دنورهـش  هک  تفگ  دـیاب  دراد ، دوـجو  دریگ ، یم  میمـصت  هک  یـسک 
« .دشاب یمن  یبوکرس  هاگتسد  نمشد و  هاگتسد  کی  وا  يارب  میژر  ینعی  دیوگ ؛ یم  نخس  نآ  تشونرس 

458 ص :
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»؟ تسیچ بالقنا  هب  تبسن  ناریا  تلم  رظن  : » س

، ناریا بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  تسناوتن  یجراخ  نارظان  زا  کی  چیه  .تسا  راوشد  یجراخ  رظان  کی  هاگدید  زا  بالقنا ، هب  ناریا  تلم  هقالع  مهف  : » ج
یم نییعت  هک  تسا  تلم  نیا  درب و  یم  رـس  هب  دیدج  عاضوا  رد  هدرک و  یگدـنز  قباس  عاضوا  رد  هک  دوب  ناریا  تلم  اهنت  اریز  دـنک ؛ كرد  ار  نآ  لمع 

« .دنک

»؟ دراد دوجو  يدیماان  ایآ  .هتفرگن  شمارآ  هک  دراد  دوجو  ناریا  نابایخ  رد  یموادم  بالقنا  زونه  : » س

همه رد  یمظن  یب  جرم و  جره و  ساسحا  دنک ، رادید  نارهت  زا  زورما  هک  ره  .درادن  ینیزگیاج  رـضاح  لاح  رد  ناریا  تلم  اریز  متـسین ؛ دـقتعم  نم  : » ج
مالـسا هک  یلـصا  باختنا  هب  سک  چیه  یلو  دیامن ؛ یم  ساسحا  قافتا ، هب  ار  لوئـسم  تاماقم  نادنورهـش و  ینارگن  نینچمه  دـنک و  یم  هظحالم  ار  اج 

(1)« .تسا راوشد  دنهد ، ماجنا  دیاب  هک  ار  یفیاظو  دنک و  یمن  لح  ار  تالکشم  مامت  هاش  نتفر  هک  دندرب  یپ  نایناریا  هتبلا  .درادن  دیدرت  کش و  تسا 

رد .درک  لاؤس  نآ ، تاعبت  رـصم و  رد  هاش  روضح  هلمج  زا  ناریا  لئاسم  دروم  رد  ار  نانآ  رظن  تفرگ و  سامت  یفلتخم  دارفا  اب  روبزم  يویدار  همادا ، رد 
ناگورگ هلئسم  هب  میدرگ  یم  زاب  لاح  : » درک هئارا  حرـش  نیا  هب  اه  ناگورگ  عوضوم  هرابرد  ار  دوخ  يدنب  عمج  ناگدننک ، هیهت  فرط  زا  يرجم  نایاپ ،

يو هب  هک  یمیارج  هب  تبـسن  هاش  همکاحم  يارب  هدرک -  همکاحم  ار  اه  يزان  هک  گربنرون -  هاگداد  دننامه  یللملا  نیب  هاگداد  کی  لیکـشت  دیاش  .اه 
، هدرک تموکح  نآ  رب  لاس  اه  هد  هک  یـصخش  هب  تبـسن  ار  یتلم  مشخ  دیاش  دشاب ، کیلبمـس  هاگداد  نیا  هک  دنچره  .دشاب  لح  هار  هدش ، هداد  تبـسن 

(2) »؟ دش دهاوخ  لح  ناریا  لکشم  اه ، ناگورگ  لکشم  لح  اب  ایآ  : » درک لاؤس  دوخ  سپس  يو  .دهد » شهاک 

250

نافلاخم تاعمجت  ياهروحم  زا  یکی  روضح ، نیا  هب  ضارتعا  تسا و  ناریا  قباس  هاش  روضح  زا  رثأـتم  ناـنچمه  یعاـمتجا  یـسایس -  ياـضف  رـصم ، رد 
.دشاب یم  تاداس  میژر 

فارطا هطوحم  رد  ناملسم ، يوجشناد  رازهراهچ  زا  شیب  درک : شرازگ  لیذ  وحن  هب  ار  رـصم  ریخا  تارهاظت  دوخ ، زورما  شخب 20:45  رد  ندنل  ویدار 
نیا ناملسم  ياه  هورگ  .دندرک  تارهاظت  رصم  رد  قباس  هاش  روضح  دض  رب  دراد -  رارق  هرهاق  بونج  رد  رتمولیک  دودح 350  رد  هک  طویسا -  هاگشناد 

لیئارـسا رـصم و  حلـص  دادرارق  تاداس و  تندـیزرپ  دـض  رب  ناگدـننکرهاظت  عولخم ، هاش  هب  هلمح  رب  هوالع  دـندوب و  هدرک  یهد  نامزاس  ار  تارهاـظت 
تفگ رـصم  ناملراپ  هب  رـصم  روشک  ریزو  .تفرگرد  ییاهدروخودز  طویـسا  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  سیلپ و  نیب  زین  هتـشذگ  هتفه  .دـنداد  ییاهراعش 

نارابگنـس ار  اهنآ  نایوجـشناد  دـننک ، يریگولج  رهـش  زکرم  رد  یهاشدـض  ناگدـننکرهاظت  ییامیپهار  زا  دنتـساوخ  یم  یتینما  ياـهورین  سیلپ و  یتقو 
یمالسا ياه  نامزاس  .تشاد  يا  هدرتسگ  یهد  نامزاس  ریخا  تارهاظت  یلو  دوب ؛ هداد  يور  ییاه  يریگرد  زین  یحیـسم  هتفه  رخآ  تالیطعت  رد  .دندرک 

دودحم بیترت و  مظن و  ظفح  يارب 

459 ص :

.15/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص 21 و 22 ، ذخأم 3 ، - 1
.15/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص 26 ، ذخأم 3 ، - 2
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یکیدزن رد  نیا ، دوجو  اب  .دندرک  هدافتـسا  دوخ  هب  هتـسباو  یماظتنا  نارومأم  دوجو  زا  هاگـشناد ، هطوحم  لخاد  رد  وردنت  ناگدننکرهاظت  عامتجا  ندرک 
.دادن يور  يریگرد  یلو  دندوب ؛ شاب  هدامآ  لاح  هب  نیگنس ، ياه  حالس  هب  زهجم  شروشدض  سیلپ  ياهورین  هاگشناد ،

زا یتاماهتا  نینچمه  .دومن  مهتم  یمارآاـن  داـجیا  هب  ار  ناملـسم  نایوجـشناد  درک و  حـیبقت  ار  راـب  تنوشخ  تاـیلمع  روشک  ریزو  داد : همادا  ندـنل  ویدار 
یم رارق  باعرا  رازآ و  دروم  ار  نایحیـسم  طویـسا ، هیردنکـسا و  رد  وردنت  ناناملـسم  هک  نآ  رب  ینبم  تسا  هدش  حرطم  یطبق  نایحیـسم  ياسیلک  فرط 

كاپ دیع  زا  لبق  هبنـشجنپ  ياعد  مسارم  هرهاق ، رد  .دنا  هدرک  میرحت  ار  كاپ  دیع  يرازگرب  ياه  مسارم  هیلک  اسیلک ، هبتر  یلاع  تاماقم  لاسما  دـنهد و 
زا نت  دـنچ  یطبق و  نایحیـسم  پاپ  دـش و  اپرب  یکچوک  رایـسب  ياسیلک  رد  دوش ، رارقرب  رهـش  یلـصا  عماج  ياسیلک  رد  هک  نآ  ياـج  هب  هتـشذگ ) زور  )

(1) .دندرک عطق  جراخ  يایند  اب  ار  دوخ  سامت  دندرب و  هانپ  هیردنکسا  کیدزن  ياهرید  هب  ضارتعا ، يارب  اه  یطبق  اه و  فقسا 

، حلـص دنور  تاعوضوم  هرابرد  شتلود  وا و  عضاوم  همادا  رب  يدیکأت  عقاو  رد  هک  یتاراهظا  داد ؛ ربخ  تاداسرونا  تاراهظا  زا  هرهاق  ویدار  لاح ، نیا  رد 
.درک وگو  تفگ  تفارک  فیزوج  ییاکیرما  روهـشم  رـسفم  اب  تاداس  ویدار  نیا  شرازگ  هب  .تسا  ناریا  قارع و  هلمج  زا  رگید  ياه  تلود  و  لیئارـسا ،

: تفگ نخس  ناریا  عاضوا  لیئارسا و  اب  حلص  يوروش ، داحتا  برع ، ماکح  هرابرد  يو  هلمج  زا 

زا دندرک ، يراددوخ  لیئارسا ، اب  هبناج  همه  هنالداع و  حلص  يارب  دیوید  پمک  رد  يو  مادقا  دییأت  زا  اه  يدوعس  هک  یماگنه  يدوعس : ناتـسبرع  هرابرد 
.تسین ناشخرد  یلیخ  يدوعس  ناتسبرع  یلعف  ماکح  هدنیآ  .تسا  هدومن  يراددوخ  اهنآ  رب  هیکت 

.دشاب تردق  ردصم  رب  يراج ، لاس  نایاپ  زا  شیپ  ات  دسا  هک  درادن  هدیقع  يو  .تسا  یگناخ  گنج  لاح  رد  روشک  نیا  هیروس : هرابرد 

، لیئارـسا اب  یلح  هار  ققحت  هنیمز  رد  دـهعت  زا  نیطـسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ربهر  تافرع  رـسای  ندرا و  هاشداپ  نیـسح  کـلم  فاـس : ندرا و  هراـبرد 
.دنناوتان

.دراد هارمه  نیسح  مادص  دض  رب  يا  هزات  هثداح  زور  ره  قارع  قارع : هرابرد 

دهاوخ تازاجم  ار  یفاذق  رابجا ، هب  رـصم  دروآ ، دوجو  هب  يرایـسب  ياه  یتحاران  یفاذق  رگا  تسا و  هدش  يوروش  هحلـسا  رابنا  روشک  نیا  یبیل : هرابرد 
.درک

.دنک یم  يرادرب  هرهب  اه  یتحاران  نیا  مامت  زا  يوروش : ریهامج  داحتا  هرابرد 

.دزاس یم  رت  شیب  ار  حلص  ياهدادرارق  يارجا  يوس  هب  يورشیپ  هب  زاین  اهدادیور  نیا  مامت  لیئارسا : حلص و  هرابرد 

(2) .دهد خر  روشک  نآ  رد  پچ ، يوس  هب  دیدش  یلوحت  هدنیآ ، لاس  لالخ  رد  دور  یم  راظتنا  ناریا : هرابرد 
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فالخ رب  نآ  رد  هک  درک  شخپ  يریسفت  یبرع ) شخب  قارع ، ویدار   ) ریهامجلا توص  زورما 

460 ص :

.15/1/1359 تعاس 20:45 ، ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 7 و 8 ، ذخأم 3 ، - 1
.هرهاق ویدار  یبرع  شخب  ص 14 ، ذخأم 3 ، - 2
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هب دوب ، موهفمان  تیزاراپ ، رثا  رب  هک  اج  نآ  زج  هب  ریـسفت  نیا  لـماک  نتم   (1) .دوب اکیرما  نامع و  نیشن  ناطلـس  هجوتم  هلمح  هبل  ناریا ، ياج  هب  هشیمه ،
: تسا حرش  نیا 

یجراخروما رد  رواشم  ریزو  يواوزلا  معنملادـبع  سیق  اکیرما ، تلود  نامع و  رد  مکاح  میژر  ناـیم  یپاـیپ  ياـه  ساـمت  اـه و  تروشم  بوچراـچ  رد  »
بوچراچ رد  يواوزلا ، تاقالم  .تسا  هدرک  تاقالم  اکیرما  متفه  ناـگوان  هدـنامرف  اـب  طقـسم  رد  هتـشذگ ، زور  دـنچ  لـالخ  رد  ناـمع ، نیـشن  ناـطلس 

هثداح زا  روظنم  نیدـب  دریگ و  یم  تروص  هقطنم  رد  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ياه  تیلاعف  تعیبط  اب  ماگمه  نیفرط و  ناـیم  اـه  شور  نتخاـس  گـنهامه 
[ موهفمان  ... ] .دوش یم  يرادرب  هرهب  درادربرد ، هقطنم  تینما  هیلع  يرطخ  هک  يوحن  هب  هثداح  نیا  نداد  هولج  يوروش و  هلیسو  هب  ناتسناغفا  لاغشا 

تداع قبط  نادـحتم ، نیا  لعفلاب  هداد و  شرتسگ  نامع  رد  مکاح  رودزم  میژر  ناریا و  ماکح  هژیو  هب  نانامیپ ، مه  اب  ار  دوخ  ياه  ساـمت  رتراـک  تلود 
ییایناتیرب ییاکیرما و  ياه  ناگوان  دیدش  مکارت  رانک  رد  اه  نیا  مامت  موهفمان ]  ... ] .دـنا هتفریذـپ  ار  نتگنـشاو  يداهنـشیپ  يرای  کمک و  هنوگره  دوخ 

میژر .دریگ  یم  تروص  تسا ، نامع  كاخ  فلتخم  طاقن  رد  یماظن  ياه  هاگیاپ  هفاضا  هب  اکیرما  ییایرد  دـحاو  هب 31  اهنآ  دادعت  هک  نامع  يایرد  رد 
یم هک  تسا  يا  هلئـسم  یناهج ، مسیلایرپما  يارب  يا  هناخدارز  هب  نامع  ياه  بآ  نیمزرـس و  نتخاـس  لدـبم  هک  دـنک  یم  رکف  ناـمع  رد  مکاـح  رودزم 

[ موهفمان  ... ] .دیامنب ظوفحم  دننک ، یم  هدرک و  در  ار  تیمومیق  عاونا  مامت  هک  اه  هدوت  مشخ  زا  ار  نآ  دناوت 

نیمأت تدـمزارد  ات  ار  هنادـنمزآ  عماطم  دـنناوت  یم  سوباق ، میژر  دـننام  ماگمه  ياه  میژر  هک  هدومن  روصت  هک  هدـش  مهوت  نیا  راچد  زین  رتراـک  تلود 
نآ دیدج  میدق و  رامعتـسا  اب  هک  برع  تما  .دـنور  یم  شیپ  یعطق  طوقـس  يوس  هب  روکذـم  ياه  هاگ  هیکت  هک  دـنا  هدرک  شومارف  ار  رما  نیا  دـننک و 
رد نآ  هدارا  دض  رب  هک  ار  نارودزم  ینیب  هک  دراد  ار  نآ  تردـق  موهفمان ] ، ... ] دـنک یم  هلباقم  هناگیب ، طلـست  هنوگره  اب  هناعاجـش  زونه  هدرک و  هزرابم 
نآ زا  هزورما  دـنا ، هداد  یتربع  ياه  سرد  نارگرامعتـسا  نامجاهم و  هب  هک  برع  ياه  هدوت  .دـنلامب  كاـخ  هب  دـنراد ، یمرب  ماـگ  دازآ  یگدـنز  ققحت 

میژر تشونرـس  زا  رتهب  سوباق  میژر  تشونرـس  دنبوکب و  مهرد  دنا ، هتخورف  هناگیب  هب  ار  دوخ  هک  ییاه  میژر  هیلک  دنناوت  یم  هک  دنرادروخرب  یتردـق 
(2)« .دوبدهاوخن دنا ، هدوب  رامعتسا  رامقا  ءزج  هک  ییاه 

461 ص :

نآ يرابجا  دییأت  ناریا و  هلئسم  هب  نتخادرپ  نودب  دناوتب  هک  تسا  هداد  رارق  کسمتسم  ار  نآ  تلود  تامادقا  نامع و  عوضوم  قارع ، میژر  عقاو  رد  - 1
یجراخ تسایس  رد  قارع  یلم  شقن  ییوس  زا  اریز  دنک ؛ مالعا  ار  دوخ  یتسیلایرپما  دض  ییاکیرمادض و  عضاوم  موادت  شا ، یتسیلایرپما  دض  هزرابم  رد 
عـضوم ره  ایوگ  هک  تسا  هتفای  يربخ  تیمها  ردـق  نآ  اکیرما  ناریا و  طـباور  ًاریخا  رگید  يوس  زا  تسا و  برغ  دـض  یتسیلایرپمادـض و  یتنـس  روط  هب 

هلزنم هب  قارع ، تلود  يارب  زین  یتسیلایرپما  دـض  شقن  همادا  شیامن  مدـع  لاح  نیمه  رد  اّما  .تسا  ناریا  زا  تیامح  یعون  ناریا و  عفن  هب  ییاکیرمادـض 
کی هاگدنچره  دیاب  ًاترورـض  ور  نیا  زا  دنک ؛ بسک  دـیدج  یهاگیاج  هک  نیا  نودـب  تسا ، شا  یجراخ  طباور  رد  شا  ینونک  هاگیاج  نداد  تسد  زا 

نیب ماظن  هقطنم و  تابـسانم  رد  يدیدج  هاگیاج  قارع  تلود  يارب  ناریا ، اب  شا  ینمـشد  هک  ینامز  ات  هتبلا  دنک ؛ مادقا  یتسیلایرپما  دض  يرهاظت  هب  راب ،
.دیامن زاب  للملا 

ص 15 و 16. ذخأم 3 ، - 2
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هینب تیوقت  تاـعالطا و  بسک  اـه ، هاگـساپ  تیوـقت  دریگ : یم  تروـص  لـیذ  تاـهج  رد  تاـکرحت  نیا  تفاـی ؛ همادا  زین  زورما  قارع  يزرم  تاـکرحت 
هرصب ناتسا  رد  تسا : یکاح  بونج  رد  ناریا  عبانم  شرازگ  .ناریا  لخاد  هب  راکبارخ  لماوع  ذوفن  و  ییاذیا ، تاکرحت  ماجنا  يزرم ، ياهورین  یتاعالطا 

هدهاشم يارب  راک  نیا  .تسا  هدش  بصن  يوق  زنل  اب  نیبرود  هاگتسد  کی  قارع  يزرم  هطرـش  ياه  هاگـساپ  همه  رد  زورما  زا  تسا ، زرم  مه  ناریا  اب  هک 
(1) .دنا هدید  یناریا  نارومأم  ار  هرامعلا  هاگساپ  نیبرود  هلمج  زا  تسا ؛ هتفرگ  تروص  یناریا  ياهورین  تالاقتنا  لقن و  يزرم و  ياهددرت 

زا جارخا  تهج  دنا و  هدش  يروآ  عمج  دنراد ، تنوکس  هرصب  ناتسا  رد  هک  یناریا  هداوناخ  دودح 50  تسا : یکاح  يزرم  ناتسا  نیا  زا  رگید  یشرازگ 
ییاه یناریا  نمض ، رد  .دشاب  هتشاد  دوجو  یناریا  کی  یتح  دیابن  قارع  رد  هک  دنا  هدرک  راهظا  هرصب  رد  رما  نالوئسم  .دنا  هتـشگ  مازعا  هرـصب  هب  قارع ،

(2) .دننک یم  طبض  یثعب  نارومأم  ار  ناشلوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  دنوش ، یم  جارخا  هک 

زا روبع  نمـض  نیـشنرس ، دنچ  لماح  یقارع  گرزب  ًاتبـسن  قیاق  کی  زورما ، تعاس 15:30  دودـح  نادابآ ، ینابرهـش  شرازگ  ربارب  نینچمه  بونج ، رد 
(3) درک یم  يرادربملیف  ناریا  ياهوان  اه و  یتشک  تاسیسأت ، هیلک  زا  دوب  بصن  قیاق  کقاتا  رد  هک  ییاه  نیبرود  اب  دوردنورا ، ياه  بآ 

حورجم نادرمناوج  زا  رفن  کی  هلمح  نیا  رثا  رب  .دندرک  هلمح  هلگزا  هاگـساپ  هب  نامجاهم  تعاس 22 ، دودح  يرمرادـناژ ، شرازگ  هب  روشک ، برغ  رد 
اهنآ لحم  .دنا  هدش  هدید  یقارع  هاگیاپ  ود  رد  یگنج  رتپوک  یله  دنورف  فوخوس و 6  يامیپاوه  دنورف   20 هاشنامرک ، هاپس  شرازگ  هب  نینچمه  (4) .دش

رد هاپـس  یتاعالطا  عبانم  نینچمه  زورما   (5) .تسا قارع  كاـخ  رد  روخراد  زیورپ و  ياـه  هاگـساپ  لـباقم  يا  هقطنم  رد  قارع ، ناریا و  زرم  یکیدزن  رد 
ربخ فاج  رادرـس  يرظن و  دومحم  تاسلج  رد  تکرـش  قارع و  كاخ  هب  ناریا  شترا  یلحم  تاماقم  فرط  زا  يذوفن  لـماع  کـی  مازعا  زا  هاـشنامرک ،

(6) .دنداد
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رد زورما  داد -  نایاپ  درُک  ناربهر  اب  دوخ  تارکاذم  مود  رود  هب  هتشذگ  زور  هک  روشک -  برغ  هب  ینیمخ  ماما  یمازعا  هدنیامن  ینامرک  مالسالا  تجح 
نارهت مزاع  زورما  دوب و  شخب  تیاضر  درُک  نارـس  اب  نم  تارکاذـم  تفگ : يو  .درک  تکرـش  هیمورا  رد  ناهیک  راگنربخ  اب  یـصاصتخا  هبحاصم  کـی 
هظحل ره  هک  اه  يریگرد  هب  نداد  همتاخ  يارب  رتدوز  هچره  سپـس  مناسرب و  يروهمج  سیئر  تما و  ماـما  ضرع  هب  ار  دوخ  تارکاذـم  هجیتن  اـت  متـسه 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  ناهیک  شرازگ  رد  .مدرگرب  داباهم  هب  دهد ، یم  رارق  راجفنا  لاح  رد  ار  هقطنم 

462 ص :

.9/2/1359 ر 2 ،  - 07 ف 19 -  هب ف 21 -  ر 2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287527  دنس  - 1
.29/1/1359 ر 2 ،  - 07 هب ف 19 -  ر 2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 339197  دنس  - 2

.16/1/1359 نایرفظم ، نسح  هب  مداخ ، گنهرس  راکرس  روشک ، ترازو  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  033864 هرامش دنس  - 3
.27/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  021380 هرامش دنس  - 4

، یهدــنامرف زکرم  اجامــس  هـب  تاـیلمع ،) رتـفد   ) هاپــس یهدــنامرف  زکرم  زا  مارگنفلت ، گـنج : تاــقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم  063270 هرامـش دنـس  - 5
.15/1/1359

.نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  063266 هرامش دنس  - 6
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رهش ات  هدقن  یهار  هس  زا  تفرگ و  رارق  ینایاش  لابقتسا  دروم  درک ، یم  هرکاذم  داباهم  رد  درُک  نارـس  اب  مود  راب  يارب  هک  روشک  برغ  رد  ماما  هدنیامن  »
تفگ هب  دـندوب ، لحم  رد  هک  ولمـساق  رتکد  درُک و  نارـس  اب  اج  نآ  رد  تفر و  يرادـنامرف  هب  داباهم  هب  دورو  زا  سپ  ماما  هدـنیامن  .دـش  یهارمه  داباهم 

ینامرک مالسالا  تجح  .درک  هرکاذم  يو  اب  تعاس  کی  زا  شیب  تفر و  ینیسح  نیدلازع  خیش  تاقالم  هب  سپس  ینامرک  مالسالا  تجح  .تسـشن  وگو 
بانج یلو  دـنز ؛ یم  رود  هدـش  ادـیپ  هقطنم  رـساترس  رد  هک  ریخا  ياه  يریگرد  هقطنم و  لئاسم  رد  تارکاذـم  تفگ : ناهیک  راـگنربخ  هب  دروم  نیا  رد 

دیاب ًامتح  تارکاذم  رد  هک  دنتـشاد  رارـصا  دنتـسین -  نیب  شوخ  تارکمد  بزح  هب  یلیخ  دنا و  هل  هموک  بزح  رادفرط  ًالعف  هک  نیدلازع -  خیـش  ياقآ 
تاقالم زا  هجیتن  ذخا  نودب  نیاربانب  متسناد ؛ یمن  حالص  ار  رما  نیا  مه  نم  دنشاب و  هتـشاد  تکرـش  زین  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  هل و  هموک  بزح  دارفا 

رد تشاد و  همادا  تعاس 12  کیدزن  ات  هک  دش  عورش  تارکمد  بزح  نارس  اب  تارکاذم  اج  نآ  رد  میتفر و  ناگداپ  هب  مدمآ و  نوریب  نیدلازع  خیـش  اب 
.منک اشفا  نآلا  مهاوخ  یمن  ار  لئاسم  تایئزج  هک  میدیسر  قفاوت  هب  نوئش  رثکا 

دروم يداوم  هک  یتروص  رد  اج  نآ  مور و  یم  بالقنا  ياروش  ردـص و  ینب  ياـقآ  باـنج  ماـما ، تمدـخ  نارهت  هب  نم  دوزفا : یناـمرک  مالـسالا  تجح 
لیام تارکمد  بزح  تسا ، ملسم  هک  هچنآ  تفگ : تارکمد  بزح  نوماریپ  روشک  برغ  رد  ماما  هدنیامن  .دوش  یم  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  دشاب ، قفاوت 

هدش و ملـسم  نم  يارب  بلطم  نیا  .دنک  لح  ار  لئاسم  هناردارب ، کیتاملپید و  تارکاذم  هار  زا  هک  دشوک  یم  اوق  مامت  اب  تسین و  هناحلـسم  يریگرد  هب 
کی ریخا  ياه  يریگرد  نیا  دننک و  یم  يزورفا  شتآ  اه  نیا  .دنا  هدش  دراو  يدارفا  دـنا ؛ هدرک  هنخر  يدارفا  تارکمد  بزح  نیب  رد  تسه ، هک  يزیچ 

« .دنریگب یهام  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  دولآ  لگ  ار  بآ  هک  تسه  ییاه  نامه  هب  طوبرم  شتمسق 

هدشن هتخانـش  یـسایس  ياه  هورگ  اه  نیا  : » تفگ ماما  هدنیامن  دنتـسه ؟ ییاه  هورگ  هچ  زا  اه  نیا  درک : لاؤس  يو  زا  ناهیک  راگنربخ  هبحاصم ، همادا  رد 
ناتسدرک تالکشم  هک  نیا  يارب  دنا و  هدرک  هنخر  درُک  تلم  نایم  رد  دنشاب و  هدروآ  موجه  مه  جراخ  ياهزرم  زا  تسا  نکمم  نم ، هدیقع  هب  دنتسه و 

هب رخآ  هک  دنزادنیب  هار  هناحلسم  ياه  يریگرد  دوشب و  هکرعم  دراو  شترا  ات  دننک  یم  داجیا  يریگرد  مینک ، لح  میناوتن  یساملپید  تارکاذم  هار  زا  ار 
تـسین نشور  تسرد  مه  اهنآ  يارب  هک  دنتـسه  يزومرم  يدایا  دنا ؛ هدش  دراو  زرم  تشپ  زا  منز  یم  سدح  نم  اه  نیا  .دوش ...  رجنم  هدع  کی  يدوبان 

 ... .تسین نشور  مه  ام  يارب  و 

ار مهافت  ءوس  نیا  هک  میشوکب  اوق  مامت  اب  هدش ، داجیا  درُک  تلم  ام و  تلم  نیب  هک  یمهافت  ءوس  دننک و  داجیا  مهافت  نسح  هک  تسا  مزال  تلم  مامت  رب 
نیا تیاهن  .تسا  زیچان  رایسب  رایسب  ام  هلصاف  مینک ، یم  تبحـص  مه  اب  مینیـشن و  یم  هک  یتقو  .میرادن  هلـصاف  اه  ردق  نآ  مه  اب  ام  نوچ  مینک ؛ فرطرب 

هب هنایوج  حلص  تسشن  کی  لاح  ات  ام  اه ، يریگرد  بالقنا و  لوا  زا  هک 
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ییاه نیا  مینک و  لح  ار  ناتسدرک  هقطنم  هلئسم  میناوتب  عمجم  نیا  لیکشت  اب  میراودیما  درک  تلم  ناربهر  نم و  .میتشادن  درُک  نارس  مدرم و  اب  انعم  مامت 
یم دودرم  مرادن و  لوبق  ار  زت  نیا  نم  ریغال ، تسا و  یماظن  ناتـسدرک  لح  هار  ًامتح  دنیوگ  یم  دـننز و  یم  نماد  شتآ  نیا  هب  دـنراد  مه  لخاد  رد  هک 

« .میدنبب ار  یساملپید  تارکاذم  هار  دیابن  یلو  دشاب ، دیاب  مه  یماظن  هک  تسا  تسرد  .مناد  یمن  ضحم  یماظن  ار  ناتسدرک  هلئسم  لح  هار  مناد و 

: تسا هدش  جرد  لیذ  ياه  باوج  لاؤس و  شرازگ ، همادا  رد 

زا دیاب  يریگ  میمـصت  نوچ  : » ج دـییامرفب »؟ يا  هراشا  تفرگ ، رارق  تقفاوم  دروم  تارکاذـم  رد  هک  یبلاطم  یـسررب  عوضوم  هب  طقف  تسا  نکمم  : » س
« .درادن یموزل  شنایب  نآلا  دشاب ، ماما  ترضح  روهمج و  سیئر  قیرط 

دوش و یم  ماجنا  روهمج  سیئر  ماما و  ترـضح  اب  اه  تاـقالم  هللاءاـش  نا  ادرف  : » ج دـمآ »؟ دـیهاوخ  تارکاذـم  همادا  يارب  داـباهم  هیمورا و  هب  یک  : » س
.تسا هدش  رید  شریخأت ، تعاس  کی  تسا و  روج  کی  شتعاس  کی  ره  تسا و  راجفنا  لاح  رد  هقطنم  اریز  مدرگرب ؛ درک  مهاوخ  یعـس  رتدوز  هچره 

هب یماظن  لح  هار  مینک و  مارآ  هللاءاش  نا  ار  هقطنم  ات  هقطنم  هب  مدرگ  یم  رب  منک و  یم  ضرع  روما  يایلوا  رضحم  هب  تسا ، هدرک  هتسد  نم  بلاطم  نوچ 
« .متسین قفاوم  نم  مینک ، لح  یماظن  قیرط  زا  دیاب  ًامتح  هک  یتروص  نیا 

ناگورگ هب  عجار  هتفرگ ، رارق  هرکاذـم  دروم  هک  یلئاسم  زا  یکی  : » .درک ج لاؤس  فلتخم  قطانم  ياه  ناگورگ  روطق و  هقطنم  هرابرد  ناهیک  راـگنربخ 
تلاح طقف  نم  .مریگب  یعطق  میمصت  ایاضق  نیا  يور  مهاوخب  هک  متشادن  ار  نیا  تیحالـص  نم  .دنریگب  روما  يایلوا  ار  شمیمـصت  دیاب  مه  نیا  .دوب  اه 
مدنبب يدادرارق  مریگب و  میمصت  يدروم  چیه  يور  مناوت  یمن  نم  .تسا  لوئـسم  الاب و  تاماقم  فرط  زا  يریگ  میمـصت  مراد ؛ ار  اه  هنیمز  ندرک  هدامآ 

« .مناسر یم  لوئسم  تاماقم  ضرع  هب  ار  اه  نیا  طقف  متسین ؛ یمسر  ماقم  کی  نم  نوچ  تسین ؛ اه  نیا  .دوشب  اضما  يا  هدهاعم  مهدب و  یلوق  و 

زین دروم  نیا  رد  : » ج دوشن »؟ رارکت  هک  تسا  هدـش  ذاـختا  يریبادـت  هچ  دوب ، هدـمآ  شیپ  ییاـه  هورگ  نیب  هیمورا  رد  هک  ییاـه  يریگرد  دروم  رد  : » س
دوشب رشتنم  هیمورا  تیناحور  فرط  زا  هیمالعا  کی  ادرف ، زورما و  فرظ  دوب  رارق  دش و  یتارکاذم  متـشاد و  هیمورا  تیناحور  اب  يا  هسلج  مدرک و  یعس 

اه و ناتسبد  اه ، ناتسریبد  رد  مدینـش  دنراد ، اه  یپچ  هک  یبهذم  ینید و  تارهاظت  مه  دننک : موکحم  ار  فرط  ود  هتفرگ ، تروص  لاح  ات  هک  یلامعا  و 
مه اه  یفرط  نآ  هلمح  هتبلا  .تسا  طلغ  رایسب  راک  نیا  .دننک  یم  شخپ  یتسینومک  ياه  باتک  نیلاتـسا و  نینل و  زا  ییاه  سکع  اج  نیا  ياه  هاگـشناد 

مینک و ثحب  هنالقاع  مینیـشنب و  دیاب  دشاب ، یلئاسم  وچمه  کی  رگا  مینک و  یم  موکحم  ار  ود  ره  ام  .تسا  طلغ  مه  ندز  شتآ  هناخباتک و  سرادـم ، هب 
(1)« .دوش یمن  هک  يراک  نتشک  مدآ  ندز و  شتآ  يریگرد و  اب  مینک و  لح 

464 ص :

ص 11. ذخأم 8 ، - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 500 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_464_1
http://www.ghaemiyeh.com


، لاح نیع  رد  دنتـسه و  یـضار  رایـسب  ینامرک  مالـسالا  تجح  هنانیب  شوخ  هاگن  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تارکمد  بزح  نارـس  تاراهظا  رگید ، يوس  زا 
ناهیک شرازگ  لماک  نتم  .تسا  هتفرگ  تروص  تارکاذم  فرط  کی  بناج  زا  طقف  فاطعنا  رگید  ترابع  هب  .دـننک  یم  رارکت  ار  دوخ  یلبق  تادـیکأت 
رتـکد ندوبن  تلع  هب  دوب ، ناـیرج  رد  تارکمد  بزح  ناربـهر  فرط  زا  داـباهم  رد  هک  یتارکاذـم  دروم  رد  ناـهیک  راـگنربخ  : » تسا نینچ  هراـب  نیا  رد 
دروم نیا  رد  يو  .درک  یهاوخرظن  ناشیا  زا  تفرگ و  ساـمت  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  وضع  هداز  نسح  اـب  شراـک ، لـحم  رد  ولمـساق 

هک يروط  هب  دنتـشاد ؛ ناتـسدرک  هرابرد  يدایز  تاـعالطا  ناـشیا  یتسار  .دوب  شخبرمث  دـیفم و  رایـسب  ماـما  ترـضح  هدـنیامن  اـب  تارکاذـم  هک  تفگ 
هک ار  یلئاسم  .دنراد  دایز  ییانشآ  ناتسدرک  مدرم  ياه  هتساوخ  اب  ظاحل  نیا  زا  هدرک و  یگدنز  ناتسدرک  رد  لاس   18 دندرک ، یم  رظن  راهظا  ناشدوخ 

عقاو رد  دنراد و  لوبق  ناشیا  ًالماک  میدوب و  هدرک  میدـقت  مه  يروهمج  سیئر  ياقآ  هب  هک  تسا  هدام  شـش  لوصا  رد  هک  تسا  نامه  میدرک  حرطم  ام 
.تشادن دوجو  يرظن  فالتخا  هنوگ  چیه  ناشیا  ام و  نیب 

تارظن اب  هارمه  ناشدوخ و  رظن  اب  هارمه  ار  لئاسم  نیا  دنسرب و  ماما  روضح  هب  تصرف  نیلوا  رد  دننک  یعس  نارهت  هب  تشگزاب  رد  هک  دنداد  لوق  ناشیا 
.دیایب دوجو  هب  تارکاذم  يارب  یملاس  طیحم  ات  دنیامرفب  مالعا  شدوخ  نابز  زا  ًامـسر  ار  اه  نیا  ماما  هک  دننکب  یعـس  دنناسرب و  تما  ماما  روضح  هب  ام ،
ياروش ای  روهمج  تسایر  اب  تقو  نآ  .دننک  مالعا  ار  دوخ  رظن  ًاصخـش  ماما  دـننک  یعـس  دـنناسرب و  ماما  روضح  هب  ار  بلاطم  نیا  هک  دـنداد  لوق  ناشیا 

.دننکب تبحص  زین  بالقنا 

ینانهیم مه  فرط ، کی  ناونع  هب  هکلب  فرط ، ود  ناونع  هب  هن  ام  عقاو  رد  میتشاذگ و  نایم  رد  ناشیا  اب  تحارص  لامک  اب  ار  لئاسم  ام  دوزفا : هداز  نسح 
زا هک  تسا  نیا  رب  تداع  مینیـشن ، یم  هک  یماقم  ره  اب  نینچمه  ناشیا و  اب  ام  .میدوب  هتـسشن  دننکب ، لح  مه  اب  ار  ناشدوخ  تالکـشم  دـنهاوخ  یم  هک 

.درادـن دوجو  ییامـش  ام و  .تسین  تسرد  تشادرب  نیا  یلو  دـنهد ؛ یم  ام  هب  قوقح  هن  میریگ و  یم  قوقح  هن  .مینک  حرطم  ار  ناملئاسم  رظن ، هطقن  نیا 
ظاحل نیا  زا  ناشیا  مینک و  لح  ات  میراذـگ  یم  نایمرد  مهاب  تقادـص  تحارـص و  اب  ار  لئاسم  نیا  ام  .نطومه  میتسه و  ناملـسم  هدوب و  یناریا  ام  همه 
نیلوا يارب  ناشیا  مینک  یم  رکف  میتسه و  راودیما  یلیخ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنتفر و  یم  رتولج  ام  زا  ناشیا  یتح  دـندوب ؛ هتـشاذگ  هقباسم  ام  اب  یتسار 
یعـس دـنناسرب و  روهمج  سیئر  ياقآ  ماما و  روضح  هب  دراد ، دوجو  لئاسم  هک  روط  نآ  میتسه  راودـیما  دـنا و  هدرک  كرد  همه  زا  شیب  ار  لـئاسم  راـب 

.دوش هار  هبور  اهراک  همه  هللاءاش  نا  هک  دننک 

زور هک  دراد  رظن  رد  شترا  هک  میتفای  عالطا  میدرک ، یظفاحادـخ  دـش و  مامت  ناـشیا  اـب  هرکاذـم  هک  نیا  زا  سپ  هنافـسأتم  تفگ : ناـیاپ  رد  هداز  نسح 
، ظاحل نیمه  هب  دنکب و  قطانم  نیا  و  لیبتشد "  " هیمورا و نیشندرک  قطانم  هب  يا  هدرتسگ  هلمح  هتفه ، نیمه  هبنشود  ای  هبنشکی 
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مه مادقا  میدرک و  مادقا  دروم  نیا  رد  ام  هک : دنتفگ  دندرک و  نفلت  ام  هب  هیمورا  زا  ناشیا  میداد و  عالطا  زین  ماما  هدنیامن  هب  میدرک و  رداص  يا  هیعالطا 
(1)« .دوشن هلمح  نیا  هک  مینک  یم  یعس  دیشابن ؛ نارگن  درک و  میهاوخ 

254

نیا .دـندرک  ییاهرظنراهظا  نآ  نالوئـسم  شترا و  مه  تارکمد و  بزح  مه  زورما  روشک ، برغ  قطانم  رد  شترا  ياه  لاقتنا  لـقن و  كرحت و  هراـبرد 
.دهد یم  ناشن  يدح  ات  ار  هلئسم  اب  هدنیآ  یلامتحا  ياهدروخرب  عون  اهرظن 

قبط ناتسدرک ! زرابم  مدرم  یمارگ ؛ نانطومه  : » داد راشتنا  زورما  ار  هیعالطا  نیا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  یـسایس  رتفد  سراپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
هقطنم رد  ناتـسدرک  مدرم  هیلع  يا  هدرتسگ  یماظن  هلمح  هدـنیآ ، زور  دـنچ  فرظ  رد  دراد  دـصق  شترا  هدیـسر ، اـم  بزح  يربهر  هب  هک  یقثوم  عـالطا 
هدوشگ ار  هرکاذم  لباقتم و  مهافت  داجیا  هار  ماما  هدـنیامن  اب  ام  بزح  ناگدـنیامن  هک  دریگ  یم  تروص  یماگنه  تسرد  هئطوت ، نیا  .دـنک  زاغآ  هیمورا 

رگید راب  کی  دننک ، يریگولج  دش ، دهاوخ  یشکردارب  گنج و  بجوم  هک  تامادقا  نیا  زا  میهاوخ  یم  ًاّرصم  لوئـسم  تاماقم  زا  هک  یلاح  رد  ام  .دنا 
ياه قلخ  هیلک  زا  نینچمه  .دومن  دنهاوخ  عافد  اوق  هیلک  اب  بالقنا ، ياهدرواتـسد  دوخ و  تیدوجوم  يدازآ و  زا  ناتـسدرک  مدرم  هک  میهد  یم  رادـشه 
دنلب یبالقنادـض  ياـهورین  هـنازورفا  گـنج  تامادــقا  هـیلع  ار  دوـخ  ضارتـعا  يادــص  هـک  میهاوـخ  یم  کـیتارکمد  یلم و  ياـهورین  هـیلک  زا  ناریا و 

رـشتنم حرـش  نیا  هب  زین  ار  شترا  كرتشم  داتـس  یمومع  طـباور  هیعـالطا  نتم  (3)، دوب هدـیناسر  پاچ  هب  ار  هیعـالطا  نیا  هک  دادـماب  هماـنزور  (2)« .دننک
هب هلمح  زواجت و  دـصق  هاگ  چـیه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  دوش  یم  روآدای  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  هیمالعا  هب  خـساپ  رد  : » تخاس

تانیرمت ماـجنا  رد  اهدـحاو  هک  تسین  دـیدرت  ناتـسدرک ، رویغ  مدرم  شیاـسآ  تمالـس و  هب  یگتـسبلد  نمـض  نکیل  دـنرادن ؛ ار  دوخ  نطومه  ناردارب 
دوخ ياپ  شیپ  زا  ار  دوجوم  عناوم  دنشاب ، هتـشاد  ار  تمحازم  نادنبهار و  دصق  نویبالقنادض  هچنانچ  ناتـسدرک ، ياه  هداج  رد  دمآو  تفر  یـشزومآ و 

(4)« .دنوش هار  دس  نویبالقنادض  حلسم  ياوق  هیلک  هچرگا  تشاد ؛ دنهاوخرب 

هب يا  هماـن  یط  ناراـیماک ، جدننـس -  هداـج  رد  ددرت  تکرح و  يزاـس  يداـع  هراـبرد  شترا ، كرتـشم  داتـس  سیئر  رهمداـش  رکـشلرس  رگید ، يوس  زا 
هک نیا  هب  ملع  اـب  دراد و  یهاـگآ  ناـبلط  هیزجت  بالقنادـض و  ياـه  هشقن  زا  یبوخ  هب  يرمرادـناژ  یهدـنامرف  هناتخبـشوخ  : » تشوـن نینچ  يرمرادـناژ 
رد هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  دـهد ، ماجنا  طوبرم  فیاظو  دودـح  ار  روشک  تینما  ظفح  تیرومأم  تسا  دـنم  هقالع  ماـما  ناـمرف  رودـص  زا  دـعب  يرمرادـناژ 

ریـسم رد  ینیمز  يورین  ياهدحاو  دمآو  تفر  هک  نیا  اب  اذـه  یلع  تفرگ ، يرای  نامرف  نیا  يارجا  يارب  یتسیاب  دوجوم  تاناکما  هیلک  زا  یلعف  تیعقوم 
رد ًامئاد  مدرم  نوچ  دشاب ، یمن  ور  هبور  یلکشم  اب  جدننس ، نارایماک - 
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ص11. ذخأم 8 ، - 1
.سراپ يرازگربخ  جدننس -  ص 2و 3 ، ذخأم 1 ، - 2

ص 1 و 3. ، 16/1/1359 دادماب ، همانزور  - 3
ص3. نامه ، - 4
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عوضوم یجراخ  نیربخم  يارب  زا  ناریا ، زا  ناتسدرک  ندش  ادج  روصت  يارب  اه  هنحص  نیا  دوجو  دنشاب و  یم  بالقنادض  دارفا  دیدزاب  دیدهت و  ضرعم 
دنچ رارقتسا  تاناکما و  هیلک  زا  هدافتسا  اب  يرمرادناژ  تسا  دنم  هقالع  كرتشم  داتـس  اذه  یلع  دشاب ، یم  یمالـسا  يروهمج  هیلع  تاغیلبت  يارب  یبوخ 
عقوم ره  نارایماک ، جدننس و  رد  ینیمز  يورین  ياهدحاو  اب  ییویدار  میقتسم  سامت  اب  لرتنک و  ار  هار  نیا  نارایماک ، جدننس -  ریسم  رد  افکدوخ  هاگساپ 

« .دنیامن شرازگ  ار  هلومعم  تامادقا  هجیتن  دییامرف  روتسد  .دیامن  کمک  ینابیتشپ و  تساوخرد  دناوت  یم  دومن ، زاین  ساسحا 

ياه هاگساپ  لنسرپ  نوچ  . 1 يرمرادـناژ ، مالعا  ربارب   » هک دـنک  یم  يروآدای  شترا ، ینیمز  يورین  هب  قوف  همان  زا  یتشونور  لاسرا  اب  نینچمه  رهمداش 
نارایماک جدننس و  هار  ریسم  ياه  هاگـساپ  رد  ات  درادن  یحلـسم  لنـسرپ  روبزم  هیحان  دنا ،) هدش   ) رقتـسم هیحان  زکرم  رد  يرو و  عمج آ  ناتـسدرک  هیحان 

عمج دـندوب ، رومأم  ناجاژ ، هب  ولنچب ] ًالامتحا   ] دـنچ روحم  رد  يداهریم ، هاگـساپ  رد  هک  ار  اـجاژ  هب  طوبرم  نازابرـس  هیمورا   64 رکشل .دیامن 2 . رقتسم 
(1)« .ددرگ مالعا  یهاگآ  مزال و  ياه  يراکمه  تهج  بتارم  .تسا  هدومن  راضحا  يروآ و 

زا یـشرازگ  هئارا  نمـض  ندـنل  ویدار  ماگنه  بش  لاح ، نیا  رد  .تسا  هدـش  هداد  زین  نارادـساپ  هاپـس  هب  مزال ، مادـقا  عالطا و  تهج  همان ، نیا  تشونور 
بزح زا  هدش  ذخا  ياهربخ  رب  ینتبم  هک  يدنب  عمج  نیا  .درک  شخپ  ناتـسدرک  تیعـضو  نیرخآ  زا  يدـنب  عمج  کی  نارایماک ، هتـشذگ  زور  يریگرد 

هراـبرد هک  ییاـه  شرازگ  هک  تسا  نآ  تسا  تیمها  ياراد  هچنآ  تسا : نـینچ  دـشاب ، یم  بزح  نـیا  نارـس  ياـهاعدا  سکع  ًاـقیقد  تـسا و  تارکمد 
تایئزج قیاقح  .تسا  هدش  موادم  جیردت  هب  اه  کیرچ  یتلود و  ياهورین  نیب  يریگرد  دنک  یم  تباث  تسا ، هدمآ  تسد  هب  فرط  ود  نیب  ياهدروخرب 

ناتسدرک رد  يزکرم ، تلود  تردق  مکح و  هک  تسا  نشور  ًالماک  .تسا  هدش  یلاعتشا  لباق  لعتشم  گید  ناتـسدرک  هک  تسا  نشور  دشاب ، هچره  رما 
یم رس  هب  دوخ  ياه  هناخزابرس  لخاد  رد  یـشترا  ياهورین  تسا و  ناگرمـشیپ  لرتنک  تحت  ناتـسدرک  ياهرهـش  رثکا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .درادن  يرثا 

.تسا یتلود  ياهورین  تسد  رد  ًاتدـمع  هواپ  ناراـیماک و  طـقف  تارکمد ، بزح  عباـنم  قبط  .تسا  راـبجا  طاـیتحا و  زا  یطولخم  لـمع ، نیا  تلع  .دـنرب 
تندیزرپ هتبلا  .دنهد  یم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هحلـسا  دننک و  یم  يراکمه  اه  لادوئف  ای  گرزب  ناکلام  اب  هک  دـنا  هدرک  مهتم  ار  یتلود  ياهورین  اهدرک 

(2) .تسا هدرک  بیذکت  ار  عوضوم  نیا  ردص  ینب 
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هک داد  عالطا  داتسرف و  یمایپ  يراس  تاقیقحت  تاعالطا و  دحاو  يارب  هاپس ) تاعالطا  دحاو  هب  هتسباو   ) یسایس ياه  یـسررب  تاعالطا و  يزکرم  هرادا 
دراو دنا ، هتشاد  تکرش  دبنگ  يریگرد  رد  هک  ییاه  یپچ  قلخ و  ییادف  ياه  کیرچ   » هک نیا  رب  ینبم  تسا  هدیسر  ییاهربخ 

467 ص :

.15/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم   - 2 اجامس زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  063274 هرامش دنس  - 1
.15/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 6 و 7 ، ذخأم 3 ، - 2
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: تسا هدش  يروآدای  دنتـسه و  نمکرت  ردنب  رد  يرگید  گنج  ییاپرب  ددص  رد  اهنآ  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ  روبزم  مایپ  رد  .دـنا » هدـش  نمکرت  ردـنب 
لباق ربخ ، : » تسا هدـش  هفاضا  نینچمه  .دـنیآ » یم  اهنآ  کمک  هب  لمآ  يراس و  رهـشهب ، لباب ، هلمج  زا  ناتـسا  ياهرهـش  زا  اهنآ  نارادـفرط  نونکا  مه  »

، دنیامن یم  دمآو  تفر  دبنگ  هقطنم  هب  هک  يرـصانع  ییاسانـش  رد  ات  دوش  هتـساوخ  اهنآ  زا  نمـض  رد  .دیهد  عالطا  مه  دبنگ  هب  .تسا  یـسررب  قیقحت و 
(1)« .دنیامن مادقا 

هب باطخ  يو  .درک  ینارنخس  يراس  عماج  دجسم  رد  ناردنزام  رادناتسا  فحصم  یلعلادبع  زورما  يراس ، زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  لاح  نیا  رد 
هب حلـسم  ياه  هورگ  ربارب  رد  تفگ  يو  .داد  دـهاوخ  هلولگ  اـب  ار  هلولگ  باوج  هک  درک  مـالعا  هقطنم  رد  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  ياـضعا 

نیرت کچوک  دـبنگ ، ریخا  ياهارجام  رد  رگا  تشاد  راـهظا  ناردـنزام  رادناتـسا  .تشاذـگ  دـهاوخن  تسد  يور  تسد  نمکرت ، قلخ  راداوه  حالطـصا 
هک ناتسا  ياجکره  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  هک  تسا  مرش  هیام  نیا  دوزفا : دوب و  رطخ  ضرعم  رد  ناتسا  مامت  تفرگ ، یم  تروص  یلامها  یتسس و 

دیاب پوت  یتح  هلولگ و  روز و  اب  ار  هلولگ  روز و  خساپ  میدقتعم  هک  لاح  نیع  رد  ام  تفگ : فحـصم  .دـنرب  یم  الاب  ار  دوخ  يولبات  مچرپ و  دـنهاوخب ،
(2) .میتسه اه  تسیلایرتام  اه و  تسیسکرام  اب  هرظانم  ثحب و  هدامآ  زین  کیژولوئدیا  ییورایور  رظن  زا  داد ،

رهظ يرظتنم  هللا  تیآ  : » تسا یکاح  هک  داد  شرازگ  مق  زا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  ار  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  هب  داـقتنا  زا  رگید  يا  هنومن 
دیکأت تداهش  ماقم  زا  لیلجت  رد  ینانخس  یط  نانآ ، زا  ییوجلد  دقفت و  نمـض  بالقنا ، نیحورجم  ادهـش و  ياه  هداوناخ  زا  يا  هدع  اب  رادید  رد  زورما 

قلخ ییادف  دنهاوخ  یم  دـنیوگ و  یم  نخـس  قلخ  زا  هک  ییاهنآ  دوزفا  و  دـندرک ، افیا  ار  دوخ  هتـسیاش  مهـس  بالقنا  يزوریپ  رد  نیلولعم  ادهـش و  درک 
یلاع و فادها  هب  ندیـسر  تهج  دنرـضاح  دوخ  دنناملـسم و  ناریا  مدرم  هک  دننادب  دیاب  دنهد ، قوس  یگدز  برغ  ییارگ و  قرـش  هب  ار  ناریا  دنوشب و 
، دوخ نانخـس  زا  يرگید  تمـسق  رد  يرظتنم  هللا  تیآ  .دـنراذگ  ياج  هب  ار  يرامـش  یب  نیحورجم  ادـف و  ار  يدایز  يادهـش  یمالـسا ، بالقنا  هنایقرتم 

تسین يوروش  نیا  رگم  تفگ  دننک ، یم  يراداوه  دشاب  يوروش  عبات  کچوک  رامقا  زا  یکی  ناریا  هک  هلئـسم  نیا  زا  اه  یـضعب  هک  نیا  هب  هراشا  نمض 
نیرـضاح زا  ناگمه ، يارب  یتمالـس  قیفوت و  بلط  اب  نایاپ  رد  يرظتنم  هللا  تیآ  .دـنک  یم  ماـع  لـتق  ار  اـم  ناملـسم  مورحم و  ناردارب  ناتـسناغفا  رد  هک 

تـسار پچ و  ناگناگیب  ياه  هئطوت  لولعم  هک  یئزج  فالتخا  اب  دـنهدن  هزاـجا  دـنیامن و  ظـفح  ار  یمالـسا  میظع  بـالقنا  ياهدرواتـسد  هک  تساوخ 
(3)« .دوش دراو  یبیسآ  هشدخ و  دناسر  يزوریپ  هب  ار  بالقنا  هک  يزیمآ  هزجعم  یگتسبمه  داحتا و  هب  تسا ،
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رد تسا : یکاح  شرازگ  نیا  .داتفا  قافتا  هورق  رد  زورما  هاگرحـس  هک  داد  ربخ  يا  هدوت  دـض  مادـقا  کی  زا  هدوت ، بزح  ناگرا  مدرم " هماـن   " هماـنزور
" نویبالقنادض ، " زورما حبص  تعاس 4 

468 ص :

، يراس تاقیقحت  یتاعالطا  دـحاو  هب  یـسایس ، ياه  یـسررب  تاعالطا و  يزکرم  هرادا  زا  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063271  دنس  - 1
.15/1/1359

.سراپ يرازگربخ  يراس -  ص 5 ، ذخأم 2 ، - 2
.16/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - - 3
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نیا رثا  رب  .دش  یشالتم  بزح  تایرـشن  کسویک  زا  یتمـسق  يراذگ  بمب  نیا  رد  .دندرک  رجفنم  ار  هورق  رهـش  رد  ناریا  هدوت  بزح  تایرـشن  کسویک 
(1) .دش دراو  اه  هزاغم  هب  یتاراسخ  زین  يرتم  عاعش 50  ات  تخیر و  ورف  ًامامت  کسویک  فارطا  هزاغم  ياه 10  هشیش  راجفنا 

هک دراد  یتخـسرس  نانمـشد  هدوت  بزح  ماظن ، فلاخم  یبهذمریغ  پچ  ياه  هورگ  رد  مه  ماظن و  راداوه  یبهذم  ياه  هورگ  رد  مه  دوش  یم  يروآدای 
.تسا هدرک  هدافتسا  نویبالقنادض  ماع  ناونع  زا  هدوت  بزح  ور  نیا  زا  دنشاب ؛ هداد  تروص  ار  قوف  مادقا  تسا  نکمم 
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، اکیرما دننام  ار  يوروش  اه  هورگ  نیا  .دـنراد  دوجو  زین  يوروش  فلاخم  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  ناریا ، رد  لاعف  یبهذـمریغ  پچ  ياه  هورگ  نایم  رد 
اب هدوت  بزح  .دنرامش  یم  اکیرما  زا  رت  كانرطخ  رهاظ ، شوخ  سفن و  هزات  تسیلایرپما  کی  لکش  هب  ار  نآ  ًاضعب  دنناوخ و  یم  نمـشد  تسیلایرپما و 
هب داقتنا  شـشوپ  رد  هک  دش  شخپ  يا  همانرب  وکـسم  ویدار  زا  زورما  اما  دناوخ ؛ یم  هتخاس " ایـس   " اکیرما و لماوع  ار  نانآ  دراد و  يدـنت  دروخرب  نانیا 

عفانم و نیچ و  هب  ار  نآ  حرط  داد و  رارق  يا  هلداعم  نینچ  رد  زین  ار  یمالسا  بالقنا  یبرغ " هن  یقرش  هن   " راعـش ًالمع  يوروش ، فلاخم  ياه  تیـصخش 
، روبزم داقتنا  دنزگ  زا  ینیمخ  ماما  تسا  هدش  یعـس  يراذگریثأت ، ترورـض  لیلد  هب  راتفگ ، نیا  رد  .داد  تبـسن  اج  نآ  زا  هدـش  رداص  ياه  يژولوئدـیا 

: تسا هدمآ  دش ، شخپ  نکپ " ناربهر  یمیدق  زت  ای  تردقربا  ود  هیلع  هزرابم   " ناونع تحت  هک  راتفگ  نیا  رد  .دنامب  نوصم 

هتخاس دوخ  نابز  درو  ار  نآ  یتلود ، ياه  تیـصخش  نویناحور و  زا  یخرب  هک  تسا  اه  تردـقربا  هیلع  هزرابم  زا  تبحـص  ناریا  رد  بلغا  رخاوا  نیا  رد 
اما .دوب  زادـنا  نینط  تردـقربا ، ود  هیلع  هزرابم  هب  توعد  مه  زاب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  مالعا  درگلاس  نیتسخن  يرازگرب  ياـهزور  رد  هلمج  زا  دـنا ؛

تیآ ناریا  مدرم  زرابم  ربهر  همه  رب  مدقم  و  ملسم ، ناربهر  هک  یتسیلایرپمادض  ًاعقاو  یبالقنا  تسا ؛ هدشن  شومارف  زونه  ناریا  بالقنا  یخیرات  ياهزور 
.تسا ناریا  مدرم  هدمع  نمـشد  اکیرما  مسیلایرپما  انامه  هک  دنا  هدرک  هراشا  هتکن  نیدب  اهراب  ینیمخ  هللا  تیآ  .دنا  هتخاس  ناشنرطاخ  ار  نآ  ینیمخ ، هللا 

فیرحت ار  ناریا  مدرم  بالقنا  یلصا  موهفم  دننادرگرب و  يوج  هب  ار  هتفر  بآ  دنهاوخ  یم  هک  دنا  هدش  ادیپ  یصاخشا  لاس ، کی  تشذگ  زا  سپ  الاح 
.دنهد رییغت  ار  نانآ  ینونک  هزرابم  ياه  فده  هار ، نیا  زا  دنیامن و 

هدماین دوجو  هب  ناریا  رد  تردقربا ، ود  هیلع  هزرابم  راعش  هک  مینک  یم  زاغآ  هتکن  نیا  زا  .میزادرپ  یم  اه  تردقربا  حالطصا  یـسررب  هب  تبـسانم ، نیدب 
موس و ناهج  حالطصا  هب  يربهر  رکف  هب  هک  ینارود  نآ  رد  یتح  دنتساوخ  یم  نآ  هلیسو  هب  نکپ  ناربهر  هک  تسا  نیچ  لذتبم  یمیدق و  زت  هکلب  تسا ؛

یط ایآ  دننک ؟ یم  لیمحت  ناریا  بالقنا  هب  ار  راعش  نیا  الاح  هک  تسیچ  تلع  .دننک  نیقلت  هعـسوت  هب  ور  ياهروشک  هب  ار  نآ  دنا ، هدوب  نآ  نتخاس  عبات 
، لاس کی 

469 ص :

.16/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 505 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_469_1
http://www.ghaemiyeh.com


دراد اج  دـنک ؟ یم  دـیدهت  ار  ناریا  يوروش  داحتا  بناج  زا  هکلب  اکیرما ، هدـحتم  تالایا  بناج  زا  هن  هدـمع  رطخ  هک  تسا  هدرک  رییغت  نانچنآ  عاـضوا 
: میریگب رظن  رد  ار  قیاقح 

.داتسرف یم  نآ  يارب  نیرفن  نعل و  اکیرما  درک ، یم  یتخبشوخ  راهظا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  لیکشت  ناریا و  بالقنا  تبسانم  هب  يوروش  هک  یماگنه 
هب دوخ  يداصتقا  یـسایس و  یماظن و  راشف  رب  اکیرما  دشاب ، نوصم  یجراخ  هلخادـم  هنوگره  رـش  زا  دـیاب  ناریا  هک  درک  یم  بلط  يوروش  هک  یماگنه 

لیوحت هرابرد  ار  نانآ  ینوناق  ياه  تساوخ  هک  نآ  ياج  هب  تشاد و  زاربا  ناریا  مدرم  اب  ار  دوخ  ینلع  تفلاخم  هاش ، توعد  اـب  اـکیرما  .دوزفا  یم  ناریا 
.درک یم  دیدهت  هناحلـسم  هلخادم  هب  ار  نآ  ناریا ، ياهزرم  یکیدزن  رد  یمیظع  شترا  زکرمت  اب  دریذپب ، مدرم  یتراغ  ياه  تورث  دادرتسا  عولخم و  هاش 

هـشقن نیا  دوخ ، یفنم  يأر  اب  يوروش  دـنارذگب ، دـحتم  للم  نامزاس  بیوصت  زا  ار  ناریا  هیلع  يداصتقا  ياه  تازاجم  تساوخ  یم  اکیرما  هک  یماگنه 
.دـنک یم  دـیکأت  ناریا  اب  هناتـسود  طباور  شرتسگ  هرابرد  ار  دوخ  لـیامت  دـنا ، هتفگ  فنژرب  هک  يروط  ناـمه  يوروش  .دز  مه  رب  ار  تسیلاـیرپما  ياـه 

.درامش یمن  دیعب  یماظن  هار  زا  ار  ناریا  اکیرما و  نایم  دوجوم  ياهداضت  لح  اکیرما  هک  دنیوگ  یم  يو  یمسر  نایوگنخس  ناگدنیامن و  رتراک و 

ناسکی يارب  هک  ییاه  شـالت  اـب  .تسا  مادـک  نآ  نمـشد  تسیک و  ناریا  بـالقنا  تسود  دـحتم و  هک  دوش  یم  مولعم  ًـالماک  قیاـقح ، نیا  هب  هجوت  اـب 
ناریا یللملا  نیب  عضو  طقف  هنادنمتفارـشریغ ، تامادقا  نیا  .دوش  یم  بیقعت  یـسایس  ياه  فده  دیآ ، یم  لمع  هب  اکیرما  مسیلایرپما  اب  يوروش  ندرمش 

(1) .دزاس یم  رت  جنرغب  تسا ، دنمزاین  ناریا  مدرم  ناتسود  همه  ینابیتشپ  یتاپمس و  يدردمه  هب  ناریا  بالقنا  هک  یماگنه  هب  ار 
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یخرب .تسا  هتفرگ  رارق  فص  کی  رد  یبیل  هیروس و  اـب  بـالقنا  زا  دـعب  ناریا  هقطنم ، ياـه  تلود  يدـنب  حاـنج  فـالتئا و  داـحتا و  يدـنب و  فص  رد 
.تسا یبرع  روشک  دنچ  هب  یلاخلخ  ياقآ  رفس  اهنآ  هلمج  زا  .دوش  یم  ماجنا  یعضو  نینچ  تیبثت  دیکأت و  دییأت ، يارب  ماظن ، تاماقم  زا  یضعب  ياهرفس 
هـسلج رد  تفگ : ینفلت  سامت  کی  رد  يو  .دش  هیروس  دراو  زورما  تسا ، یبرع  ياهروشک  زا  دیدزاب  لاح  رد  هک  یلاخلخ  هللا  تیآ  ناهیک ، شرازگ  هب 
نیـسح مادص  هک  يا  هنامـصخ  عضوم  هرابرد  زین  یبیل و  نیطـسلف و  تافالتخا  لح  هرابرد  میتشاد ، هیروس  هجراخروما  ریزو  مادـخ  میلحلادـبع  اب  هک  يا 

نم هسلج  نیا  رد  تفگ : یلاـخلخ  .دـش  ماـجنا  یلـصفم  ياـهوگو  تفگ  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  دروم  رد  قارع  ربهر 
(2) .دش دهاوخ  یهتنم  وا  ییاهن  طوقس  هب  نیسح  مادص  هنامصخ  شور  مدش  رکذتم 

ار هیروس  زا  ناریا  تیامح  یلاخلخ  هللا  تیآ  اهوگو  تفگ  نیا  رد  .درک  وگو  تفگ  رادید و  هیروس  يروهمج  سیئر  دسا  ظفاح  اب  زورما  رهظزادعب  يو 
ياه هئطوت  دض  رب  شا  هزرابم  رد 

470 ص :

.15/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص 8 و 9 ، ذخأم 3 ، - 1
ص 2. ذخأم 8 ، - 2

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 506 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_470_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_470_2
http://www.ghaemiyeh.com


هزرابم زا  ناریا  تلم  هک  درک  دـیکأت  نارازگزامن  زا  يا  هدـع  عمج  رد  هیروس ، رد  هعمجزامن  يرازگرب  ماگنه  هب  نینچمه  يو  .درک  مالعا  دـیوید  پمک 
مادص میژر  هنامصخ  تسایس  زا  نینچمه  یلاخلخ  .دنک  یم  تیامح  بصاغ ، مسینویهـص  تسد  ندرک  هاتوک  سدقملا و  تیب  يدازآ  يارب  هیروس  تلم 

(1) .درک داقتنا  ًادیدش 

رادـفرط ياه  کیرچ  یموق ، کچوک  ياه  تلود  هب  ناریا  هیزجت  يارب  شالت  رد  هک  درک  مهتم  ار  قارع  ریفـسلا ، ینانبل  همانزور  اب  يا  هبحاـصم  رد  يو 
ياه تسیرورت  رایتخا  رد  یلام  کمک  زین  نیگنـس و  کبـس و  ياه  حالـس  قارع  ثعب  میژر  تفگ : یلاخلخ  .دنک  یم  حلـسم  ار  ناریا  رد  يراتخمدوخ 
اهنآ نایم  رد  هک  ار  ییاه  کیرچ  قارع  تفگ  همانزور  نیا  راگنربخ  هب  ناریا  عرـش  مکاح  یلاـخلخ  ریفـسلا ، هتـشون  هب   (2) .دراذگ یم  ناریا  یتلوددض 

رد یلاخلخ  (3) .دنک داجیا  یگتسد  ود  هقرفت و  ناریا  رد  هک  دیما  نیا  اب  دزاس ؛ یم  زهجم  دنوش ، یم  هدید  نابز  برع  ياه  یناریا  یچولب و  كرت ، درُک ،
زگره ام  دنتـسه و  ناریا  كاخ  ءزج  تسا ، هدرک  لاغـشا  ناریا  قباس  هاش  هک  سراف  جیلخ  رد  هریزج  هس  درک  دـیکأت  نینچمه  همانزور  نیا  اب  وگو  تفگ 

(4) .داد میهاوخن  تسد  زا  ار  اهنآ 
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لابند هب  هک  یناریا  نایدوهی  رثکا  تشون : هاگآ  عباـنم  زا  لـقن  هب  زورما  ویوآ  لـت  پاـچ  صترآاـه  هماـنزور  ویوآ ، لـت  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب 
زا یناریا ) يدوهی  هعماج  لک  زا   ) يدوهی رازه  یـس  دودح  همانزور  نیا  هتـشون  هب  .دنا  هتـشگزاب  دوخ  روشک  هب  دـندوب ، هدـمآ  لیئارـسا  هب  ناریا  بالقنا 
زا رفن  دصدنچ  طقف  رضاح  لاح  رد  دندمآ و  لیئارسا  هب  تسیروت  تروص  هب  رفن  رازه  شش  دودح  دادعت ، نیا  زا  دندرک و  كرت  ار  ناریا  هتـشذگ  لاس 

یساسا تلع  تسا و  هدش  فقوتم  ًالمع  اه  یناریا  ترجاهم  صترآاه ، هتشون  هب  .دنا  هتشگزاب  دوخ  روشک  هب  هیقب  دنا و  هدنام  یقاب  روشک  نیا  رد  ناشیا 
ناش ییاراد  كرت  يانعم  هب  نیا  هک  دـننک  جراخ  دوخ  اب  رالد  رازه  زا  شیب  دـنناوت  یمن  اریز  تسا ؛ اهنآ  يارب  لوپ  ییاراد و  لاقتنا  ناکما  مدـع  رما  نیا 

(5) .تسا

260

لفاـحم تاـعیاش  فـالخرب  تـفگ : يو  .درک  هـئارا  یـشرازگ  ناریا  تـفن  شورف  دـیلوت و  تیعــضو  نـیرخآ  زا  زورما  تـفن ، ریزو  رف  نـیعم  ربـکا  یلع 
یم يراددوخ  تفن  شورف  دـیدج  ياهداهنـشیپ  لوبق  زا  ناریا  دوش و  یم  رداـص  روـشک  هب 40  ناریا  تفن  رـضاح  لاـح  رد  یتسیلاـیرپما ، یتسینویهص و 

، تیوک روشک  راهچ  رـضاح  لاـح  رد  دوزفا : سپـس  تفن  ریزو  .دـنک  یم  يوریپ  حرط  نیا  زا  ًادـیدش  تسین و  تفن  دـیلوت  شیازفا  هب  دـقتعم  اریز  دـنک ؛
ار دوخ  تفن  ياهب  ًاسأر  ساکاراک ، رد  کپوا  سالجا  يرازگرب  لابند  هب  ناریا  دننک و  یم  ینابیتشپ  تفن  دیلوت  نتـساک  حرط  زا  یبیل  ریازجلا و  هیرجین ،

هدیسر رالد  هب 35  تفن  هکشب  ره  تمیق  تسا و  هتفای  شیازفا  رالد  هکشب 5/2  ره  ناریا  تفن  ياهب  رضاح ، لاح  رد  ببس  نیمه  هب  درک ؛ دهاوخ  نییعت 

471 ص :

.هسنارف يرازگربخ  قشمد -  ص 12 ، ، 17/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.سرپدتیشوسآ توریب -  ص 2 ، ، 2 ذخأم - 2

.16/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 7 ، ذخأم 1 ، - 3
.سرپدتیشوسآ توریب -  ص2 ، ذخأم 2 ، - 4

.هسنارف يرازگربخ  ویوآ -  لت  ص 12 ، ذخأم 29 ، - 5

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 507 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_471_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_471_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_471_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_471_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_471_5
http://www.ghaemiyeh.com


.دـسر یم  شورف  هب  رالد   26 ناتـسبرع ، رد  تفن  هکـشب  ره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .بالقنا  زا  لـبق  تفن  هکـشب  ره  تمیق  زا  شیب  رـالد  ینعی 22  ؛ تسا
رـالد نویلیم  جـنپ  اـت  راـهچ  نیب  هنازور  ناریا  تفن  دـمآرد  هتـشذگ  زور  دـنچ  یط  هک  تسا  هدوب  یتامیمـصت  نینچ  ذاـختا  یپ  رد  درک : هفاـضا  رف  نیعم 

، یلخاد فرـصم  يارب  نویلیم  کی  یتارداص و  نویلیم  ود  ینعی  زور ، رد  هکـشب  نویلیم  هس  دح  رد  ناریا  تفن  دیلوت  ساسا ، نیمهرب  .تسا  هتفای  شیازفا 
(1) .تسا هدش  تیبثت 

ریازجلا یبیل و  دنک و  هفاضا  دوخ  تفن  تمیق  هب  تنـس  تسا 51  رارق  زین  هیرجین  روشک  ناریا ، تفن  تمیق  شیازفا  یپ  رد  درک : مـالعا  نینچمه  رف  نیعم 
همانرب کی  دروم  رد  ریازجلا  یبیل و  ناریا ، روشک  هس  تفگ : ناـیاپ  رد  رف  نیعم  .داد  دـنهاوخ  شیازفا  ار  دوخ  تفن  تمیق  ًـالامتحا  رگید  هتفه  ود  اـت  مه 

يا هلاسر  تروص  هب  دـننک و  نیودـت  ار  یکرتشم  تسایـس  روشک ، هس  هک  دـش  رارق  دندیـسر و  لماک  قفاوت  هب  کپوا ، بوچراـچ  رد  تدـمزارد  يزیر 
(2) .دننک هضرع  کپوا  هداعلا  قوف  هسلج  هب  دنروآرد و 

* * *

شرازگ 245 همیمض 

یم ناشن  هجوت  بالقنا  ياروش  یلخاد  فالتخا  هب  عبانم  یخرب  تسا ، عیـسو  نانچمه  مه  زورما  هک  اه ، ناـگورگ  هب  طوبرم  ریخا  تـالوحت  باـتزاب  رد 
.تسا هنیمز  نیا  رد  ییاه  هنومن  ندنل ، ویدار  لیئارسا و  ویدار  ولراک ، تنوم  ویدار  زا  ییاهراتفگ  .دنهد 

یخرب زورب  هب  بالقنا ، ياروش  رد  اه  ناگورگ  هرابرد  یمیمصت  هنوگره  ذاختا  مدع  یلصا  تلع  درک : مالعا  یـشرازگ  رد  هسنارف )  ) ولراک تنوم  ویدار 
هتـشذگ بش  هسلج  رد  بالقنا ، ياروش  ياضعا  زا  نت  هس  هک  تسا  یکاـح  نارهت  زا  هدیـسر  تاـعالطا  .ددرگ  یم  زاـب  اروش  بوچراـچ  رد  تاـفالتخا 

تبیغ هک  تسا  هدش  هفاضا  هدیـسر  تاعالطا  رد  .رنهاب  داوجدمحم  یلیبدرا و  هللا  تیآ  یتشهب ، هللا  تیآ  زا : دنترابع  نت  هس  نیا  .دـنا  هتـشاد  تبیغ  اروش 
(3) .تسا هدوب  يدارا  يدمع و  هدش  دای  ياضعا 

ردـق یلاـع  ناربـهر  زا  رفن  هس  تبیغ  تلع  هب  هک  دـسر  یم  شرازگ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياروش  زا  درک : مـالعا  رتـیور  زا  لـقن  هب  زین  لیئارـسا  ویدار 
ناربهر نیا  تبیغ  هک  دهد  یم  شرازگ  نارهت  زا  رتیور  راگنربخ  .دزادرپب  اه  ناگورگ  هلئـسم  هرابرد  ثحب  هب  تسا  هدـشن  قفوم  روبزم  ياروش  یبهذـم ،

(4) .دوش هتفرگ  اه  ناگورگ  دروم  رد  دراد  ناکما  هک  تسا  یتامیمصت  ندرک  رابتعا  یب  نآ  فده  تسا و  هدوب  يدمع  یبهذم 

هدمآ راتفگ  نیا  رد  .درک  هئارا  اکیرما " ناریا و  طباور  رب  يریـسفت   " ناونع تحت  ار  زورما  تالوحت  نیرخآ  يدـنب  عمج  تعاس 20:45 ، رد  ندنل  ویدار 
هبنـشجنپ زور  رـسارس  رد  .تفاین  هار  ییاج  هب  ناریا  یبالقنا  ياه  تسایـس  مخ  چیپ و  رد  اه ، ناگورگ  هلئـسم  يارب  یلح  هار  نتفای  دـیما  رگید  راب  تسا :

زا رفن  هس  بالقنا ، ياروش  هسلج  لیکـشت  زا  سپ  ماگنه  بش  یلو  دـش ؛ لدـب  در و  ناریا  نتگنـشاو و  نیب  يّرـس  ياه  مایپ  هلـسلس  کـی  ( 14/1/1359)
ناگورگ تیلوئـسم  نتفرگ  هدهع  هب  اب  بالقنا ، ياروش  ياضعا  رثکا  هک  دوش  یم  هتفگ  .دـندیزرو  يراددوخ  هسلج  رد  روضح  زا  اروش  وضع  نایناحور 
.دنریگب یمیمصت  ًامسر  هدش ، دای  یناحور  هس  بایغ  رد  دندشن  رضاح  لاح  نیا  اب  دنا ؛ هتشاد  تقفاوم  دوب ، هدش  قفاوت  رتراک  تندیزرپ  اب  هک  نانچ  اه ،

مه هب  نارهت ، رد  تردق  بسک  رس  رب  هزرابم  اب  یندشن  ادج  يزرط  هب  اکیرما ، ناریا و  هدنیآ  هتـشذگ و  طباور  هلئـسم  یلک  روط  هب  اه و  ناگورگ  هلئـسم 
دـنرادن و تسد  رد  یفاـک  تردـق  دـنزادرپب ، تکلمم  هرادا  هب  دـننک و  لـح  ار  اـه  ناـگورگ  هلئـسم  دـنلیام  هک  ییاـه  یناریا  زا  هدـع  نآ  .تسا  هتخیمآ 

.تسا نکممریغ  ًابیرقت  شخبرمث  تارکاذم  ماجنا  یعاضوا  نینچ  رد  .دنتسین  اه  ناگورگ  هلئسم  لح  هب  لیام  دنراد ، تردق  هک  ینانآ  سکعرب ،

472 ص :
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تیعقاو دـناوت  یمن  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ فقاو  نآ  هب  یبوـخ  هب  رتراـک  تندـیزرپ  هک  تسا  یخلت  تیعقاو  نیا  تسا : هدـش  هدوزفا  راـتفگ  همادا  رد 
یلخاد و یمومع  راکفا  راشف  ینعی  زیچ  ود  نیب  هک  یلاح  رد  رتراک  .دراگنا  هدـیدان  تسا ، ربماون  هام  رد  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  هک  زین  ار  يرگید 

هدرک يدایز  ششوک  ناریا  هب  تین  نسح  زاربا  رد  یفرط  زا  يو  .دنک  تیاعر  ار  طایتحا  بناج  تسا  هتـسناوت  مه  زاب  هدش ، راتفرگ  ناریا ، فرط  زا  سأی 
هتفه نیا  رد  رتراک  .تسا  هدشن  یهاوخرذع  هب  رضاح  هدش ، بکترم  ناریا  هرابرد  هتشذگ  رد  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاهاطخ  يارب  رگید ، فرط  زا  تسا و 

ناییاکیرما ییابیکـش  ربص و  هک  دسر  یم  رظن  هب  تروص  ره  هب  .دـهاوخب  شزوپ  ناریا  زا  نآ  يارب  ات  تسا  هدـشن  بکترم  یلمع  اکیرما  هک  درک  دـیکأت 
(1) .تسا هدمآ  رس  هب  دح  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  ناریا ، اب  رمث  یب  تارکاذم  رود  نیرخآ  زا  سپ  دراد و  يدح  مه 

ناریا دض  رب  رت  يدج  یمادقا  هب  اکیرما  هدننک  قیوشت  تسا و  زیمآ  کیرحت  يراکشآ  روط  هب  اه ، ناگورگ  هلئسم  هرابرد  اهریـسفت  اه و  شرازگ  یخرب 
.تسا اه  ناگورگ  يارجام  زا  وراگیف  همانزور  لیئارسا و  ویدار  زورما  ياه  شرازگ  هلمج  نآ  زا  .دشاب  یم 

هک تخاس  نشور  ناریا  يارب  دـیاب  تفگ  اکیرما  قباس  هجراخ  ریزو  رجنیـسیک  يرنه  تشون : لیئارـسا  ياه  همانزور  زا  یکی   » لیئارـسا ویدار  شرازگ  هب 
نارهت رد  ار  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  نارحب  دوخ ، هلاقمرـس  رد  پسمل " اـسلج   " هماـنزور .تسا  هدـش  ماـمت  اـه  ناـگورگ  دروم  رد  یبوکیاـپ  نشج و 

هب .درب  یمن  الاب  هجو  چیه  هب  تردقربا  کی  ناونع  هب  ار  هدحتم  تالایا  ماقم  ناریا ، میژر  هب  تبسن  رتراک  تندیزرپ  میمـصت  دسیون  یم  هدرک و  یـسررب 
هب روشک  ار  نآ  ًالـصا  هنرگو  دنک ، راتفر  دراد  یفیلاکت  قوقح و  هک  يروشک  دننام  هک  دهدب  رادشه  ناریا  هب  دـیاب  هدـحتم  تالایا  همانزور ، نیا  هدـیقع 

ندش میلـست  يربص و  یب  هب  لیدبت  مک  مک  دیآ ، یم  باسح  هب  اکیرما  يراددوخ  هچنآ  دسیون : یم  دروم  نیمه  رد  تلگوا  همانزور  .دروآ  یمن  باسح 
(2)« .تسا اکیرما  هدحتم  تالایا  ریقحت  تقو و  فالتا  نآ  فده  هک  ییاهراشف  تسا ؛ هدیدرگ  ناریا  ياه  راشف  هب 

بیرف رتراک  تندـیزرپ  رگیدراـب  تشون : رتراـک ،" يارب  يا  هزاـت  ریقحت  اـب  ناریا   " ناونع تحت  یبلطم  رد  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  زین  وراـگیف  هماـنزور 
یم رـس  هب  دوخ  نانابنادـنز  تسد  رد  نانچمه  دـنا ، هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تراسا  هام  نیمـشش  زورما  هک  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  ياه  ناـگورگ  .دروخ 

میمـصت لیلد  هب  هک  دوب  هدرک  مالعا  رتراک  ياقآ  هتـشذگ  هبنـش  هس  زور  .تسا  هتفرگن  اهنآ  لاقتنا  يارب  یمیمـصت  هنوگ  چیه  زین  بالقنا  ياروش  دنرب و 
.دزادنا قیوعت  هب  ار  ناریا  دض  رب  دیدج  ياه  تازاجم  تسا  هتفرگ  میمصت  وا  اه ، ناگورگ  لرتنک  نتفرگ  رایتخا  رد  رب  ینبم  ناریا  تلود 

ار هسلج  دنک ، یگدیسر  اه  ناگورگ  لاقتنا  عوضوم  هب  هک  نیا  نودب  بالقنا  ياروش  هک  دش  لصاح  عالطا  هرخالاب  هتشذگ  زور  داد : همادا  همانزور  نیا 
هجراخروما ریزو  هداز  بطق  قداص  ياقآ  .دریگب  میمـصت  اه  ناگورگ  لاقتنا  دروم  رد  ردـص ، ینب  ياقآ  لوق  لابند  هب  دوب  رارق  هک  یلاح  رد  داد ؛ ناـیاپ 

هب هک  تخاس  ناشنرطاخ  يو  .دوبن  نشور  یفاک  هزادـنا  هب  اکیرما  خـساپ  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  بـالقنا  ياروش  تشاد : راـهظا  هسلج  ناـیاپ  رد  ناریا ،
ریقحت رگیدراب  رتراک  بیترت ، نیدب  .درک  دهاوخ  ذاختا  یمیمـصت  وا  دنک ، تفایرد  یتبثم  خـساپ  تسا ، حرطم  زونه  هک  یتالاؤس  هرابرد  هک  نیا  ضحم 
ینیمخ هللا  تیآ  تسد  رد  يریگ  میمـصت  تردق  هک  دوب  هدرک  شومارف  یلو  دوب ؛ هدرک  دامتعا  ردص  ینب  ياقآ  هب  شیپ  يدنچ  زا  هناقداص  وا  .دوش  یم 

وا هک  دوبن  هتـشذگ  هبنـش  هس  نیمه  ایآ  .تسا  هدرواین  نابز  هب  اه  ناـگورگ  قفاوم  ینخـس  زگره  نونکاـت  میناد ، یم  هک  هنوگ  ناـمه  زین  هللا  تیآ  .تسا 
؟(3) درک توعد  اکیرما  هدحتم  تالایا  دض  رب  گنج  هب  ار  مدرم  رگیدراب 

.تسا هلمج  نآ  زا  وکسم  ویدار  ینابلآ و  ویدار  ياه  شرازگ  .تسا  اکیرما  هدننک  شنزرس  ای  زیمآداقتنا  زین  اه  شرازگ  یخرب  رگید ، يوس  زا 

يدیدهت ره  هدحتم  تالایا  تخاس  ناشنرطاخ  يو  .تشاد  نایب  ار  هدحتم  تالایا  یناهج  مرادناژ  تسایـس  رگید  راب  رتراک  : » دـش هتفگ  ینابلآ  ویدار  رد 
تالایا هک  دوزفا  دیفـس  خاک  رادمدرـس  .داد  دـهاوخ  خـساپ  یماظتنا  يورین  هلمج  زا  زاین  دروم  رازبا  یمامت  اب  سراف ، جـیلخ  رد  دوخ  یتایح  عفاـنم  رب  ار 

اکیرما هدحتم 
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.15/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یسراف  شخب  ص 5 ، ذخأم 3 ، - 2
، سیراپ پاـچ  وراـگیف -  ص 13 ، ، 19/1/1359 ناـهج ،" تاـعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 3

.15/1/1359
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(1)« .دیشخب دهاوخ  تدش  تسا ، هدرب  راک  هب  ناریا  هیلعرب  نونکات  هک  ار  ییاه  تازاجم 

ناگورگ هلئسم  رد  ناریا  رظن  دیدجت  مدع  تروص  رد  دراد  رظن  رد  نتگنشاو  هک  ار  یتامادقا  زوین  یلید  كرویوین  همانزور  داد : رادشه  زین  وکسم  ویدار 
لاوما طبـض  مه  رگید  مادقا  .اکیرما  زا  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  يداصتقا و  میرحت  دیدشت  زا  دنترابع  تامادقا  نیا  .درک  حیرـشت  دروآ ، لمع  هب  اه ،

(2) .دوش مهارف  ییاکیرما  ناراکناتسب  هب  یهدب  تخادرپ  يارب  مزال  تیعقوم  یطایتحا ، مادقا  نیا  هار  زا  ات  تسا  ناریا  ياه  ییاراد  و 

شرازگ 248 همیمض 

: تسا نینچ  دش ، رشتنم  زورما  هک  نیچ  يوروش و  ناربهر  هب  ینیمخ  ماما  ياه  مایپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

وکسم يوروش ، ریهامج  داحتا  هسیئر  تئیه  ردص  فنژرب ، دینوئل  ياقآ  روضح 

ام تلم  يارب  هک  هنوگ  نامه  هب  تسا  دیما  .دیدرگ  رکشت  بجوم  لصاو و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  درگلاس  نیتسخن  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  فارگلت 
تلاخد هنوگره  يولج  دشاب و  ناترظن  دروم  هتـسویپ  یمالـسا ، للم  صوصخ  هب  اه و  تلم  همه  لالقتـسا  دیا ، هدومن  لالقتـسا  تیمکاح و  قح  يوزرآ 

.دنریگ سپزاب  نارگرامعتسا  زا  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح  دنناوتب  يدازآ  لالقتسا و  هانپ  رد  ناگمه  ات  دیریگب  نارگید  روما  رد  ار  اهورین 

(3)« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  نیدرورف 59 ،  15

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

نیچ قلخ  يروهمج  مدرم  ناگدنیامن  یلم  هرگنک  یمئاد  هتیمک  سیئر  گنیا ، نیچ  هی  ياقآ  بانج 

یبالقنا ناملسم و  تلم  ام و  راظتنا  .دیدرگ  رکشت  بجوم  لصاو و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  درگلاس  نیتسخن  تبـسانم  هب  یلاع  بانج  کیربت  فارگلت 
همه هجوت  دروم  تسا  دیما  هک  تسا  یمالسا  للم  صوصخ  هب  اهروشک  همه  لالقتـسا  تیمکاح و  قح  هب  ندراذگ  مارتحا  ناهج ، ياهروشک  مامت  زا  ام 

.دریگ رارق  اه  تلود  اه و  تلم 

(4)« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  نیدرورف 59 ،  15

: تسا حرش  نیا  هب  بیترت  هب  تسا ، هدش  لاسرا  ( 11/1/1359 ، 1980 سرام  31  ) ًالبق هک  ماما  بطاخم  ياه  تیصخش  کیربت  ياه  مایپ  نتم 

نارهت ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  ینیمخ  يوسوم  هللا  حور  هللا  تیآ  ترضح  »

یلاع ترضح  صخـش  ناریا و  تلم  قیفوت  هافر و  .دیریذپب  ارم  ياهوزرآ  نیرتهب  تاکیربت و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  مالعا  درگلاس  نیلوا  تبـسانم  هب 
ساسا رب  زین  هدـنیآ  رد  ناریا  يوروش و  طـباور  هک  مراد  ناـنیمطا  .میدـنموزرآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیمکاـح  قح  لالقتـسا و  میکحت و  هار  رد  ار 

.تفای دهاوخ  هعسوت  للم ، اهروشک و  عفن  هب  قوقح ، يربارب  يراوجمه و  نسح 

(5) [« 11/1/1359  ] سرام 1980  31 نیلمرک ، وکسم ، فنژرب ، دینوئل 

ینیمخ ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  نارهت ، »

نآ هب  ار  دوخ  مرگ  تاکیربت  هنامیمـص و  ياهدورد  نیچ  تلم  تلود و  فرط  زا  بناج  نیا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  مالعا  زورلاـس  نیلوا  تبـسانم  هب 
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گرزب مه  زاب  ياه  يدنمزوریپ  هتفگ و  کیربت  ترضح  نآ  هب  تسا ، هدش  ناریا  بالقنا  بیصن  هک  ار  یمیظع  ياه  يزوریپ  .مراد  یم  میدقت  ترـضح 
ترضح نآ  یتسردنت  یتمالس و  .مدنموزرآ  لد  میمص  زا  افوکش ، یگتسبمه و  تدحو و  اب  لقتـسم  روشک  کی  داجیا  هار  رد  ار  ناریا  تلم  تلود و  رت 

.میراتساوخ ار 

مدرم ناگدنیامن  یلم  هرگنک  یمئاد  هتیمک  سیئر  گنیا ، نیچ  هی 

(6) [« 11/1/1359  ] نکپ سرام 1980 ،  31 نیچ ، قلخ  يروهمج 

474 ص :
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 5  يدامج  نیدرورف 135919  هبنش 16  گنج  رامش  زور 

261

اه ناگورگ  يارب  ار  كاپ  دـیع  مسارم  ات  دـندش  نارهت  دراو  زورما  رهظزادـعب  ییاکیرما  شیـشک  هس  ماـما " طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   " توعد هب 
شیشک .دنرادن  یـسایس  تیرومأم  هنوگ  چیه  تسا و  یبهذم  مسارم  ماجنا  طقف  اهنآ  تیرومأم  هک  دندرک  دیکأت  ییاکیرما  ياه  شیـشک  .دننک  رازگرب 

ناریا هب  هجراخروما  ترازو  توعد  هب  یچوپاک  فقـسا  .داد  دـنهاوخ  ماجنا  ار  مسارم  نیا  یناریا  شیـشک  ود  یچوپاک و  فقـسا  هارمه  ییاکیرما  ياه 
(1) تسا هدمآ 

: تفگ ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  يوگنخس  زورما  هراب  نیا  رد  .تسا  اه  ناگورگ  لیوحت  مدع  ای  لیوحت  نانچمه  یلـصا  عوضوم  نآ ، دوجو  اب 
سیئر فیعـضت  مدـع  يارب  میرـضاح  تسین ، ماـما  طـخ  رد  يراـک  راـک ، نیا  هک  نیا  هب  هدـیقع  زین  اـه و  ناـگورگ  نداد  سپ  هـب  لـیامت  مـغر  یلع  اـم 

ارچ هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  يوگنخـس  .میراذگب  ناشیا  رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ  دنهاوخب ، ناشیا  رگا  يروهمج ،
حالص هب  ام ، ياهرظن  اب  لوئسم  تاماقم  یخرب  ياه  تفلاخم  تلع  هب  هژیو  هب  دوجوم و  تیعضو  تلع  هب  ام  تفگ : دیا ، هدرک  هشیپ  ار  توکـس  تسایس 

(2) .میتشاذگ تلم  هدهع  هب  تانایرج ، لباقم  رد  ار  تیلوئسم  نیا  میدرک و  توکس  شیپ  یتدم  زا  بالقنا 

هداد لیوحت  بالقنا  ياروش  تلود و  هب  دـنام و  دـنهاوخ  یقاب  نایوجـشناد  راـیتخا  رد  اـه  ناـگورگ  هک  دـش  صخـشم  مه  نیا  زورما  لاـح ، نیا  رد  اـّما 
نایوجـشناد اب  اروش  نیا  طبار  بالقنا ، ياروش  ياضعا  زا  رفن  ود  هک  دوب  هدش  صخـشم  هتـشذگ ) هبنـشجنپ   ) ًالبق هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دش  دـنهاوخن 

نیا هتبلا  .دنهدب  ار  اه  ناگورگ  لاقتنا  بیترت  دنوش و  هرکاذم  دراو  نایوجـشناد  اب  دش  انب  یباحـس ، هللا  تزع  یمـشاه و  ربکا  نایاقآ  رفن ، ود  نیا  .دنـشاب 
ناهیک اب  سامت  رد  زورما  حبـص  یناجنـسفر  یمـشاه  ارجام ، همادا  رد  اّما  دوب ؛ هدش  طورـشم  اکیرما  هلیـسو  هب  یمالـسا  بالقنا  ياروش  رظن  نیمأت  هب  رما 

ماما تقفاوم  مدـع  ای  تقفاوم  رظتنم  بالقنا  ياروش  تسا و  هدـش  هیهت  يا  هزات  حرط  تلود ، هب  اهنآ  لیوحت  اه و  ناـگورگ  هلئـسم  هراـبرد  درک : مـالعا 
يدنس اکیرما  رگا  تسا  هدش  هتفگ  حرط  نیا  رد  درک  دیکأت  یناجنسفر  .تسا  نآ  يارجا  هرابرد 

476 ص :

ص1. ، 17/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1

ص3. ، 16/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2
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(1) تفرگ دنهاوخ  لیوحت  ار  اه  ناگورگ  بالقنا  ياروش  تلود و  دنکن ، اه  ناگورگ  هرابرد  يرظن  راهظا  چیه  سلجم  لیکشت  ات  هک  دهدب 

، ناریا يروهمج  سیئر  طیارـش  شریذـپ  دروم  رد  اکیرما  همان  درک : مالعا  ناهیک  راگنربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  یباحـس  هللا  تزع  زورما  حبـص  نینچمه 
یباحـس و هللا  تزع   ] ام زورما  دیـسر  یمن  رظن  هب  یفاک  اضعا  دید  زا  طیارـش  نوچ  دـش و  حرطم  بالقنا  ياروش  ( 14/1/1359  ) بش هبنشجنپ  هسلج  رد 

سیئر ردـص  ینب  ياـقآ  رظن  یـسررب و  هب  لوکوم  میمـصت ، هنوگره  ذاـختا  یگدیـسر و  تفر و  میهاوخن  اـکیرما  هناخـسوساج  هب  یناجنـسفر ] یمـشاه 
: درک هفاضا  نینچمه  یباحـس  سدنهم  .دوش  لح  يرگید  قیرط  هب  اه  ناگورگ  هلئـسم  دراد  لامتحا  هک  درک  دـیکأت  یباحـس  .تسا  نامروشک  يروهمج 

نیمه هب  دوش ؛ هتـشاذگ  نایمرد  ماما  اب  هراب ، نیا  رد  يرگید  میمـصت  ره  تلود و  هب  اـه  ناـگورگ  لـیوحت  عوضوم  دـش  رارق  بـالقنا  ياروش  هسلج  رد 
زین هراب و  نیا  رد  درک و  دـنهاوخ  تاقالم  ماما  اب  نامروشک ، هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداـص  يروهمج و  سیئر  ردـص  ینب  ياـقآ  زورما  ًـالامتحا  تهج 

(2) تخادرپ دنهاوخ  وگو  تفگ  هب  تکلمم  يراج  لئاسم  ریاس  هرابرد 

هک دـندیزرو  رارـصا  هتکن  نیا  رب  رگید  راب  اه  ناگورگ  هرابرد  ماما  درک : راهظا  يو  ماما ، اب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  زورما  تاـقالم  یپ  رد  همادا ، رد 
یمن یمیمـصت  اه  ناگورگ  دروم  رد  ماما ، رظن  نودـب  بـالقنا  ياروش  درک  دـیکأت  نینچمه  يو   (3) .دـنک نییعت  سلجم  دـیاب  ار  اه  ناگورگ  تشونرس 

نیا هب  زین  ار  شدوخ  یـصخش  رظن  یمـشاه  ياقآ  .تسا  یفتنم  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  هلئـسم  هک  درک  مالعا  تیاـهن  رد  یمـشاه  .دریگ 
ینانیمطا عون  همه  دیاب  یلو  دنـشاب ؛ یتلود  ياه  ناگرا  ریاس  ای  بالقنا  ياروش  تسد  رد  اه  ناگورگ  هک  تسین  تحلـصم  نم  رظن  هب  درک : زاربا  بیترت 

(4) .دوش هداد  ام  هب  نانآ  یتمالس  هرابرد 

، ماگنه بش  هلمج  زا  دـنک ؛ یم  شالت  تیعـضو  نیا  زا  جورخ  يارب  نانچمه  ناریا ، هجراخ  ترازو  هک  تسا  یکاـح  اـه  شرازگ  یخرب  لاـح ، نیع  رد 
هک یللملا  نیب  تئیه  کی  هب  کیدزن  عبانم  يرازگربخ ، نیا  شرازگ  هب  .دنداد  رارق  رتیور  رایتخا  رد  یتاعالطا  دیدج ، تیلاعف  کی  هرابرد  عبانم ، یخرب 

تسب نب  لح  يارب  یجراخ  یجنایم  جنپ  دنتفگ : دننک ، یم  ندید  نارهت  زا 

477 ص :

.نامه - 1
.نامه - 2

ص11. ، 17/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
ص 3. ، 17/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 4
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کیرا یچوپاک ، فقسا  نویسیمک  نیا  رد  عبانم ، نیا  هتفگ  هب  .دنا  هداد  لیکشت  نارحب  عفر  نویـسیمک  کی  ناریا ، تلود  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  داهنـشیپ 
روکذم عبانم  .دنتـسه  وضع  يوسنارف ، نانادقوقح  توگروب  نیتسیرک  نولالیو و  روتکه  و  پاپ ، هدـنیامن  ینوگوب  لاب  ینویـسنان  سیئوس ، ریفـس  گنال 

یتلود و ناربهر  اب  هدـنیآ ، تعاس  یط 48  تسا و  هداد  لیکـشت  هتعاس  هس  هسلج  کی  ناریا  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  اب  نویـسیمک  نیا  دـندوزفا :
(1) .تفرگ دهاوخ  ییاه  سامت  زین  اکیرما  ترافس  هدننک  لاغشا  نایوجشناد  ناگدنیامن 
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، نآ رانک  رد  .دوش  یم  هدـهاشم  یهورگ  ياه  هناسر  بناج  زا  تاررکم  رارکت  یعون  تاـماقم و  بناـج  زا  توکـس  یعون  ینلع ، حطـس  رد  اـکیرما ، رد 
يرنه سرپدتیانوی ، شرازگ  هب  هلمج  زا  دهد ؛ یم  قوس  رتدـنت  ياهدروخرب  يوس  هب  ار  اکیرما  تلود  دوخ  هبدوخ  هک  دراد  دوجو  ییاه  یتیاضران  زاربا 

ار دوخ  رظن  رگید  راب  رجنیسیک  .تسا » هدش  مامت  ینامهم  هک  دیوگب  یناریا  تاماقم  هب  دیاب  اکیرما  : » تفگ هدحتم  تالایا  نیشیپ  هجراخ  ریزو  رجنیسیک 
، دـشاب لوبق  لباقریغ  تازاجم ، لامِعا  هک  ینامز  ات  ای  دوش ، شبیـصن  يزیچ  اه  ناگورگ  يرادـهاگن  زا  ناریا  هک  یناـمز  اـت  هک  نیا  رب  ینبم  درک ، رارکت 

نیا دوزفا : رجنیـسیک  .تسا  هدرکن  لمع  نآ  هب  زگره  هک  هتفگ  ار  ییاهزیچ  ررکم  روط  هب  رتراـک ، تلود  تفگ : يو  .دـش  دـنهاوخن  دازآ  اـه  ناـگورگ 
هب رجنیـسیک  .دروآ  دهاوخ  تسد  هب  ار  يرت  شیب  تازایتما  دنک ، ربص  ینالوط  یفاک و  هزادـنا  هب  رگا  دـنک  رکف  يروشک  ره  هک  تسا  كانرطخ  هلئـسم 

دازآ اه  ناگورگ  هک  نآ  زا  سپ  تفگ : يو  .درک  دهاوخ  لابقتسا  هتشذگ ، لاس  یط 35  ناریا  رد  اکیرما  تامادقا  یسررب  زا  يو  هک  تفگ  ناراگنربخ 
(2) .میشاب هتشاد  یمیب  هنافرط  یب  قیقحت  یسررب و  کی  زا  دیابن  ام  دنوش ،

لکش هب  ًاضعب  نآ  زا  يزیچان  شخب  (3) و  تـسا یحارط  لاح  رد  هک  دشاب  هنامرحم  ییاه  شالت  زا  يا  هناشن  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  زین  اهربخ  یخرب 
رد اکیرما  ییاوه  يورین  نادـنمراک  زا  یکی  كرام  سناه  لیئارـسا ، ویدار  یـسراف  شخب  هتفگ  هب  هلمج  زا  دـنک ؛ یم  تشن "  " اهربخ یـضعب  رد  یقافتا 

يارب نارهت ، رد  روشک  نآ  ترافـس  رد  ار  رتپوک  یله  کی  ندـمآ  دورف  ناکما  هدـحتم  تالایا  تفگ : یپ  یـس  یـس  یم  تلایا  رد  عقاو  لـیک "  " هاـگیاپ
هک درک  ینیب  شیپ  ییاکیرما  دـنمراک  نیا  .تسا  هدـش  در  داهنـشیپ  نیا  ندوبن ، یلمع  تلع  هب  یلو  تسا ؛ هداد  رارق  یـسررب  دروم  اه ، ناـگورگ  يدازآ 

(4) .دش دنهاوخ  دازآ  زیمآ  تملاسم  هار  زا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  دومن و  دهاوخ  هبلغ  ییابیکش  ماجنارس ،

478 ص :

.17/1/1359 رتیور ، نارهت -  ص 6 ، ، 18/1/1359 هرامش 17 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
ص4. ، 16/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

اکیرما نارس  رکفت  رد  یماظن  لح  هار  يریگیپ  لیروآ ) لوا   ) نیدرورف 59 زور 12  زا  دش ، هراشا  لبق  ياهزور  رد  هک  روط  نامه  دوش  یم  يروآدای  - 3
يداصتقا ياهراشف  دیدشت  نآ ، رانک  رد  .تسا  یسررب  تسد  رد  ًاددجم  اه ، ناگورگ  يدازآ  يارب  دودحم  یماظن  هلمح  قباس  حرط  تسا و  هدش  يدج 

.تسا مادقا  تسد  رد  زین  یسایس  و 
.لیئارسا ویدار  یسراف  شخب  ص 13 ، ، 17/1/1359 هرامش 16 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 4

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 517 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_478_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_478_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_478_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_478_4
http://www.ghaemiyeh.com


263

هورگ نیا  .دنتخادرپ  عضوم  مالعا  هب  هتشذگ  ياهزور  رد  اه  نایرج  اه و  هورگ  یخرب  اکیرما ، اب  دروخرب  عون  نآ و  یشاوح  اه و  ناگورگ  هلئسم  هرابرد 
یم مالعا  ار  دوخ  عضاوم  ییاکیرما  دـض  ًادـیدش  لاکیدار و  يریگ  تهج  اب  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  زین  یتسیـسکرام و  فلتخم  ياه  نایرج  لماش  اه 

رگید بزح  نامزاس و  ود  زین  زورما  .دش  یم  موکحم  تدش  هب  زیمآ  تملاسم  ياه  لح  هار  جـیورت و  هنایوج  هزیتس  ياه  شور  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک ؛
زا یکی  ًاساسا  تسا و  يا  هتـسجرب  رـصانع  ياراد  ینونک  تیمکاح  رد  ود ، نیا  زا  یکی  .دـندرک  عضوم  مالعا  روبزم  عوضوم  هرابرد  يا ، هینایب  راشتنا  اب 
زین دنبالقنا و  ياروش  وضع  نآ  ناربهر  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  ینعی  دوش ؛ یم  بوسحم  دیدج  ماظن  یـسایس  تردـق  هدـنهد  لیکـشت  ياه  حانج 
زین تسا و  یبهذم  پچ  عون  زا  يرکفنـشور  تاقلعت  اه و  شیارگ  ياراد  زرابم ، یبهذم  هورگ  کی  تروص  هب  رگید  هورگ  .دنراد  یـساسح  ياه  تسپ 

هب روهـشم  رادـیاپ  هللا  بیبح  يربهر  هب  تسا ، زرابم  ناناملـسم  شبنج  هورگ ، نیا  مان  .دـشاب  یم  دوجوم  عضو  زا  رتارف  یـسایس  یبالقنا و  يواعد  ياراد 
.نامیپ رتکد 

اه ناگورگ  نایرج  نتخاس  جراخ  يارب  رتراک ، هدیاف  یب  اما  هناکریز ، ياه  شالت  : » تسا هدـمآ  اه ، ناگورگ  هرابرد  یمالـسا  يروهمج  بزح  هینایب  رد 
، رما نیلوئـسم  زا  یخرب  روصت  فالخرب  میتسه -  نآ  دـهاش  اهزور  نیا  هک  ماـما -  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  تیلوئـسم  ّتلم و  میقتـسم  لرتنک  زا 

نیا هب  دنیب ، یم  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  يروهمج  تسایر  یسرک  اهزور  نیا  هک  رتراک  .دیفم  رایـسب  اکیرما  يارب  قیقد و  هدش و  باسح  تسا  یـشالت 
، ماما طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  ياج  هب  سپ  نیا  زا  ًایناث  دنک و  لیمحت  اکیرما  تلم  رب  مود  راب  يارب  ار  دوخ  ًالوا  ات  تسا  هدز  تسد  ناما  یب  شالت 

هار هب  ناهج  حطـس  رد  یمالـسا  يروهمج  میژر  هیلع  يراد  هنماد  تاغیلبت  یـساملپید ، تاثّبـشت  اب  دـناوتب  ات  دـنک  فرط  ناریا  یمالـسا  تلود  اب  ار  دوخ 
تلود يوس  زا  يدـهعت  چـیه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا  مزـال  هطبار  نیا  رد  .دـیامن  یـسایس  تاروذـعم  راـچد  ار  میژر  نیا  دوخ ، معز  هب  دزادـنیب و 

ار یتادهعت  نینچ  يارجا  دناوت  یمن  زیچ  چیه  تسین و  لوبق  لباق  ام  يارب  تسا ، هدوب  لوغـشم  ام  تلم  تراغ  هب  ناوت  مامت  اب  نرق  مین  هک  يرگرامعتـسا 
ات دنـشاب  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  تسد  رد  نانچمه  دیاب  اه  ناگورگ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  رد  ام  عطاق  نشور و  عضوم  .دـیامن  نیمـضت 

دوخ میمصت  دوب ، دهاوخ  روشک  نیا  رد  يریگ  میمصت  ینوناق  عجرم  نیرت  یلاع  نیرت و  يوق  هک  یمالسا  ياروش  سلجم  دندومرف ، ماما  هک  هنوگ  نامه 
(1)« .دیامن مالعا  هراب  نیا  رد  ار 

زا دعب  قیقحت و  نویـسیمک  هئطوت  تما ، ماما و  يریذـپان  شزاس  يرایـشه و  اب  هک  نآ  زا  سپ  : » تسا حرـش  نیا  هب  زین  زرابم  ناناملـسم  شبنج  هینایب  نتم 
دهاوخ جراخ  اماناپ  زا  ار  قباس  هاش  دنوشن ، لیوحت  ناریا  تموکح  هب  اه  ناگورگ  رگا  هک  نیا  رب  ینبم  اماناپ  تلود  لجالا  برض  نآ 

479 ص :
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يداصتقا هرـصاحم  يارب  ایـسآ  اپورا و  رد  رگرامعتـسا  نیدـحتم  ندرک  هدامآ  نمـض  دوخ ، موش  دـصاقم  دربشیپ  يارب  گرزب  ناطیـش  .دـش  یثنخ  درک ،
هب همان  هبوت  یلخاد  ناراکشزاس  دومنهر  هیصوت و  هب  لخاد ، رد  يراکبارخ  شاشتغا و  يارب  هقطنم  هب  ناسوساج  میژر و  نارودزم  نتخاس  هناور  و  ناریا ،

لیوحت ياضاقت  هنارـصم  عیمطت ، دـیدهت و  هب  لسوت  اـب  دـنک ، یم  لـطاب  مه  ار  گـنرین  نیا  ماـما ، روتـسد  هب  هماـن  نتم  ياـشفا  یتقو  دـسیون و  یم  ماـما 
هب طیارـش  نیا  رد  .دزاس  دازآ  ار  اه  ناگورگ  مدرم ، ماما و  رب  راشف  اب  سلجم  لیکـشت  زا  شیپ  تسناوت ، رگا  اـت  دـیامن  یم  ار  تموکح  هب  اـه  ناـگورگ 

و اه ، هنیمز  هیلک  رد  اکیرما  اب  یـسایس  هطبار  عطق  تسا ، هدش  كرادت  ناریا  بالقنا  ماما و  هیلع  هک  گرزب  ناطیـش  هئطوت  نیا  اب  هلباقم  هار  اهنت  ام  داقتعا 
طـسوت اـه  ناـگورگ  فیلکت  نییعت  رب  ینبم  ماـما  تاروتـسد  قـیقد  يارجا  و  یماـظن ، دـیدهت  يداـصتقا و  هرـصاحم  ندرک  یثـنخ  يارب  یناـگمه  جیـسب 

(1)« .دشاب یم  تلم  یعقاو  ناگدنیامن 

264

تیعـضو هرابرد  هبحاصم  نیا  رد  .درک  جرد  ردـص ، ینب  نسحلاوبا  اب  ار  شفورعم  رـسفم  ولور  کیرا  هبحاصم  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  دـنومول  هماـنزور 
ار هبحاصم  نیا  سرپدتیـشوسآ ، زا  لقن  هب  ناهیک  همانزور  .تسا  هدش  هداد  حیـضوت  نآ ، هب  طوبرم  یـشاوح  یخرب  نارهت و  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ 

(2): درک جرد  ریز  وحن  هب 

وا .دشاب  هتـشاد  يراب  تبیـصم  ضراوع  دناوت  یم  نارحب  نیا  هک  تسا  هتفگ  يریگ  ناگورگ  دروم  رد  دنومول ، اب  يا  هبحاصم  یط  ردص  ینب  نسحلاوبا  »
یب تسایس ، رد  دیاب  اکیرما  .يریگ  ناگورگ  اب  هن  مینک ، هزرابم  مسیلایرپما  اب  میناوت  یم  ام  هک  تسا  اکیرما  رب  اکتا  طوطخ  نتـسکش  اب  هک  تسا  هدوزفا 

اکیرما ناریا و  طباور  نارحب  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دریگ  شیپ  رد  ام  هب  تبـسن  مارتحا  اب  مأوت  ماهبا و  زا  یلاخ  نشور و  یعـضاوم  هدرک و  يزاـب  هشدـخ 
ياروش هک  تسا  هتفگ  نارهت  رد  دـنومول  ربخم  ولور  کیرا  هب  وا  .دروآ  دـهاوخ  راب  هب  يرـشب ، هعماـج  مه  ناریا و  يارب  مه  ار  يراـب  تبیـصم  ضراوع 

دییأت ینیمخ  ماما  بناج  زا  مادقا  نیا  هک  نآ  رب  طورـشم  هدرک ؛ دییأت  تلود ، هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  رب  ینبم  ار  دوخ  یلبق  میمـصت  بش  هبنـشجنپ  بالقنا 
.دنک نشور  تسا ، هداتسرف  هتشذگ  هبنش  هس  هک  ار  یمایپ  طیارش  هک  تسا  نیا  رتراک  زا  شیاضاقت  اهنت  اروش  تفگ : وا  .دوش 

هب فظوم  ناریا  هدنیآ  ناملراپ  هک  دمهف  یم  هک  تفگ  نم  هب  رتراک  هک  تسا  هتفگ  ردص  ینب 

480 ص :

ص9. ، 16/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1
ادـص و زین  اکیرما و  ویدار  زا  دـعب ، زور  هچنآ  .داد  ساکعنا  اکیرما  ویدار  دـعب ، زور  ار  هبحاصم  نیا  زا  یـشخب  شرازگ 264 : همیمض  ؛ دراد همیمـض  - 2
تسا و هدرکن  شخپ  ار  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  لماک  نتم  ناهیک  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  دش ، شخپ  هراب  نیا  رد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يامیس 

فرـصت هبحاـصم  زا  یـشخب  رد  لـقاال  اـکیرما ، تلود  حـلاصم  قباـطم  زین  سرپدتیـشوسآ  نآ ، رب  هوـالع  .تسا  هدـش  فذـح  نآ  زا  یمهم  ياـه  شخب 
.تسا هدمآ  ردص ، ینب  هبحاصم  هرابرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  زین  اکیرما و  ویدار  یلیمکت  بلاطم  همیمـض ، رد  .تسا  هدرک  ییاوتحم 

ص517.
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ياروش سلجم  تیعورـشم  اکیرما  هک  تسین  ینعم  نادـب  ًاموزل  تسا و  مهبم  یتغل  یـسیلگنا  رد  دـمهف " یم   " هملک  ) .تسا اـه  ناـگورگ  فیلکت  نییعت 
قلعم دنک ، ذاختا  ناریا  هیلع  دوب  رارق  هک  ار  یتامادقا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  يروهمج  سیئر  هتـشذگ ، اهنیا  زا  .دنک ) یم  لوبق  ار  یمالـسا  يروهمج 
ناریا ناـملراپ  هک  يزور  اـت  ار  نشخ  ياـه  هیعـالطا  همه  اـه و  میرحت  همه  اـهراشف ، همه  هک  تسا  هتفگن  ًاتحارـص  مه  دروم  نیا  رد  .تشاذـگ  دـهاوخ 

.درک دهاوخ  وغل  هدادن ، اه  ناگورگ  دروم  رد  ار  شرظن 

دنراد و تقفاوم  بالقنا ، ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  اب  هک  دنا  هدرک  بیذکت  ار  هتکن  نیا  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  هک  دـش  هدیـسرپ  ردـص  ینب  زا 
زا .تسا  هدرک  ار  اضاقت  نیا  اکیرما  هک  دریگ  تروص  دـیابن  ور  نآ  زا  تلود  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  دـنیوگ  یم  اـهنآ  داد : باوج  ناریا  يروهمج  سیئر 

هتخیر میاهدلاو  هک  یحرط  هب  انب  تخاس : ناشنرطاخ  ردص  ینب  .منک  لمع  دوخ  ياه  هدـعو  هب  دروم  نیا  رد  هک  دـهاوخ  یم  نم  زا  اکیرما  رگید ، يوس 
دحتم للم  نامزاس  قیقحت  نویـسیمک  ياضعا  تقو  زا  لبق  نتفر  مه  تلع  دشن و  ماجنا  راک  نیا  اما  دنبای ؛ لاقتنا  یناتـسرامیب  هب  اه  ناگورگ  دوب  انب  دوب ،
يارب ور  نآ  زا  رتراک  ما ، هداد  حیضوت  نایوجـشناد  هب  نم  هک  نانچمه  اما  میرادن ؛ يرگید  دهعت  چیه  هلئـسم  نیا  دروم  رد  ام  بیترت  نیدب  دوب ؛ ناریا  زا 

.دشخب میکحت  دوخ  ددجم  باختنا  يارب  ار  هنیمز  هتخاس و  دیمون  ار  شنابیقر  هدرک ، ظفح  ار  شدوخ  يوربآ  هک  دزرو  یم  رارصا  اه  ناگورگ  لاقتنا 

اهنآ اریز  داد ؛ دـهاوخن  رییغت  ار  يزیچ  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناـگورگ  لاـقتنا  هک  تسا  هتفگ  ماـما  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هب  تفگ  ردـص  ینب 
ینب  ] نم هک  دنتـسین  عالطا  یب  هتکن  نیا  زا  نایوجـشناد  .دـنام  دـنهاوخ  ناـگورگ  هدرکن ، نیعم  ار  ناـشفیلکت  ناریا  ناـملراپ  هک  يزور  اـت  دـنناگورگ و 

.ما هدرک  موکحم  یسایس  یناسنا و  یقالخا ، لیالد  رطاخ  هب  ار  اهنآ  مادقا  زور ، نیتسخن  زا  ردص ]

داد خساپ  يروهمج  سیئر  .دـش  دـهاوخ  هچ  دـننک ، عانتما  اه  ناگورگ  نداد  زا  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  رگا  هک  دـش  هدیـسرپ  ردـص  ینب  زا 
یـساسا يرما  اه  ناگورگ  هلئـسم  هک  دـمهف  یم  یمومع  راکفا  اریز  درک ؛ دـهاوخ  تیامح  وا  زا  یمومع  راـکفا  دز و  دـهاوخ  ناریا  مدرم  نماد  هب  تسد 

، دندناوخ یم  وسرت  یمدآ  ار  وا  نایوجـشناد  هک  ناگرزاب  سدنهم  ریظن  یناسک  هک  تسین  ینعمرپ  نیا  ایآ  .دنز  یم  مه  هبرـض  ام  بالقنا  هب  هکلب  تسین ؛
نیا هب  ندیـسر  يارب  اما  دنک ، ذاختا  يا  هتـسیاش  میمـصت  ناریا  ناملراپ  تسا  راودیما  هک  دوزفا  ردـص  ینب  تسا ؟ هدـش  قفوم  تاباختنا  رود  نیتسخن  رد 

(1)« .داد نایاپ  يرکف  مسیرورت  هب  دیاب  فده 

265

زا دـش ؛ دـیکأت  حرطم و  يراکـشآ  روط  هب  اکیرما ، ناریا و  هطبار  اه و  ناگورگ  نارحب  باتزاب  رد  زورما  ناریا ، تیمکاـح  لـخاد  يدـنب  حاـنج  عوضوم 
هدمآ لیلحت  نیا  رد  .تخادرپ  عوضوم  نیا  تیعضو  نیرخآ  لیلحت  هب  دوخ ، زورما  تعاس 20:45  یسراف  شخب  رد  ندنل  ویدار  هلمج 
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تفلاخم تلود  تیلوئسم  هطیح  هب  نایوجشناد  تراسا  زا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لاقتنا  اب  ًادیدش  یمالـسا  يروهمج  ذوفن  يذ  بزح  ناریا ، رد  : » تسا
ینب تندیزرپ  هک  یقفاوت  اب  بیترت  نیا  هب  ...دوش  لح  ریگاپو  تسد  هلئسم  نیا  تسا  لیام  هک  تسا  هتفگ  رگید  راب  ردص  ینب  تندیزرپ  تسا و  هدیزرو 
ياه ناگورگ  لاقتنا  عوضوم  فصو ، نیا  اب  .تسا  هدرک  ذاختا  ار  یفلاـخم  ًـالماک  تهج  دروآ ، تسد  هب  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  اـب  دراد  یعـس  ردـص 

تباقر هلئسم  لاح ، نیع  رد  .دنراد  قلعت  یمالـسا  يروهمج  بزح  هب  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دریگ ؛ یم  رارق  دیدرت  دروم  ییاکیرما 
نیا هراب  رد  بالقنا  ياروش  يأر  تیرثکا  ندروآ  تسد  هب  اهنت  مهم  هتکن  .دوش  یم  راکشآ  شیپ  زا  شیب  زین  تموکح  هاگتـسد  لخاد  رد  تردق  رـس  رب 

« ...دراد تیمها  هک  تسا  میمصت  نیا  رب  ندناشوپ  لمع  هماج  هکلب  تسین ، قفاوت 

عضوم ظفح  يارب  نایوجشناد  تمواقم  هک  دور  یم  لامتحا  یمالـسا ، يروهمج  بزح  حیرـص  تفلاخم  اب  کنیا  : » دیازفا یم  لیلحت  نیا  رد  ندنل  ویدار 
دوخ طلـست  رد  رگید  راب  درواین ، تسد  هب  ار  نیا  رگا  .دریگ  رارق  راشف  تحت  ددرگ و  يوزنم  رت  شیب  ردص  ینب  تندیزرپ  دوش و  هتـشذگ  زا  شیب  دوخ 

اکیرما ناریا و  طباور  رت  شیب  ترودـک  هب  هکلب  دوبهب ، هب  هن  راک  لـصاح  بیترت  نیا  هب  دوب ؛ دـهاوخن  ناوردـنت  نتخاـس  مارآ  هب  رداـق  هدـنام و  قفوماـن 
(1)« .دیماجنا دهاوخ 

رتراک و ياقآ  تشون : نارهت " نتگنشاو و  نایم  يزمر  ياه  مایپ   " ناونع تحت  یشرازگ  رد  دوخ ، زورما  هرامش  رد  زین  ندنل  پاچ  تسیمونوکا  همانزور 
هطیح هب  یمـسرریغ  دارفا  تیلوئـسم  هطیح  زا  اه  ناگورگ  ندش  لقتنم  نآ  دنزیچ و  کی  ناهاوخ  ود  ره  هک  دـندش  تقیقح  نیا  هجوتم  ردـص  ینب  ياقآ 

یم داجیا  یعـضو  یلو  درب ؛ یمن  نیب  زا  ار  فالتخا  هعزانم و  دوش و  یمن  رجنم  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  يزیچ  نینچ  ققحت  .تسا  ناریا  تلود  تیلوئـسم 
رد هک  دـندش  هجوتم  لاـح  نیع  رد  ردـص  ینب  ياـقآ  رتراـک و  ياـقآ  .دننیـشنب  هرکاذـم  هب  نارحب  نیا  متخ  يارب  دـنناوت  یم  تلود  ود  نآ ، رد  هک  دـنک 

(2) .دراد یگتسب  تاباختنا  نیا  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هدنیآ  دنراد و  رارق  یتاباختنا  لاور  هحوبحب 

مه لاثم  نیرتهب  .دراد  ینعم  لیلد و  کی  زا  شیب  دهد ، یم  خر  نارهت  رد  هچنآ  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  مه  هسنارف  پاچ  لبقتـسملا  یبرع  هیرـشن 
هدـمآ دوجو  هب  سراف ) ) جـیلخ هقطنم  رد  نونکا  هک  یعـضو  .تسا  يوروش  فرط  زا  رت  گرزب  رطخ  تفگ  هک  تسا  ردـص  ینب  يروهمج ، سیئر  هتفگ 
هلئـسم ندرک  رت  هدـیچیپ  يوروش  فدـه  اریز  تسا ؛ يوروش  يوزرآ  ياـهتنم  دوخ  نیا  .دـنک  یم  توـعد  ناریا  رد  تلاـخد  هب  ار  اـه  ییاـکیرما  تسا ،
(3) .دنک ادیپ  شا  هتشذگ  ياه  يدنمزآ  ققحت  ناریا و  یلامش  ياهزرم  زا  روبع  يارب  يا  هناهب  مه  يوروش  اکیرما ، تلاخد  اب  ات  تسا  اه  ناگورگ 
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نیا .درک  هئارا  لصفم  ًاتبـسن  یـسررب  کی  اکیرما  ویدار  دریگ ، یم  تروص  یناریادـض  ياه  يزاس  هنیمز  تهج  رد  قارع ، رد  هک  یتـالوحت  باـتزاب  رد 
یخرب هب  هراشا  اب  یسررب  نیا  رد  ویدار 

482 ص :

.16/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، ذخأم 9 ، - 1
، ندنل پاچ  تسیمونوکا -  ات 10 ، ص 8  ، 21/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 2

.16/1/1359
هـسنارف پاچ  لبقتـسملا -  ص 34 ، ، 19/1/1359 ناهج ،" تاـعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 3

(. 16/1/1359  ) لیروآ 1980  5 سیراپ ،) )
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رد هک  تسا  رکذ  نایاش  .درک  میسرت  هدنیآ  رد  روشک  ود  نیب  تیعـضو  زا  هریت  يزادنا  مشچ  عقاو  رد  ناریا ، ياهرظن  نینچمه  قارع و  عماطم  اه و  هشقن 
یفن ياتـسار  رد  ییاکیرما ، عبانم  يریگ  تهج  لاح ، نیا  اب  تسا ؛ حرطم  ییاکیرما  دـض  تلود  کی  هاـگیاج  رد  هقطنم  رد  قارع  میژر  ینونک ، عاـضوا 
یفرط یب  هب  رهاظت  زا  يا  هتـسوپ  رد  يریگ  تهج  نیا  هتبلا  دوش ؛ یم  هداد  حـیجرت  اراکـشآ  قارع  ناریا ، اـب  هسیاـقم  رد  هکلب  درادـن ؛ رارق  قارع  يواـعد 

: تسا هدمآ  اکیرما  ویدار  زورما  شرازگ  رد  .دوش  یم  ناهنپ 

ناریا یبالقنا  تلود  یتسیرورت  تامادـقا  زا  یـشخب  زیزع  قراط  هب  هلمح  هک  دنتـشون  دـنوش  یم  لرتنک  یتلود  لاّمع  هلیـسو  هب  هک  یقارع  ياه  هماـنزور 
نیدـنچ ندـش  یمخز  هب  رجنم  هک  ار  هلمح  نیا  ماـقتنا  هک  درک  داـی  دـنگوس  مه  نیـسح  مادـص  تندـیزرپ  .تسا  هدـش  یحارط  قارع  هیلع  رب  هک  تـسا 

یتسیلایسوس تلود  هدرک و  بیذکت  ار  قارع  تلود  ياعدا  ناریا ، هجراخروما  ترازو  تسرپرس  هداز  بطق  قداص  .تفرگ  دهاوخ  تسا ، هدش  وجشناد 
.دوب هدرک  مهتم  ناریا  نابز  برع  نابلط  هیزجت  اه و  چولب  اهدرک ، نایم  رد  هحلسا  عیزوت  هب  ار  قارع  ًالبق  ناریا  .تسا  هتخاس  مهتم  تدش  هب  ار  قارع 

رد .تسا  هدرک  دنلبرـس  ًاددـجم  تالکـشم  داتفا ، قافتا  هاش  تموکح  نایاپ  رد  هک  یهاتوک  هفقو  زا  سپ  .دراد  ینالوط  هقباـس  قارع  ناریا و  تاـفالتخا 
ناریا روما  رد  هلخادـم  هب  يا  هقـالع  تسیرگن و  دـنهاوخ  مارتحا  هدـید  اـب  ناریا  یبـالقنا  تارییغت  هب  هک  دـندوب  هتفگ  قارع  ناربهر  ناریا  بـالقنا  زاـغآ 
یتخـس تاغیلبت  دـنتخادرپ و  زیمآ  ضارتعا  ياه  تشاددای  هلدابم  هب  روشک  ود  ره  سپ ، نآ  زا  یلو  تشاد ؛ همادا  هتـشذگ  ناتـسبات  ات  عضو  نیا  .دـنرادن 

نایم رد  بوشآ  داجیا  هب  ار  ناریا  ناربهر  قارع  درک و  تیاکـش  دوخ  روشک  هب  قارع  ینیمز  ییاوه و  هلمح  دض  رب  ناریا  .دندرک  زاغآ  رگیدـکی  دـضرب 
هلمح لباقم  رد  سراف ) ) جیلخ لحاس  یبرع  ياهروشک  زا  هک  تسا  هدرک  مالعا  نینچمه  دادغب  تلود  .دومن  موکحم  دوخ  روشک  بهذم  هعیـش  تیرثکا 

.دـندرک زواـجت  ناریا  كاـخ  هب  اـج  نآ  زا  دـندش و  رو  هلمح  ناریا  ياـهزرم  هب  یقارع  ياـهورین  هـک  دیـسر  شرازگ  ناریا  زا  .درک  دـهاوخ  عاـفد  ناریا 
.تسین ناریا  هنابلط  هعسوت  تسایس  رب  نتشاذگ  شوپرس  زج  يزیچ  ینیمخ  هللا  تیآ  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دنتشون  یقارع  ياه  همانزور 

يروهمج سیئر  نیدموب  يرگ  یجنایم  اب  همانتقفاوم  نیا  .دندرک  ار  لاس 1975  همانتقفاوم  رد  رظن  دیدجت  ياضاقت  رابود  یقارع  تاماقم  هتشذگ  هام  رد 
لوق قارع  تلود  هب  ناریا  لباقم ، رد  .دزادرپب  برعلا  طش  رد  ینار  یتشک  هب  تسا  زاجم  ناریا  هماـنتقفاوم ، نیا  بجوم  هب  .دوب  هدـش  میظنت  ریازجلا  دـیقف 

هب طوبرم  هک  همانتقفاوم  زا  یـشخب  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یقارع  تاماقم  نونکا  .دـنک  يراددوخ  یقارع  درک  نایـشروش  هب  کمک  لاسرا  زا  هک  دوب  هداد 
تلود .دـهد  يراتخمدوخ  شیوخ ، نیـشن  تیلقا  قطانم  هب  ناریا  هک  دـندرک  تساوخرد  تسین و  هنافـصنم  دـشاب ، یم  برعلا  طش  رد  ینار  یتشک  هزاجا 

هس تیکلام  هک  تسا  هتساوخ  ناریا  زا  دادغب 

483 ص :
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راهظا ناریا  ناربهر  تسا و  هتخانش  دودرم  ناریا  تلود  ار  قارع  ياه  تساوخرد  هیلک  .دنک  بلس  دوخ  زا  ار  یسوموبا  گرزب و  کچوک و  بنت  هریزج 
(1) .تسا ناریا  یلخاد  روما  رد  قارع  هلخادم  مکح  رد  اهاعدا  نیا  همه  هک  دننک  یم 
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هتفگ تافرع  دوزفا : ربخ  نیا  رکذ  اب  تاراما  پاچ  جیلخلا  .دنک  يرگ  یجنایم  ناریا  قارع و  نیب  تدمزارد  تافالتخا  رد  هک  درک  داهنشیپ  تافرع  رـسای 
تردق و هک  هزادـنا  نآ  تسا  هدامآ  نیاربانب  دراد ؛ قارع  اب  یکیدزن  طباور  زین  ناریا و  بالقنا  رد  يدایز  ناتـسود  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  تسا 

(2) .دنک مادقا  دیآ ، یم  شیپ  شناتسود  طباور  رد  هک  یتالکشم  لح  يارب  دراد ، ییاناوت 

نآ هرابرد  تسا و  هدرک  ضارتعا  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  يزکرم  هتیمک  ياضعا  زا  یکی  نانخس  هب  ناریا  هجراخ  ترازو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
هریزج هس  ندش  یبرع  راتساوخ  ینیطسلف  ماقم  کی   " ناونع تحت  دوخ ، زورما  هرامش  رد  ناهیک  همانزور  .تسا  هتساوخ  حیضوت  ًامسر  روبزم  نامزاس  زا 

: تشون نینچ  تساوخ ،" یمسر  حیضوت  هجراخ  ترازو  دش ، ناریا 

یتاراهظا یط  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  يزکرم  هتیمک  ياضعا  زا  یکی  لوهلاوبا  هلصاو ، عالطا  قبط  هجراخ ، روما  ترازو  يوگنخـس  راهظا  هب  انب  »
دض تیهام  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  هب  هراشا  اب  دیدرگ -  رازگرب  دادغب  رد  يراج  هام  نیدرورف  متـشه  ات  مجنپ  خیرات  زا  هک  برع -  یلم  سنارفنک  رد 
هناگ هس  ریازج  هک  درادـن  دوجو  ثحب  ياج  تسا : هتفگ  سراف ، جـیلخ  رد  اکیرما  ذوفن  اب  هزراـبم  هنیمز  رد  ناریا  تامادـقا  زا  شیاتـس  نآ و  يرامعتـسا 
تفگ هک  نیا  رب  طورـشم  دشاب ؛ یم  ریذپ  ناکما  ام  تاعالطا  قبط  رما  نیا  دوش و  هدنادرگزاب  یبرع  تیمکاح  هب  دیاب  عولخم  هاش  نامز  رد  هدش  لاغـشا 

.دریگ تروص  ناریا  بالقنا  اب  يا  هناتسود  ياهوگو 

تحص هک  یتروص  رد  ینیطسلف ، ناردارب  فرط  زا  بلاطم  هنوگ  نیا  راهظا  هک  دناد  یم  حیـضوت  هب  مزال  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
تاـماقم عـالطا  هب  ًامـسر  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  فرط  زا  رما  تیعقاو  هراـب ، نیا  رد  هک  دراد  راـظتنا  هدوب و  فسأـت  لاـمک  دروم  دـشاب  هتـشاد 

غالبا رد  تیرومأم  ًالامتحا  ای  هتشاد و  نایب  ار  دوخ  رظن  هنالوئسمریغ ، تاراهظا  هنوگ  نیا  هدنیوگ  ایآ  هک  دنراد  مولعم  هدیسر و  ناریا  یمالسا  يروهمج 
هب ار  دوخ  تیمکاح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  تسین  حیـضوت  هب  مزال  .تسا  هتـشاد  میقتـسمریغ  روط  هب  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  یمـسر  رظن 

(3) .دناد یم  هرکاذم  ثحب و  لباقریغ  ریذپان و  هشدخ  يرما  یسوموبا  بنت و  هناگ  هس  ریازج 

484 ص :

.16/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ات 19 ، ص 17  ذخأم 9 ، - 1
.یبرع هدحتم  تاراما  پاچ  جیلخلا  همانزور  زا  لقن  هب  ، 16/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 10 ، ذخأم 9 ، - 2

ص 9. ذخأم 2 ، - 3
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حیـضوت نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  زا  میدرک و  ضارتعا  ام   » هک درک  هراشا  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  زین  هداز  بطق  قداـص  ناریا ، هجراـخ  ریزو 
(1)« .میهد یمن  يدحا  هب  مه  ار  نآ  بجو  کی  تسا و  ام  هب  قلعتم  هناگ  هس  ریازج  : » درک دیکأت  نینچمه  يو  .میتساوخ »

268

قراط ماجرفان  رورت  كوکـشم  هثداح  ًالبق  ار  رما  نیا  يارب  مزال  هنیمز  .تفرگ  جوا  یناریادـض  ياه  يزاساضف  یتاغیلبت و  ياـه  شـالت  زورما  قارع ، رد 
ود هزانج  عییـشت   (2) .داد تبـسن  ناریا  هـب  ار  نآ  قارع  تـلود  هـک  يا  هثداـح  دوـب ؛ هدروآ  مـهارف  ( 12/1/1359  ) دادغب هیرـصنتسملا  هاگـشناد  رد  زیزع 
مه زاـب  يرازگربـخ  نیمه  شرازگ  هب  .دـش  رازگرب  زورما  دوب ، هداد  ربـخ  هدـش  داـی  هثداـح  رد  اـهنآ  ندـش  هتـشک  زا  قارع  يرازگربـخ  هک  ییوجـشناد 
نیا هرابرد  ریهامجلا  توص  ویدار   (3) .دنتفرگ رارق  یتاغیلبت  هلمح  فده  مادقا  نیا  یسررب  رد  نایناریا  مه  زاب  تفرگ و  ینابرق  هک  دش  باترپ  یکجنران 

: داد شرازگ  هثداح 

، دادغب یشزومآ  یلاع  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  يوجـشناد  نارازه  هلیـسو  هب  زورما  دادماب  تعاس 10  دادغب ، هاگشناد  نایوجـشناد  زا  نت  ود  ياه  هزانج  »
یم لمح  نایناریا  ینوکسم  ياه  هناخ  زا  یضعب  اه و  یناریا  هسردم  ربارب  رد  نادیهش  نیا  ياه  هزانج  هک  یماگنه  ...دندش  عییشت  یمیظع  تارهاظت  یط 

یمخز ناگدننک  عییـشت  زا  يا  هدع  یتسینومک ، تسپ  مادقا  نیا  هجیتن  رد  دش و  باترپ  نایوجـشناد  يوس  هب  نایناریا  زا  یکی  يوس  زا  بمب  کی  دندش ،
اه و یناریا  هسردم  فارطا  رد  دندرک ، یم  لمح  ار  دوخ  دیهـش  نیموس  هزانج  هک  یلاح  رد  ناگدـننکرهاظت  .دـش  دیهـش  نایوجـشناد  زا  یکی  دـندش و 

.تسکـش مه  رد  ار  هرـصاحم  نیا  دـش و  لمع  دراو  یتینما  رگید  ياهورین  سیلپ و  هک  دـندرک  هرـصاحم  ار  اهنآ  دـندمآرد و  تکرح  هب  نانآ  ياه  هناخ 
ثعب بزح  یلم  یهدـنامرف  وـضع  میهاربا  تمکح  قـیفر  نادـیم ، نیا  رد  دـندمآرد و  تکرح  هب  گـنهاشیپ  هفاـشک )  ) نادـیم هب  ناگدـننکرهاظت  سپس 

موکحم ار  یجراخ  نارودزم  ناریا و  ماکح  هنایوسرت  ياه  شالت  ینانخـس  یط  يزکرم ، ناناوج  نایوجـشناد و  رتفد  هنامرحم  ریبد  برع و  تسیلایـسوس 
يو .دنوش  ناشلاوز  هب  ور  هدوسرف و  میژر  نتخیر  مهرد  عنام  هک  تسا  نیا  يارب  ناشنارودزم  ناریا و  ماکح  هناحوبذـم  ياه  شالت  نیا  تفگ  تخاس و 

يوس زا  هک  ناریا  ماکح  هناحوبذـم  ياه  شالت  اه و  شـشوک  نیا  ریثأت  تحت  زگره  قارع  تلم  عیـسو  ياه  هدوت  هیئوژ و  میظع  بالقنا  هک  درک  دـیکأت 
(4)« .تفرگ دنهاوخن  رارق  دوش ، یم  كرادت  ناشنابابرا  يا و  هدقع  یسراف  عبانم 

دوخ زورما  هرامـش  رد  قارع ، مکاح  ثعب  بزح  ناگرا  هروثلا  همانزور  ناریا ، دضرب  تیعـضو  ندش  رتداح  جنـشت و  دـیدشت  ياتـسار  رد  لاح  نیمه  رد 
" تسا شملاس  ناگیاسمه  هب  دوخ  يرامیب  هعاشا  يوجتسج  رد  هک  هقطنم  رامیب  دوجوم   " ار ناریا  نآ  رد  تشون و  یبلطم 

485 ص :

ص 11. ذخأم 6 ، - 1
.زیزع ص517. قراط  ماجرفان  رورت  لیلحت  باتزاب و  رد  هروثلا  یناریا  دض  يزاساضف  شرازگ 268 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

.16/1/1359 رتیور ، يرازگربخ  دادغب -  ص 5 و 6 ، ذخأم 9 ، - 3
.ریهامجلا تروص  ویدار  یبرع  شخب  ص 21 ، ذخأم 9 ، - 4
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(1) .دوب مالسا  ردص  رد  هک  دریگ  یم  همشچرس  بارعا  هب  اه  یسراپ  ترفن  زا  قارع ، زا  ناریا  میژر  ترفن  دوزفا : هروثلا  .درک  فیصوت 

هدننک دیدشت  هدنهد و  تظلغ  شقن  عقاو  رد  دنک ، یم  غیلبت  میسرت و  قارع  میژر  هک  هنوگ  نآ  هیرصنتسملا  هاگشناد  هعقاو  هک  دوش  يروآدای  تسا  مزال 
لاثم روط  هب  تسا ؛ هدش  داجیا  هعقاو  نیا  زا  لبق  یناریادض ، ًادیدش  ياضف  هک  ارچ  تسین ؛ هدننک  داجیا  دراد و  قارع  یلخاد  ياضف  رد  ار  یناریادض  وج 

" نیطسلف ياه  نیمزرس  لاغشا  ناریا و  هلیسو  هب  یبرع  ریازج  لاغشا  تبـسانم  هب  یموق  سنارفنک   " رد دوخ  ینارنخـس  رد  نیـسح  مادص  هعقاو  نیا  زا  لبق 
هب جایتحا  دوخ ، ياه  نیمزرـس  لالقتـسا ]  ] ظفح يارب  یبرع  جیلخ  ياهروشک  و  یماظن ، يداصتقا و  لالقتـسا  ینعی  یـسایس  لالقتـسا  : » دوب هدرک  دیکأت 

یجراخ یبرع و  ناراگنربخ   » لبقتـسملا هتـشون  هب  .دیآ » یم  رب  قارع  هدهع  زا  یماظن  يداصتقا و  یـسایس ، رظن  زا  شقن  نیا  هک  دـنراد ؛ يوق  قارع  کی 
قارع هقطنم ، رد  رصم  شقن  تبیغ  زا  سپ  هک  دندرک  ساسحا  یگمه  دندوب ، هدرک  رفس  قارع  هب  یموق  یلم و  سنارفنک  رابخا  ندرک  سکعنم  يارب  هک 

(2)« .دنک یم  هدامآ  یناهج  یبرع و  شقن  کی  يافیا  يارب  ار  دوخ 

کچوک و بنت  هریزج  هس  دادرتسا  ) رظن دروم  قوقح  ندروآ  تسد  هب  راتـساوخ  اـهنت  هن  قارع  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  زین  یبرعلا  نطولا  نینچمه 
؛ دریگ رارق  زاوها  برع  مدرم  راـنک  رد  دـنیب  یم  فظوم  ار  دوخ  قارع  .دز  دـهاوخ  لـمع  هب  تسد  شنتفرگ  يارب  هکلب  تسا ، یـسوموبا ) گرزب و  بنت 

(3) .دنیامن یم  هزرابم  يراتخمدوخ  هب  ندیسر  يارب  دننک و  یم  یگدنز  زیخ  تفن  يا  هقطنم  رد  برع  نویلیم  کی  هک  ییاج 

دیدـشت ًابترم  زیزع  قراط  رورت  هناهب  هب  هلمج  زا  نوزفا ، زور  زرط  هب  ثعب ، بزح  عیـسو  يزیر  همانرب  اب  ناریا ، اب  تیدـض  ياضف  قارع ، رد  هک  یلاح  رد 
نیمه شرازگ 274   ) دـننک یم  هدافتـسا  ثعب  رگبوکرـس  میژر  اب  تفلاخم  زاربا  يارب  یتصرف  ره  زا  ناریا ، میقم  یـضاران  نایقارع  زین  ناریا  رد  دوش ، یم 

( زور

486 ص :

لیروآ 1980.  5 هسنارف ، يرازگربخ  دادغب -  ص 7 ، ذخأم 9 ، - 1
ص 34 و 35. ذخأم 15 ، - - 2

(. 16/1/1359)5/4/1980 یبرعلا ، نطولا  زا  لقن  هب  ص 47 ، (، 1366 مود ، پاچ  نارهت ،  ) حلص اب  زیتس  گنج ، تاغیلبت  داتس  - 3
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زور راهچ  قارع ، یثعب  تلود  هلیـسو  هب  البرک  رد  نایناریا  هسردـم  ندـش  هتـسب  لابند  هب  درک : مالعا  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یللملا  نیب  طـباور  رتفد 
لاوما هیثاثا و  زا  يرادرب  تروص  مرگرس  یناریا  نارومأم  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  هلمح  نیا  .دندرک  هلمح  هسردم  نیا  هب  قارع  یثعب  نارومأم  شیپ 

ار يدارفا  اهنآ  .دنتـسکش  ار  هسردم  ياه  هشیـش  یعیبط و  مولع  هزوم  یهاگـشیامزآ  لیاسو  دندرب و  ار  دوجوم  ياه  باتک  یثعب  نارومأم  .دندوب  هسردم 
هدش هتـسب  هسردم  یناریا  نازومآ  شناد  .دـنداد  رارق  سیلپ  تظافح  تحت  ار  هسردـم  دـندرک و  نوریب  هسردـم  زا  دـندوب ، يرادرب  تروص  لوغـشم  هک 

(1) .دنا هدش  لیصحت  لوغشم  يزور  هنابش  روط  هب  نیمظاک  نایناریا  هسردم  رد  نونکا  مه  البرک ،

270

مالعا رظن و  راهظا  هب  تسا  عوقو  لاح  رد  يزرم  قطاـنم  رد  هک  یتـالوحت  هراـبرد  سراـپ ، يرازگربخ  اـب  یـصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  مـالیا  رادناتـسا 
(1975  ) ریازجلا دادرارق  دافم  زا  یمیهاربا  رغـصا  ...و .  یقارع  ناگدـنهانپ  ریازجلا ، دادرارق  تفن ، هاچ  رفح  هب  طوبرم  لـئاسم  هلمج : زا  تخادرپ ؛ عضوم 
تفرگ و قلعت  قارع  هب  روشک  برغ  رد  ناریا  زیخلـصاح  ياه  نیمزرـس  تفگ  يو  .درک  فیـصوت  ناریا  هب  هدـش  لیمحت  ار  نآ  درک و  یتیاضران  راـهظا 

لیلد نیمه  هب  دوب و  هدرک  میظنت  ایس "  " ار دادرارق  نیا  ًالامتحا  تفگ  يو  .ناریا  هب  یناتسهوک  ياه  نیمز  مه  يرادقم  میظعلاروه و  رد  قالتاب  يرادقم 
هب هراشا  اب  سپس  درک و  دای  روبزم ، دادرارق  ببس  هب  ناریا  يزرم  قطانم  رد  يرورـض  ینارمع  ياهراک  یخرب  فقوت  زا  یمیهاربا  .دشاب  ربتعم  دناوت  یمن 

دیابن ام  دوزفا : يو  .درک  ناشنرطاخ  تباب ، نیا  زا  ار  نایـسوم  نارهم و  نارلهد ، مدرم  ینارگن  ناریا ، اب  كرتشم  ياـه  هچـضوح  رد  قارع  یتفن  تامادـقا 
.میریگب هزاجا  قارع  زا  دوخ ، كاخ  رد  يرافح  يارب 

هلئسم هلمج  زا  درک ؛ هراشا  دروآ ، یم  دوجو  هب  مالیا  يزرم  یحاون  نانکاس  يارب  صوصخ  هب  ناریا  يارب  قارع  هک  يددعتم  تالکشم  هب  مالیا  رادناتسا 
يروتاتکید ناقفخ و  داجیا  نینچمه  یمیهاربا  .ناریا  هب  راکبارخ  مازعا  و  نانآ ، شزومآ  یناریا و  نویبالقنادـض  بذـج  یقارع ، ناگدـنهانپ  ناگراوآ و 

هنامرــش و یب  تامادـقا  هناحوبذـم و  ياـه  تیلاـعف  ار  نآ  درک و  موـکحم  ار  نوـیزیولت و ...  وـیدار و  رد  ناریا  دـضرب  بیذاـکا  یمئاد  رــشن  قارع ، رد 
(3)-(2) .دش روآدای  ار  تامادقا  نیا  دضرب  يریبادت  ندیشیدنا  ترورض  نینچمه  يو  .دناوخ  مادص  یلاشوپ  رگبوکرس و  تلود  هنادرمناوجان 

487 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 12 ، ذخأم 10 ، - 1
تسا و هجوت  روخرد  یتاکن  تاعالطا و  هدنرادرب  رد  هک  مالیا  رادناتسا  یمیهاربا  رغصا  ياقآ  نانخس  حورـشم  شرازگ 270 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

ص518 (. 1975) ریازجلا دادرارق  هلمج  زا  لئاسم  هرابرد  ناریا  تقو  نالوئسم  يریگ  عضوم  یقلت و  عون  زا  تسا  یلاثم  زین 
ص 8. ذخأم 2 ، - 3
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راهظا طوبرم  نایدـصتم  ینابرهـش ، شرازگ  هب   (1) .دـندش هدـهاشم  نادابآ  هاگدورف  نامـسآ  رد  قارع  شترا  یماظن  يامیپاوه  دـنورف  هس  زورما  حـبص 
هب نادابآ  هاگدورف  رد  رقتـسم  ياهورین  فرط  زا  یمادـقا  هنوگ  چـیه  هک  هدومن  مالعا  نادابآ  هاگدورف  هب  ار  عوضوم  لوفزد  رادار  هاگتـسد  : » دـنا هتـشاد 

(2)« .تسا هدماین  لمع 

بونج رد  هژیو  هب  دراد ؛ همادا  نانچمه  يزرم ، راون  رد  ناریا  دـضرب  قارع  میژر  ییاذـیا  تاکرحت  زین  يزرم و  ياه  ییاج  هباـج  تیوقت و  لاـح  نیا  رد 
هچملش و قطانم  رد  دراو و  هرـصب  هب  مکی ، رکـشل  پیت 2  زا  نادرگ  کی   » زورما تسا  یکاـح  يروهمج  تساـیر  رتفد  هب  هدیـسر  شرازگ  کـی  .روشک 
رد (3)« .دش رقتسم  ج "  " عون زا  شاب  هدامآ  تلاح  هب  دابآورسخ ) ناهورگ  هزوح  لباقم   ) واف و  رهشمرخ ) يرمرادناژ  ناهورگ  هزوح  لباقم   ) نیزلا توک 

دراگ ياه  ناگرا  هیلک  يارب  يوناث  عالطا  ات  زورما  زا  هک  ج "  " عون نامه  زا  یـشاب  هدامآ  تسا ؛ رت  عیـسو  یـشاب  هدامآ  اب  طبترم  شاـب ، هداـمآ  نیا  عقاو 
(4) .تسا هدیدرگ  رداص  وغل  روتسد  زین  اه  یصخرم  هیلک  يارب  تسا و  هدش  مالعا  هرصب  رد  رقتسم  يزرم 

، رهـشمرخ کیدزن  مراف  رید  يور  هبور   » هک نیا  هلمج  زا  دوش ؛ یم  شرازگ  هدـهاشم و  يزرم  یلحاس  دراگ  تبقارم  هدودـحم  رد  زین  يرگید  تاـکرحت 
ياه یتشک  اه  بش  بلغا  رد  ًانمض  .دنتسه  راک  لوغشم  هنابش  هچ  يارب  تسین  مولعم  .دنتسه  یبور  يال  تایلمع  لوغشم  دوخ  لحاس  رد  هیاسمه  روشک 

هک درک  غالبا  یناب  هدـید  ياه  هزوح  هیلک  هب  قارع  یلحاس  دراـگ  یهدـنامرف  زورما  رگید ، يوس  زا   (5)« .تشادن هقباس  هک  دـنوش  یم  دراو  یلاخ  يراب 
بـسک رت و  شیب  تبقارم  تهج  راـک  نیا  .دـننک  مادـقا  رتدوز  هچره  زمرق ، نوداـم  ياـه  نیبرود  هلمج  زا  یناـب  هدـید  دـیدج  لـیاسو  لـیوحت  هنیمز  رد 

رتفد هب  هدیـسر  ربخ  کی  .دوش  یم  هدهاشم  زین  رـصقلا  ما  ردـنب  رد  قارع  ییایرد  كرحت  دـنورا ، رب  هوالع  (6) تـسا ناریا  عضاوم  زا  رت  نوزفا  تاعالطا 
یتشک دنورف  کی  اب  رصقلا  ما  ییایرد  هاگیاپ  زا  ییایرد ، يورین  زا  زابرس  راد و  هجرد  رـسفا ، رفن  دادعت 600   » زورما هک  تسا  یکاح  يروهمج  تسایر 

(7)« .دندش مازعا  سراف  جیلخ  ياه  بآ  هب  یتراجت 

بش يریگرد  نیا  .داد  ربخ  ناگشیب  هقطنم  رد  يریگرد  کی  زا  نیریـشرصق  هاپـس  هلمج  زا  تشاد ؛ دوجو  ییاذیا  ياه  يریگرد  زورما  روشک ، برغ  رد 
زورما دادماب  ات 2  هتشذگ  بش  تعاس 21:30  زا  هک  يریگرد  نیا  رد  .داد  يور  ناریا  يزرم  ياهورین  قارع و  ثعب  لماوع  حلسم و  نامجاهم  نیب  ماگنه 

ثعب هب  هتسباو  حلسم  دارفا  زا  رفن  تشه  درک : مالعا  هاشنامرک  رد  رقتـسم  درک  ناگرمـشیپ  نامزاس  رگید ، يوس  زا  (8) .دماین راب  هب  یتافلت  تشاد ، همادا 
(9) .دندش میلست  دندرک و  یفرعم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هب  ار  دوخ  هواپ ) یلاوح   ) قالشق رد  فکنیشالک ، هضبق  اب 16  قارع ،

272

488 ص :

، یماـظتنا ياـهورین  یگنهاـمه  هـتیمک  هـب  یماـظتنا ،) لـک  هرادا   ) روـشک ترازو  زا  گــنج : تاــقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم  هرامـش 287173  دنــس  - 1
.18/1/1359

.روشک ترازو  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033862  دنس  - 2
.31/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  يرمرادناژ -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033917  دنس  - 3

.19/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063310  دنس  - 4
.16/1/1359 یلحاس ، دراگ  یهدنامرف  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 000545  دنس  - 5

ذخأم 30. - 6
.14/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  اجاژ -  زا ر 2  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033968  دنس  - 7

ذخأم 6. - 8
ص 14. ذخأم 8 ، - 9
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هب هحلـسا  شخپ   » عوضوم زاوها ، هاپـس  یهدنامرف  ناتـسا و  نیا  يرمرادناژ  هدنامرف  هب  يا  همان  یط  ناتـسزوخ  يرادناتـسا  یماظتنا  یـسایس و  رتفد  زورما 
هدرـشف يراکمه  موزل  نمـض  دـسر  یم  رظن  هب   » هک تخاس  ناشنرطاخ  درک و  يروآدای  ار  ناتـسب » ًاـصوصخ  ناریا  يزرم  طاـقن  رد  قارع  تلود  هلیـسو 
يرورض ياهاج  ای  ناگزوه  ناتسب ، يزرم  طاقن  رد  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  . 1 دشاب : هتشاد  ترورض  ریز ] دراوم  ، ] نارادساپ هاپس  يرمرادناژ و  لماوع 

رب هوالع  .دریگ 3 . رارق  ناگدازآ  تشد  هاپـس  راـیتخا  رد  وردوخ  يروتوم و  قیاـق  یهباـنتعم  لـباق  دادـعت  .دنوش 2 . تیوقت  نارادـساپ  هلیـسو  هب  رگید ،
لمع يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  ششوپ  ریز  دروملا ، بسح  ات  ددرگ  داجیا  هاپس  يرمرادناژ و  دارفا  زا  بکرم  هاگیاپ )  ) يدادعت يرمرادناژ ، ياه  هاگـساپ 

(1)« .دنیامن

، هاپس یهدنامرف  زکرم  .دش  هتشادرب  زین  يرگید  ياه  مدق  يرمرادناژ ) هاپس و   ) ماظن هب  هتسباو  يورین  ود  نیا  یلحم  يراکمه  ياتسار  رد  نینچمه  زورما 
هیلک رد  دراد  هفیظو  هاپـس  تسا ، هدش  يرمرادناژ  هاپـس و  نیب  هک  یلبق  یگنهامه  قبط  درک  مالعا  رهـشمرخ  نادابآ و  رهـشوب ، سابعردنب ، ياه  هاپـس  هب 

(2) .دنک رقتسم  ردانب  رت  قیقد  لرتنک  يارب  رادساپ  ود  ردانب ، دراگ  ياه  هچوان 

کی رد  .یت.نا.یت  هرجفنم  داوم  دنوپ  شـش  دودح  راجفنا  رثا  رب  هتـشذگ  بش  .دراد  همادا  ناریا ، لخاد  رد  قارع  لماوع  ییاذـیا  تاکرحت  لاح  نیا  رد 
رهـشمرخ يرتسگداد  رد  دایز  یبیرخت  هوق  اـب  یبمب  تعاـس 2:20 ، زین  زورما   (3) .دندش حورجم  نتراهچ  هتـشک و  نت  جـنپ  رهـشمرخ ، رد  ناکیپ  لیبموتا 

دنوپ ود  نآ  نزو  دندوب و  هتشاذگ  راک  يرتسگداد  نامتخاس  تلاوت  رد  ار  بمب  نیا  تفگ : هراب  نیا  رد  رهشمرخ  نارادساپ  هاپـس  ماقم  کی  .دش  فشک 
هاپـس هک  داد  ربـخ  يو  .میتخادـنا » نوراـک  دور  هب  میدرک و  یثـنخ  ار  نآ  بمب  فـشک  زا  سپ  : » دوزفا ماـقم  نیا  .دوـب  یناـمز  يا  هلیتـف  بـمب  عوـن  زا  و 

(4) .تسا هدرک  یثنخ  فشک و  ار  بمب  ود  هتشذگ ، تعاس  فرظ 24  رهشمرخ 

جردنم زاوها  هاپس  شرازگ  رد  .دش  داجیا  يریگرد  کی  درام  یهارود  رد  قارع ، هب  هتـسباو  لماوع  هاپـس و  دارفا  نیب  تعاس 23:45 ، رد  زین  ماگنه  بش 
هک تسا  هدـش  دای  دنتـسه " يراکبارخ  لوغـشم  ناریا  رد  هک  قارع  ثعب  بزح  ناگدرپسرـس  لـماوع و  زا  رفن  جـنپ   " زا یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  رد 
هب اهنآ  .دندرک  دروخرب  نارادساپ  هاپـس  تشگ  ياه  نیـشام  اب  تفن  هلول  ود  ریز  رد  هرجفنم  داوم  یتعاس و  بمب  نتـشاذگ  راک  ماگنه  بش ، همین  دودح 

روبزم هرجفنم  داوم  بمب و  ندرک  یثنخ  هب  زین  نارادساپ  .دننک  یم  رارف  هرامش ، یب  گنر  یبآ  ایرآ ، نیشام  کی  اب  سپـس  يزادناریت و  نارادساپ  فرط 
، تشگزاب رد  هدید و  هرود  قارع  رد  هک  دنا  هدش  ییاسانـش  اهنیا  زا  يدایز  هدـع  : » درک هفاضا  ربخ  نیا  هرابرد  نارادـساپ  هاپـس  يوگنخـس  .دـنزادرپ  یم 

(5) .دنا هدروآ  دوخ  اب  هحلسا  هرجفنم و  داوم  لوپ و  يدایز  رادقم 

قارع روشک  اب  میقتسم  هطبار  ماهتا  هب  يو  يریگتسد  .دندرک  ریگتسد  ار  یلیلخ  اضرلادبع  مان  هب  يدرف  ماگنه ، بش  زاوها ، هاپـس  تبرـض  هورگ  نینچمه 
دض یلخاد و  رودزم  لماوع  و 

489 ص :

هاپـس یهدـنامرف  ناتـسزوخ و  يرمرادـناژ  هیحان  هدـنامرف  هب  ناتـسزوخ ، يرادناتـسا  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 344443  دنـس  - 1
.16/1/1359 زاوها ، نارادساپ 

.تایلمع ...رهشمرخ ) نادابآ ، رهشوب ، سابع ، ردنب   ) هاپس هب  یهدنامرف ، زکرم  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 042440  دنس  - 2
.سراپ يرازگربخ  زاوها -  ذخأم 1 ، - 3

ص2. ذخأم 6 ، - 4
ص1. ، 18/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 5
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زاوها رد  سراـپ  يرازگربخ  هب  نارادـساپ  هاپـس  شرازگ  .تشاد  هارمه  زین  یقارع  راـنید  صخـش 8015  نیا  .دوب  نیـسح ، مادص  یگدرکرـس  هب  بالقنا 
(1) تسا هقطنم  رد  هحلسا  قاچاق  رثؤم  لماوع  زا  یکی  هدربمان  تسا  یکاح 

273

: درک مالعا  يو  .داد  ربخ  دنداد ، ماجنا  قارع  میژر  دض  رب  زورما  هک  یتایلمع  زا  اه ) ینازراب  ) قارع ناتسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخـس  يدیـشر  دجام 
ناتـسا هیدامع  ناتـسرهش  ناکیر )  ) رد رقتـسم  قارع  شترا  ياه  گنه  زا  یکی  زکارم  داتـس و  هب  نامبزح ، کی  هخاش  هب  هتـسباو  ناگرمـشیپ  ياهدحاو  »

دراو نمشد  هب  يدایز  تاراسخ  دندیبوک و  مه  رد  قطانم  نامه  رد  هزیدایویک )  ) هد رد  ار  گنه  عضاوم  داتس ، رگید  ياه  حالس  اب  هدرب ، هلمح  كوهد ،
(2)« .دندروآ

دـضرب دوخ  ییاذـیا  تاکرحت  اهدروخ و  دز و  زا  هراومه  مادـص  میژر  نافلاخم  روشک ، نیا  لامـش  رد  هژیو  هب  قارع ، لخاد  رد  هک  دوش  یم  يروآداـی 
یتاغیلبت گنج  بوچراچ  رد  دوخ  هب  دوخ  دوش ، یم  رشتنم  زین  ناریا  یلخاد  تاعوبطم  رد  هک  رابخا  هنوگ  نیا  زا  یشخب  .دنهد  یم  ربخ  یتلود  هاگتـسد 

زا شرازگ  نیا  .درک  جرد  یشرازگ  سراپ  يرازگربخ  زا  لقن  هب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  دادماب  همانزور  هلمج  زا  دنک ؛ یم  ادیپ  ینعم  قارع  ناریا و  نیب 
ياه هدکهد  رد  قارع و  ناتسدرک  هقطنم  رد  هتشذگ ، زور  دنچ  رد  دهد : یم  ناشن  تسا و  قارع " ناتسدرک  دحتم  تسیلایسوس  بزح   " يوگنخس کی 
ثعب یتلود  ياهورین  درک و  ناگرمشیپ  نیب  اه  يریگرد  نیا  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  ییاهدروخ  دز و  زد ، هعلق  وانیا و  فارظا ، ناشدرب ، کسوماک ، زدین ،

هب (3) .دنا هدوب  زین  یقارع  رسفا  ود  ناگدش  هتشک  نیب  رد  .دنا  هدش  یمخز  يا  هدع  هتـشک و  یثعب  زابرـس  رودزم و   69 اـهنآ ، رد  تسا و  هداد  يور  قارع 
تینما نامزاس  سیئر  هب  ناتسدرک ، دحتم  تسیلایسوس  بزح  عبات  درک  ناگرمشیپ  قارع ، هینامیلس  ناتسا  رد  تفگ : نینچمه  وگنخس  نیا  ناهیک ، هتشون 

(4) دندش ناشناظفاحم  نتشک  نانآ و  ندرک  حورجم  هب  قفوم  دندرک و  هلمح  هزید  هعلق  تینما  نامزاس  نواعم  زین  هینامیلس و 

هدش دییأت  شرازگ  کی  رب  انب  هلمج  زا  دوش ؛ یم  شرازگ  زین  قارع  ناتسدرک  زا  جراخ  رد  رت -  مک  ینازیم  هب  دنچ  ره  ییاذیا -  تاکرحت  لاح ، نیا  رد 
وردوخ هک  دـندرک )  ) رجفنم دادـغب  هیمظعا  هقطنم  رد  وردوخ  هاگتـسد  کـی  ریز  رد  یبمب  قارع  یثعب  میژر  ناـفلاخم  ، » لوئـسم ياـه  ناـگرا  هلیـسو  هب 

(5) .داد خر  زورما  رصع  هعقاو  شرازگ ، قباطم  .دیدرگ » مدهنم  یلک  هب  روکذم 
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میقم ياه  یقارع  تاضارتعا  راجزنا و  زاربا  يارب  یتبسانم  تسا -  کیدزن  هک  نیدرورف -  مهدجه  ربارب  ناسین  متفه  قارع ، ثعب  بزح  سیسأت  درگلاس 
ثعب بزح  سیسأت  درگلاس  ندش  کیدزن  تبـسانم  هب  هلمج : زا  تسا ؛ هدرک  جرد  عوضوم  نیا  زا  ییاه  شرازگ  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  .تسا  ناریا 

عقاو نارهت  میقم  ياه  ییالبرک  هینیسح  رد  یمسارم  هتشذگ  بش  قارع ،

490 ص :

ص 2. ذخأم 6 ، - 1
.28/2/1359 ص 3 ، روشک ، ترازو  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 34004  دنس  - 2

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ذخأم 11 ، - 3
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 2 ، ذخأم 2 ، - 4

.15/2/1359 ر2 ،  - 07 ف21 -  هب ف 19 . ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 276906  دنس  - 5
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رد .تخاس  المرب  ار  ثعب  بزح  یمدرمدـض  هنامرـش و  یب  تایانج  درک و  ینارنخـس  يرون " همالع   " مسارم نیا  رد  .دوب  اـپرب  كدـنبولگ ، هارراـهچ  رد 
قارع يدیعبت  عجرم  زا  دندرک و  مالعا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  زکرم ، میقم  ياه  ییالبرک  نآ ، رد  هک  دش  تئارق  يا  همان  عطق  نایاپ ،

هب هک  ( 18/1/1359  ) هبنشود رهظ  زا  دعب  ییامیپهار  رد  ات  دنتـساوخ  مدرم  هبطاق  زا  دندومن و  تیامح  مالعا  يزاریـش ،" دومحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  "

(1) .دننک تکرش  دوش ، یم  لیکشت  تبسانم  نیمه 

اـهدرک و زا  يریثک  عمج  نآ ، یط  دـش و  اـپرب  ثعب  بزح  سیـسأت  هب  ضارتعا  رد  یعمجت  دزی  رد  زین  زورید  تسا ؛ یکاـح  هماـنزور  نیا  رگید  شرازگ 
يدـیعبت ربهر  يزاریـش  هللا  تیآ  ردـص و  ینب  نسحلاوبا  ینیمخ ، ماـما  زا  ییاـه  سکع  ناـیامیپهار  .دـنتخادرپ  ییاـمیپهار  هب  دزی ، میقم  ياـه  ییـالبرک 

رد نابایخ ، دنچ  ندرک  یط  زا  سپ  دنداد ، یم  عولخم  هاش  اکیرما و  نیسح ، مادص  دضرب  ییاهراعش  هک  یلاح  رد  دنتـشاد و  تسد  رد  قارع ، ناناملـسم 
(2) .دنتخادرپ هعمج  زامن  هماقا  هب  سپس  دندرک و  رداص  يا  همان  عطق  دندمآ و  درگ  لیعامساالم  دجسم 

نآ رد  هک  درک  جرد  ار  روبزم  مایپ  قارع "، ناملـسم  تلم  هب  يزاریـش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  مایپ   " ناونع تحت  نینچمه ، یمالـسا  بالقنا  همانزور 
؛ تسا ازج  زور  ادخ و  هب  رفاک  بزح ، نیا  .ددرگ  یم  کیدزن  ناسین  رد 7  ثعب ، بزح  یگتسباو ، تنایخ و  بزح  سیسأت  نیگنن  درگلاس  : » تسا هدمآ 
وا ناراکمه  زا  یخرب  هک  تسا  یفاـک  تسا و  يدوهی  رداـم  زا  یبیلـص  قلفع  نآ ، راذـگ  ناـینب  سـسؤم و  هک  تسا  یفاـک  شرفک  تاـبثا  رد  هک  یبزح 

حضتفم یماگنه  ثعب  بزح  ...دنشاب  یم  رگرامعتـسا  ياه  یبرغ  نآ  نیـسسؤم  هک  سب  نیمه  بزح  نیا  یگتـسباو  تابثا  يارب  .دنتـسه  رفاک  وا  دننامه 
اب ثعب  بزح  ناگرزب  زا  یـضعب  رادـید  قارع و  زا  یکـسنیژرب )  ) رادـید اهرادـید ، نیرخآ  دـیدرگ و  المرب  اکیرما  اب  ناـنآ  ناربهر  ياهرادـید  هک  دـش 

لخاد رد  هچ  قارع  رویغ  تلم  زا  بناج  نیا  ...دش  هقطنم  رد  ناناملسم  هیلع  رب  يا  هزینرـس  قارع  اهرادید ، نیا  تکرب  زا  و  دوب ]  ] اکیرما رد  دوخ  نابابرا 
شهاگرد زا  دـنریگب و  هزور  راگدرورپ ، هب  برقت  يارب  ثعب و  بزح  زا  راجزنا  زاربا  ناونع  هب  ار  ناـسین  متفه  زور  . 1 هک : مهاوخ  یم  جراـخ  رد  هچ  و 

هیمالعا ثعب  میژر  هیلع  رب  دـنیامن و  شـشوک  یگمه  .دشخب 2 . تاجن  نامیخژد  نیا  لاگنچ  زا  کیدزن  هدـنیآ  رد  ار  هدیدمتـس  تلم  نیا  هک  دـنهاوخب 
(3)« .تسا نیفعضتسم  روای  رای و  دنوادخ  ...دننک و  تارهاظت  ناسین )  7  ) نیگنن زور  نیا  رد  دنزاس و  ناریو  ار  سرت  راوید  دنهدب و  راعش  دننک ؛ شخپ 
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زین هاپـس و  تایلمع  هدنامرف  نآ ، رد  هک  يا  هبحاصم  دـش ؛ رازگرب  ینویزیولت  ویدار  یتاعوبطم و  هبحاصم  کی  نارادـساپ ، هاپـس  يزکرم  داتـس  رد  زورما 
هورگ قارع و  كرتشم  درکلمع  هرابرد  یبلاطم  هبحاصم ، نیا  رد  .دنتشاد  تکرش  درُک ، حلـسم  ياه  هورگ  ياه  نادنز  زا  هدش  دازآ  نارادساپ  زا  نتدنچ 

مایپ هیرشن  شرازگ  رد  .دش  حرطم  روشک  برغ  رد  ماظن  فلاخم  ياه 

491 ص :

ص 1 و 2. ذخأم 8 ، - 1
ص 14. ذخأم 8 ، - 2

ص 15 و 1. ذخأم 8 ، - 3
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: تسا هدمآ  هدش  دای  هبحاصم  زا  هاپس ) ناگرا   ) بالقنا

اب طابترا  رد  ار  یمهم  فلتخم و  لئاسم  دـندوب ، هدـش  جراخ  ناگورگ  زا  یگزات  هب  هک  رادـساپ  ناردارب  زا  یعمج  تاـیلمع و  هدـنامرف  فیرـشوبا  ردارب 
رد قارع  هب  هتـسباو  لماوع  قارع و  ریخا  ياه  يراکبارخ  هب  عجار  فیرـشوبا  ردارب  .دـندرک  حرطم  قارع  ثعب  میژر  ياه  تیلاـعف  ناتـسدرک و  ثداوح 

: تشاد راهظا  تفن  ياه  هلول  نینچمه  زرم و 

حابـص دنچ  ناریا ، رد  یلخاد  گنج  داجیا  هار  زا  دنک و  هرـصاحم  ار  ناریا  بالقنا  هک  دشوک  یم  ناریا  زرم  رد  يراکبارخ  دیدشت  اب  قارع  تلود  ًاریخا 
ار دوـخ  لـماوع  زا  يا  هدـع  هدرک ، سیـسأت  ناریا  زرم  رد  هک  ییاـه  هاـگودرا  رد  قارع  شترا  .دـهد  همادا  ثعب  میژر  هماـکدوخ  تموـکح  هـب  يرگید 
هب يراذـگ ، نیم  يریگ و  ناگورگ  نادـنبهار و  داجیا  اب  ات  دتـسرف  یم  زرم  فرط  نیا  هب  هرجفنم  داوم  تامهم و  هحلـسا و  نداد  اـب  دـهد و  یم  شزومآ 

نیم عون  کی  هدش ، فشک  رادساپ  ناردارب  طسوت  ًاریخا  هک  اه  يراکبارخ  نیا  هلمج  نم  .دنزب  یتابرض  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  حلـسم  ياهورین 
نهآ قیرط  زا  مه  یلومعم  ياه  بای  نیم  هتفرن و  راک  هب  نآ  رد  نهآ  نوچ  درک ؛ ادیپ  ار  نآ  ناوت  یمن  بای  نیم  لیاسو  اب  هک  تسا  یلیئارسا  یکیتسالپ 

ياهوردوخ هجیتن ، رد  دنراذگ و  یم  راک  يزرم  ياه  هار  رد  ار  نآ  دـنهد و  یم  دوخ  لماوع  هب  اه  یقارع  ار  یلیئارـسا  ياه  نیم  نیا  .دـننک  یم  راک  ابر 
ناگورگ ندیرخ  ناشلماوع و  قیرط  زا  يریگ  ناگورگ  نینچمه  .اه  يراکبارخ  لیبق  نیا  زا  دنوش و  یم  رجفنم  و ]  ] دننک یم  تکرح  رادـساپ  یـشترا و 

هتفرگ ناگورگ  هواـپ  رد  رگید  ردارب  هارمه 9  هب  دنتـسه و  اـج  نیا  هک  یناردارب  هلمج  زا  دراد ؛ ناـیرج  رایـسب  هقطنم  رد  دـنراد ، ناریا  رد  هک  یلماوع  زا 
(2)-(1) .دندرک رارف  نادنز  زا  دندش و  لقتنم  قارع  لخاد  هب  اج  نآ  زا  دندوب و  قارع  زرم  یکیدزن  رد  یتدم  دندش ،

276

ياه هورگ  یسایس  ياهراتفر  عضاوم و  ناتسدرک و  هب  طوبرم  لئاسم  هب  نتخادرپ 

492 ص :
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ياه تشادرب  ًاضعب  لیلحت  رد  فلتخم ، ياه  نایرج  اه و  تیـصخش  ور  نیا  زا  تسا ؛ رادروخرب  یـصاخ  یگدیچیپ  زا  هقطنم ، نیا  نارحب  راکردنا  تسد 
ماظن نارادفرط  نارادساپ و  مادعا  هجنکش و  زا  دنا ، هدوب  تارکمد  بزح  ناگورگ  هک  هاپـس  دارفا  لاثم  روط  هب  دنهد ؛ یم  هئارا  هلئـسم  زا  یتوافتم  ًالماک 

یم میـسرت  ار  يرگید  رظنم  ولمـساق ، صخـش  روشک و  برغ  رد  ماما  هدنیامن  تاراهظا  لاح ، نیا  رد  اما  دنهد ؛ یم  ربخ  تارکمد  بزح  ياه  نادـنز  رد 
شرازگ هب  هجوت  اب  دوش ، یم  رکذ  تسا و  هدـش  باختنا  زورما  عبانم  زا  هچنآ  .دـنیامن  یم  وگزاب  ار  يرگید  هجو  زین  ناراگنربخ  لاح ، نیمه  رد  دـنک و 
تارکمد بزح  زا  ماما  هدنیامن  یقلت  هب  ًاصخـشم  تسا و  ناتـسدرک  لئاسم  هرابرد  دوجوم  ياه  یقلت  هب  يا  هراشا  هاپـس ، هدش  دازآ  ياه  ناگورگ  زورما 

نایرج يو  .دـنیب  یم  زیامتم  ادـج و  هل و ...  هموک  ینیـسح و  نیدـلازع  زا  یلک  هب  ار  تارکمد  بزح  نآ ، قبط  روبزم  هدـنیامن  هک  یتشادرب  دراد ؛ هراـشا 
.دنک یم  ادج  نانآ  زا  ار  ترکمد  بزح  باسح  دناوخ و  یم  ام " لباقم  رد  نیددض و   " ار رگید  ياه 

روظنم هب  ًاریخا  هک  روشک  برغ  رد  ماما  هدنیامن  ینامرک  نیسح  خیش  جاح  مالسالا  تجح  تشون : یـشرازگ  یط  دوخ  زورما  هرامـش  رد  دادماب  همانزور 
رد دادـماب  اب  یهاتوک  يوگو  تفگ  رد  نارهت  هب  تمیزع  ماگنه  تسا ، هتفر  هیمورا  هب  ناتـسدرک  نارـس  اب  هرکاذـم  هقطنم و  ياه  يریگرد  للع  یـسررب 

تارکاذم هار  زا  دـشوک  یم  اوق  مامت  اب  تسین و  هناحلـسم  يریگرد  هب  لیام  هجو  چـیه  هب  تارکمد  بزح  هک  تسا  هدـش  یعطق  نم  يارب  تفگ : هیمورا 
حلـص تسـشن  کی  لاح ، هب  ات  اه  يریگرد  زاغآ  بـالقنا و  لوا  زا  تفگ  ناوت  یم  دوزفا : يو  .دوش  لـصف  لـح و  هقطنم  لـئاسم  هناردارب ، یـساملپید و 

تسا و راجفنا  لاح  رد  هقطنم  هک  لیلد  نیا  هب  میرادرب ؛ ماگ  هار  نیا  رد  گنرد  یب  دـیاب  دـعب  هب  نیا  زا  میتشادـن و  درُک  ناربهر  اب  ینعم ، مامت  هب  هنایوج 
ندرک جنـشتم  يارب  هک  دـنا  هدرک  هنخر  يدارفا  تارکمد  بزح  رد  هک  دـنامن  هتفگان  اهنیا  همه  نمـض  .تسا  هدـش  رید  هار  نیا  رد  ریخأـت  تعاـس  کـی 

.دنریگب یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  دنراد  دصق  هک  دوب  دارفا  نیمه  هیحان  زا  زین  هقطنم  ریخا  ياه  يریگرد  .دننک  یم  يزورفا  شتآ  هقطنم ، لاوحا  عاضوا و 
، اهنآ هدرپ  تشپ  تیهام  هک  تفگ  ناوت  یم  دنا و  هدش  دراو  زرم  تشپ  زا  منز  یم  سدـح  هک  دنتـسه  يزومرم  يدایا  هدـشن و  هتخانـش  ياه  هورگ  اهنیا 

.تسین صخشم  یتسرد  هب  دنا  هداد  اج  نآ  لخاد  رد  ار  دوخ  هک  یبزح  يارب  یتح 

هب ینیـسح  نیدلازع  خیـش  اب  تعاس  کی  زا  شیب  تفگ : زین  نیدلازع  خیـش  اب  شتارکاذم  لصاح  زا  ماما  هدنیامن  تسا : هدـمآ  دادـماب  شرازگ  همادا  رد 
يو هک  دوب  نیا  تشاد ، هگن  رود  يریگ ، هجیتن  زا  ار  ام  هک  هچنآ  اما  میتخادرپ ؛ هقطنم  لـئاسم  نتـشادرب  ناـیم  زا  یگنوگچ  هنیمز  رد  ثحب  تارکاذـم و 
مه نم  .قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  هل و  هموک  بزح  هژیو  هب  دنشاب ؛ هتشاد  تکرش  ناتسدرک  یسایس  بازحا  ناگدنیامن  دیاب  تارکاذم  رد  تشاد  رارـصا 

حالص ار  رما  نیا 
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اب هرکاذم  دروم  رد  .تسین  نیب  شوخ  تارکمد  بزح  هب  یلیخ  تسا و  هل  هموک  بزح  رادـفرط  ًالعف  ینیـسح  نیدـلازع  خیـش  هک  میوگب  دـیاب  .متـسنادن 
ناتسدرک رد  یسایس  ياه  هورگ  ریاس  اب  هرکاذم  هب  رـضاح  تارکمد  بزح  زا  ریغ  هب  تشاد : مالعا  ماما  هدنیامن  ناتـسدرک ، رد  یـسایس  ياه  هورگ  ریاس 

(1) تسا ام  لباقم  ینید و  دض  اهنآ  هدیا  هک  ارچ  متسین ؛

هک میا  هداد  ناشن  ًالمع  میا و  هدرک  مالعا  هشیمه  ام  تفگ : هک  تسا  هدـش  جرد  ولمـساق  تاراـهظا  دادـماب  هماـنزور  هرامـش  نیمه  رد  هک  تسا  بلاـج 
مدرم هب  هلمح  يارب  کیژتارتسا  قطانم  رد  رارقتـسا  تالاقتنا ، لقن و  نیا  زا  دوصقم  هک  یطرـش  هب  تسین ؛ شترا  تالاقتنا  لقن و  فلاخم  ترکمد  بزح 

مینک یم  مالعا  لماک  تحارص  اب  یلو  دنا ؛ هدرک  یهارمه  ار  شترا  زیمآ ، تملاسم  تالاقتنا  لقن و  عون  نیا  رد  هشیمه  ام  ناگرمـشیپ  .دشابن  ناتـسدرک 
یم در  دـشاب ، درُک  قلخ  بوکرـس  روـظنم  هب  کـیژتارتسا  طاـقن  لاغـشا  نآ ، زا  دوـصقم  هک  ار  تـالاقتنا  لـقن و  عوـن  ره  یلعف ، ساـسح  عاـضوا  رد  هک 

(2) .مینک

تـسا لاس  کی  هک  نیا  رکذ  اب  هلمج  زا  يو  هبحاصم  نیا  رد  .تسا  هدـش  جرد  ولمـساق  نامحرلادـبع  هبحاصم  زا  یـشرازگ  زین  ناهیک  زورما  هرامـش  رد 
دوخ نکسم  يوأم و  هب  تعجارم  يارب  اهنآ  یلصا  تساوخ  هب  نونکات  تاماقم  دنا و  هدرک  جارخا  ناش  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ناناقهد  هیمورا  ياه  لادوئف 

هلـصافالب دـیدرگ ، بوصنم  روشک  لک  يرمرادـناژ  تسایر  هب  تفای و  تیلاعف  ناـکما  ًاددـجم  داژنریهظ  ياـقآ  هک  نیا  زا  سپ  : » دوزفا دـنا  هدرکن  هجوت 
نیا زا  ناناقهد  دـنتخادرپ و  مدرم  رازآ  هب  دـندرک و  دودـسم  ار  تسودارب  ياـموس و  هیونـشا و  نیب  ياـه  هار  شا  هتـسد  وراد  يریگناـهج و  کیبدیـشر 
شا همانرب  رد  هک  نانچمه  ام  بزح  هتبلا  .دننک  زاب  ار  اه  هار  هک  دـندرک  شـشوک  دـندرک و  مایق  اه  لادوئف  نیا  هیلع  دـش و  زیربل  ناشربص  هساک  نایرج ،
هانگ یب  يا  هدع  راتـشک  هب  رجنم  هنافـسأتم  هک  دمآ  دوجو  هب  روگرم  روگرت و  هقطنم  رد  ییاه  يریگرد  هجیتن ، رد  تفاتـش و  اه  ناقهد  کمک  هب  تسا ،

« .دش زین  نارودزم  نیا  زا  يدایز  هدع  حالس  علخ  بجوم  هتبلا  هدش ؛

یبـالقنا و ياـهورین  نیب  دروـخرب  زا  تسا  تراـبع  هیمورا  فارطا  رد  يریگرد  میریگ  یم  هجیتـن  : » درک هفاـضا  اـنراق  هدـقن و  ثداوـح  هب  هراـشا  اـب  يو 
« .دننک یم  ینابیتشپ  بالقنادض  ياهورین  زا  ًانلع  يرمرادناژ  شترا و  هنافسأتم  هک  بالقنادض  ياهورین 

اب هک  دوش  یم  هتفگ  اریز  دـینک ؟ یم  نیمأت  اجک  زا  ار  دوخ  تامهم  هحلـسا و  دـیتسه و  طابترا  رد  اـهروشک  زا  کـی  مادـک  اـب  امـش  : » دیـسرپ راـگنربخ 
هب تاماهتا  نیا  .تسا  یهاشنهاش  میژر  هدنام  سپ  یهاو ، تاماهتا  نیا  : » تفگ ناتسدرک  تارکمد  بزح  لکریبد  .دیتسه » طابترا  رد  جراخ  ياهروشک 

، دوخ نطو  ناونع  هب  ناریا  زا  میناد و  یم  یناریا  ار  دوخ  ام  .دنتـسه  ناتـسدرک  مدرم  ام  یلـصا  نابیتشپ  .درادن  باوج  هب  جایتحا  هک  تسا  چوپ  يا  هزادنا 
، یجراخ زواجت  لباقم  رد  میا  هدامآ  هشیمه  نامزیزع ، نهیم  ياهزرم  زا  بالقنا و  ياهدرواتسد  زا  ناریا ، لالقتسا  زا 

494 ص :
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(1) .مینک عافد  دشاب ، هک  اجک  ره  زا 

277

همانزور کـی  لوق  زا  شرازگ  نیا  .درک  شخپ  یـشرازگ  تعاس 20:45 ، رد  دوخ  یـسراف  شخب  رد  ندـنل  ویدار  زورما  ناتـسدرک ، ثداوح  باتزاب  رد 
: تسا حرش  نیا  هب  هک  دش  شخپ  تسا " هدرک  ندید  ناریا  نیشندرک  قطانم  زا  ًاریخا   " هک یبرغ  راگن 

رظن رد  ناریا  یـساسا  نوناق  رد  يراتخمدوخ  نینچ  .تسا  رادروخرب  يراتخمدوخ  زا  وتکافود ، تروص  هب  رـضاح  لاـح  رد  ناتـسدرک  زا  یگرزب  شخب  »
بعـص نیرت و  یناتـسهوک  ار  ناریا  ناتـسدرک  يزکرم  هقطنم  .تسا  هدـیزرو  يراددوـخ  نآ  نتفریذـپ  زا  زین  تلود  ناـمز ، نیا  اـت  تسا و  هدـشن  هتفرگ 
تحت شترا ، هداتفارود  ياه  ناگداپ  يانثتسا  هب  ار  روبزم  هقطنم  رـسارس  نونکا  اهدرک  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  .دهد  یم  لیکـشت  تمـسق  نیرتروبعلا 

یـسرزاب ياه  هاگتـسیا  دوش ، یم  متخ  هقطنم  نیا  هب  هک  یلـصا  ياه  هداج  هیلک  ریـسم  رد  ناگرمـشیپ ، ای  درک  ياه  کـیرچ  .دـنا  هدروآرد  دوخ  لرتنک 
زا يریگولج  روظنم  هب  هتشاد و  یعفادت  هبنج  ًافرص  یسرزاب ، ياه  هاگتـسیا  نیا  یلو  دنراد ؛ هدهع  رب  ار  مظن  يرارقرب  تیلوئـسم  دوخ ، دنا و  هدرک  داجیا 

.تسا هدش  داجیا  نارادساپ  شترا و  دارفا  دورو 

تسپ و و  هدش ، تخادرپ  لومعم  قباطم  اه  تایلام  ًالثم : دهد و  یم  همادا  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  هب  ناریا  زا  یئزج  ناونع  هب  ناتسدرک  دراوم ، ریاس  رد 
.دراد نایرج  یعنام  هنوگ  چیه  نودب  یصخش  هیلقن  طیاسو  رورم  روبع و  و  تسا ، راک  لوغشم  يداع  روط  هب  نفلت 

يزکرم تلود  یماـظن  تردـق  هب  یلـصا ، همطل  یلو  دراد ؛ تسد  رد  ار  یتلود  يرادا و  ياـه  شخب  زا  يدادـعت  تیلوئـسم  زونه  يزکرم  تلود  عقاو  رد 
نادـنچ هک  نارادـساپ  .دراد  رارق  هرـصاحم  تحت  ًالماک  یلو  تسا ؛ یقاب  دوخ  ياجرب  زونه  جدننـس  داباهم و  رد  هدـمع  ياه  ناگداپ  .تسا  هدـمآ  دراو 

رد یلو  دـنراد ، روضح  داـباهم ، لـیبق  زا  هقطنم  نیا  هیـشاح  رد  عقاو  قطاـنم  زا  یخرب  رد  هک  ینعم  نیدـب  دـنراد ؛ یتواـفتم  تیعقوـم  دـنرادن ، یتـیبوبحم 
.دنوش رهش  دراو  دنناوت  یمن  شترا ، ياهورین  فالخرب  دنتسه و  لماک  هرصاحم  تحت  دوخ  ياه  هاگودرا 

.دشاب یم  تردـق  ياراد  هقطنم  نیا  لامـش  رد  هک  تسا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  اهنآ  نیرت  هدـمع  هک  دراد  رارق  یبازحا  تسد  رد  ناتـسدرک  تسایس 
رد تاباختنا  تاظحل ، نیرخآ  رد  اریز  دیامزایب ؛ تاباختنا  رد  ار  دوخ  تردق  دشن  قفوم  هک  تسا  هل  هموک  تسینینل  تسیـسکرام -  بزح  بزح ، نیمود 

ینعی بزح  نیا  ناوریپ  .دراد  يرسارس  هبنج  تسین و  يدرک  ًاصاصتخا  هک  تسا  یبزح  ناتـسدرک  رد  لاعف  بزح  نیموس  .دش  فقوتم  جدننـس  ناویرم و 
.دنرادن يدایز  ذوفن  ناتسدرک  رد  عقاو  رد  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ 

رب ینتبم  هیمالعا  نیا  .دـنا  هداد  رارق  دـیدرگ ، نیودـت  هتـشذگ  ناتـسمز  رد  هک  يا  هدام  هیمالعا 26  ساـسا  رب  ار  دوخ  تارکاذـم  ناتـسدرک  بازحا  هیلک 
يارب اهنت  هن  يراتخمدوخ ، ياضاقت 
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كرتشم یگدنیامن  تئیه  تسایر  ینیسح  نیدلازع  خیش  .دشاب  یم  لاردف  متسیس  کی  بوچراچ  رد  ناریا  یموق  ياه  تیلقا  هیلک  يارب  هکلب  ناتسدرک ،
دراد و همادا  ناـنچمه  ناتـسدرک  رد  ییاـهدروخ  دز و  ناـیم  نیا  رد  .دراد  هدـهع  هب  دـشاب -  یم  هلئـسم  نیا  هنیمز  رد  تارکاذـم  ماـجنا  رومأـم  هک  ار - 

 - دـمآ رد  فرـصت  هب  گنج ، زور  کی  زا  سپ  دنفسا 1358 ) نمهب و   ) هتـشذگ هیروف  هام  رد  هک  نارایماک -  رهـش  رد  هک  دنـشوک  یم  تلود  ياهورین 
(1)« .دنوش قحلم  جدننس  یکیدزن  رد  شترا  ناگداپ  هب  هدنار و  بقع  هب  ار  اهدرک  ياهورین 
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نآ لماع  ياه  هورگ  ناتسدرک و  ياه  يریگرد  اب  دروخرب  عون  رد  ماظن  رظن  دیدجت  زا  یتمالع  دوجوم ، یتاغیلبت  یـسایس و  یماظن ، ياهراشف  مغر  یلع 
هب طوبرم  عضاوم  مـالعا  اـی  اـه و  يریگ  میمـصت  رب  هک  دوش  داـجیا  یتارییغت  مکاـح  ياـه  شیارگ  زا  یـضعب  رد  هکنیا  زا  نینچمه  .دوـش  یمن  هدـهاشم 
هک تسا  هدش  میـسرت  لودع ، لباقریغ  یعطق و  بوچراچ  کی  هراب  نیا  رد  .دوش  یمن  هدهاشم  يا  هناشن  چیه  دشاب ، رثؤم  اه  هورگ  يژتارتسا  فادـها و 

نتفریذـپن و  ماظن ، یمـسر  حلـسم  ياهورین  رارقتـسا  كرحت و  يدازآ  رب  يراشفاپ  ماـظن ، تیمکاـح  میکحت  رب  میمـصت  زا : دـنترابع  نآ  دودـح  هلمج  زا 
ود هب  هجوت  .نانآ  تابلاطم  یسررب  هنوگره  طرش  شیپ  تروص  هب  اه  هورگ  حالس  علخ  نداد  رارق  رگید ، يوس  زا  و  حلـسم ، ياه  هورگ  فلتخم  طورش 

.تسا رما  نیا  رب  يدهاش  ناهیک ، رد  جردنم  لیذ ، ربخ 

: ناتسدرک هژیو  تئیه  وضع  تاراهظا 

ياروش میلـست  يروهمج  سیئر  طسوت  هتفه  نیا  رد  تارکمد ، بزح  يا  هدام  شـش  حرط  هک  درک  مالعا  ناتـسدرک  هژیو  تئیه  وضع  نایغابـص  مشاـه  »
دهاوخ هارمه  دـنراذگب  نیمز  هب  ار  دوخ  ياه  هحلـسا  ناتـسدرک ، رد  دارفا  بازحا و  هک  طرـش  نیا  اب  حرط  نیا  بیوصت  يو ، هتفگ  هب  .دوش  یم  بالقنا 

بالقنا ياروش  رد  هدش و  میلـست  روهمج  سیئر  هب  يا  هیحالـصا  اب  هک  تارکمد  بزح  يا  هدام  شـش  حرط  دوشن ، یلمع  طرـش ، نیا  هک  یتقو  ات  دوب و 
رد هک  دوب  ییاه  شرازگ  ناتـسدرک ، لئاسم  دروم  رد  هژیو  تئیه  تاشرازگ  نیرخآ  هک  دوزفا  نایغابـص  سدنهم  .دش  دهاوخن  ارجا  دوش ، یم  حرطم  زین 

(2)« .درک مالعا  یمالسا  يروهمج  زور  قطن  رد  ار  دوخ  رظن  زین  ناشیا  دش و  روهمج  سیئر  میلست  هام  نیدرورف  مهدزای  زور 

(: زورما هدش  رداص  هیعالطا  نمض   ) یبرغ ناجیابرذآ  رادناتسا  ياهرظن 

روظنم هب  ناتسا  نیا  رد  شترا  ياهرونام  یماظن و  تایلمع  یبرغ ! ناجیابرذآ  مرتحم  یلاها  »
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راظتنا نیاربانب  دنتسه ؛ ناما  رد  ضیعبت ، ءانثتسا و  نودب  نینکاس ، مامت  مرتحم و  یلاها  همه  سومان  لام و  ناج و  .تسین  یلاها  هب  ضرعت  ندش و  ریگرد 
رد شترا  ياه  نوتـس  رارقتـسا  زا  یفالتخا ، هنوگ  چیه  ندیـشک  شیپ  نودـب  دنتـسه ، هک  یبهذـم  تیلم و  نابز و  ره  اب  فلتخم  راشقا  مامت  هک  دور  یم 

ییاهنآ باسح  .دننک  يرای  روشک  ياهزرم  يرادساپ  تینما و  نیمأت  رد  یـسانشردق ، قیوشت و  اب  ار  دوخ  یـشترا  ناردارب  دنیامن و  لابقتـسا  دوخ  هقطنم 
شکتمحز نانطومه  ناییاتسور و  باسح  زا  دننک ، یم  تعنامم  هقطنم ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ياه  نوتـس  تکرح  زا  هناحلـسم  روط  هب  هک 

.تسا ادج  درُک 

درُک و ياوعد  طاقن ، زا  یـضعب  رد  هدرکن ، يادخ  زاب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  عوضوم  نیا  زا  ربخ ، یب  ادخ  زا  يا  هدع  هک  دیراذگن  یبالقنا  يرایـشوه  اب 
ناج دیامن و  ضرعت  وا  هب  ای  تناها و  نابز ، یبهذم و  فالتخا  لیلد  هب  اهنت  درُک ، نطومه  کی  هب  تهج  نودب  هک  سک  ره  نیاربانب  دنزادنیب ؛ هار  كرت 
هیهت يارب  لمحتم  هنیزه  دنهد ، یم  لیوحت  ار  دوخ  هحلـسا  هنابلطواد  هک  ییاهنآ  .تفرگ  دهاوخ  رارق  بیقعت  دروم  دزادنا ، رطخ  هب  ار  وا  سومان  لام و  و 

(1)« .دش دهاوخ  تخادرپ  هحلسا 
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یلاها زا  یهورگ  هلمج  زا  دراد ؛ رارق  نآ  ياهدمایپ  هثداح و  نیا  ریثأت  تحت  هقطنم ، ياضف  زونه  هیونـشا ، هدقن -  هداج  ثداوح  زا  زور  دنچ  تشذـگ  اب 
تدـش هب  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  لامعا  اهنآ ، یط  هک  ییاه  مارگلت  زا  ار  يو  نآ ، رد  دنداتـسرف و  يروهمج  سیئر  يارب  یمارگلت  هدـقن ، ناتـسرهش 

.دندرک هاگآ  تسا ، هتفرگ  رارق  ضارتعا  دروم 

هیرگ ندز و   " فورعم لثم  قادـصم  هب  : » تسا هدـمآ  ولمـساق  رتکد  ینیـسح و  نیدـلاّزع  هب  هدـقن  مدرم  ياـه  مارگلت  رد  سراـپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
، تمحز هب  دوبر و  دهاوخ  تلم  نیا  فک  زا  ربص  نانع  هناراکبارخ ، لامعا  نینچ  هب  مادقا  هک  دـینادب  ًاملـسم  تسا ،" هتفرگ  رارق  امـش  راک  هویـش  ندرک ،
اه تیذا  اذیا و  یناسنادـض ، یبالقنادـض و  لامعا  لیبق  نیا  يولج  رگا  میراد  یم  مالعا  راب  نیرخآ  يارب  ...دـش  دـنهاوخ  لرتنک  هدـقن  نیگمـشخ  مدرم 

« .درک دنهاوخ  عافد  نکمم  وحن  ره  هب  دوخ ، تیدوجوم  زا  هتشاد و  لومعم  ار  مزال  تامادقا  ناماس  نیا  مدرم  ًارهق  دوشن ، هتفرگ 

هب مادـقا  اـب  هدـقن  هقطنم  مدرم  تاـساسحا  کـیرحت  اـیآ  : » تسا هدـمآ  هدـش ، هرباـخم  زین  هیمورا  يرادناتـسا  يارب  هک  مارگلت  نیا  زا  يرگید  تمـسق  رد 
ینزهار و و  داباهم ، رد  خیرات  نامه  رد  داباهم ، نکاس  هدـقن و  لها  باصق ، مرحم  مان  هب  فعـضتسم  يدرف  هلمج  زا  هانگ ، یب  صاخـشا  يریگ  ناگورگ 
ندرک و یمخز  هلمج  زا  هدـقن ، هب  هـیمورا  هداـج  رد  خروم 13/1/1359  هبنـشراهچ  بش  رد  هدـقن  عافد  یب  نارفاسم  يریگ  ناـگورگ  نتـشک و  هلمح و 

هچبرسپ ود  هب  هلمح  و  هدقن ، رد  رقتسم  يرمرادناژ  ناهورگ  غالب و  نیریش  هاگساپ  هب  نیگنس  هحلسا  اب  خیرات  نامه  رد  هنابـش  هلمح  و  رفن ، راهچ  نتـشک 
هب هلمح  و  لیبق ، نیا  زا  رگید  هنومن  نیدنچ  و  دنا -  هدوب  ینیمز  بیـس  تشک  لاح  رد  نیدرورف 1359  خیرات 12  رد  هک  هدـقن -  دابآریم  یلاها  زا  غلابان 

، نیشن كرت  عافدالب  تاهد 
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یعیبط دـیتسه ؟ هقطنم  نیا  درک  كرت و  تلم  ود  نیب  تبحم  داجیا  مهافتءوس و  عفر  عقوتم  يوج ، نینچ  داجیا  اـب  اـیآ  تسا ؟ یقطنم  هجوم و  ناـترظن  هب 
(1)« .تسا كرت  تلم  عفن  هب  هن  درُک و  تلم  عفن  هب  هن  هک  دراد  ییاهدمایپ  لمعلا و  سکع  لامعا  هنوگ  نیا  تسا 

اهنآ یط  دنا و  هداتـسرف  ردـص  ینب  نسحلاوبا  ینیمخ و  ماما  يارب  رگید  هناگادـج  مارگلت  ود  هدـقن  ناتـسرهش  یلاها  يروهمج ، تسایر  رتفد  شرازگ  هب 
مادقا دنا و  هدز  هیمورا  هدقن -  هارهاش  رد  نادنبهار  هب  تسد  ناتسدرک ، تارکمد  بزح  بالقنادض  لماوع  نیدرورف  مهدزیـس  زور  هک  دنا  هدش  روآدای 

هب ناگورگ ، تروص  هب  ار  يا  هدع  دنا و  هدومن  یمخز  ای  هتـشک  ار  هدـقن  یلاها  زا  نت  دـنچ  دـنا و  هدرک  عافد  یب  نارفاسم  يریگ  ناگورگ  راتـشک و  هب 
اب عطاـق  روط  هب  شترا ، و  ینابرهـش ، يرمرادـناژ و  یماـظتنا  ياـهورین  هنافـسأتم  هک  تسا  هدـش  هراـشا  هتکن  نیا  هب  اـه  مارگلت  نیا  رد  .دـنا  هدرب  داـباهم 

، دنیامن نیمأت  ار  هقطنم  نیا  مدرم  تینما  دنناوت  یمن  ای  دنهاوخن  یماظتنا  ياهورین  هک  یتروص  رد  : » تسا هدمآ  همادا  رد  و  دنا ، هدرکن  هلباقم  بالقنادض 
بقاوع درک و  دنهاوخ  هلباقم  نانآ  اب  تسا ، گنـس  شاداپ  ار  زادنا  خولک  هک  نآ  قادـصم  هب  هدـمآرب و  یفالت  عافد و  ددـص  رد  مدرم  دوخ  سپ  نیا  زا 
تینما ظفح  لوئـسم  هک  تلود  اریز  تسا ؛ تلود  هدهع  هب  مود  هجرد  رد  ناتـسدرک و  تارکمد  بزح  هدهع  هب  لوا  هلحرم  رد  راوگان ، ثداوح  هنوگره 
هتساوخ بزح  نیا  هک  ار  هچنآ  دنتسین  رضاح  هجو  چیه  هب  هدقن  مدرم  هک  دمهفب  دهاوخ  یمن  زین  تارکمد  بزح  دنک و  یمن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  تسا ،

(2)« .دننک نیمأت  تسا ،

 - هدقن ناتسرهش  زورید  تاجنـشت  لابند  هب  تفگ : هیمورا  رد  سراپ  يرازگربخ  اب  ینفلت  یـسامت  رد  هدقن ، يرادنامرف  تسرپرـس  يربکا  رگید ، يوس  زا 
مدرم تسا و  مارآ  ًالماک  زورما  رهش  نیا  دوب -  هدمآ  دوجو  هب  هدقن ، رد  غالب  نیریش  هاگـساپ  هدقن و  رد  يرمرادناژ  يزکرم  هاگـساپ  هب  هلمح  رثا  رب  هک 

(3) دنتشگ زاب  دوخ  يداع  راک  رس  هب 
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ات هقطنم ، رد  يزاسکاپ  ای  کیرحت و  هنوگره  زا  : » دـش غـالبا  روتـسد  نیا  تسا ، رقتـسم  باـکت  رد  هک  ناـجنز  هاپـس  هب  هاپـس  یهدـنامرف  زکرم  زا  زورما 
نارهت زا  هک  دوب  باکت  زا  ناجنز  هاپـس  لبق  زور  مایپ  هب  خساپ  رد  روتـسد ، نیا   (4) «) .دیشاب دوخ  فارطا  رد  نمشد  بظاوم  یلو  دیزیهرپب ؛ یلک  روتـسد 
زورما یبرغ ، ناجیابرذآ  ناتـسا  فـالخرب   (5)« .دـیهدب ار  مزال  تاروتـسد  دـینک و  مازعا  یکمک  يورین  باـکت ، هقطنم  يزاـسکاپ  تهج  : » دوب هتـساوخ 

درک ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  .عیسو  ياه  هزادنا  رد  هن  هتبلا  دوب ؛ هقطنم  نیا  رد  يریگرد  يزاسکاپ و  زا  یکاح  ناهاشنامرک ، ناتـسا  زا  ییاه  شرازگ 
هخاش درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  ناـمزاس  طـسوت  درک ، حلـسم  بازحا  لـماوع  زا  هنیورـش  هقطنم  يزاـسکاپ  تاـیلمع  : » درک مـالعا  هاـشنامرک  رد  رقتـسم 
يارب ار  شیوخ  یگدامآ  ناربز  هقطنم  نکاس  حلسم  دارفا  .تسا  هدیدرگ  كاپ  هناگیب  رودزم  لماوع  زا  ...اتسور  دنچ  ...نونکات  .تفای ...  نایاپ  دورناوج 

نمض يدایز  دادعت  زین  قالشق  هنیورش و  هقطنم  رد  .دنا  هتشاد  مالعا  دوخ  ياه  حالس  لیوحت 

498 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص9 ، ذخأم 11 ، - 1
ذخأم 11. - 2

ص 1. ذخأم 2 ، - 3
.16/1/1359 باکت ،)  ) ناجنز هب  تایلمع ،)  ) یهدنامرف زکرم  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063276  دنس  - 4

.15/1/1359 تایلمع ،)  ) نارهت هب  باکت ،)  ) ناجنز زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063265  دنس  - 5
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ناگرمـشیپ نامزاس  دارفا  نیب  يریگرد  کی  شیر  هد  ياتـسور  رد  اه ، شرازگ  ربانب  نینچمه  .دـنا » هدرک  تفایرد  همان  ناما  دوخ ، ياـه  حالـس  لـیوحت 
هواپ ینابرهش  لاح  نیا  رد  (1) .دندش میلست  ناشاه  حالس  هارمه  تمادن ، راهظا  نمض  رفن  ود  نآ ، یپ  رد  داد و  يور  درک  بازحا  حلسم  دارفا  ناملسم و 
هواپ رد  رقتـسم  یتلود  ياهورین  هب  بساـنم  تصرف  رد  دـنراد  دـصق  ناـهنپ و  هواـپ  فارطا  ياـه  هوک  رد  حلـسم ، دارفا  زا  رفن  دودـح 200  : » داد شرازگ 

(2)« .دنیامن دراو  یتابرض 

281

هنوگ نیا  .تسا  یـسایسریغ  هدـش  مالعا  فادـها  اب  یعاـمتجا  تاـکرحت  یفنـص و  ياـه  ییاـمیپهار  تاـباصتعا و  روشک  رد  دوجوم  تاـکرحت  هلمج  زا 
دنت شنکاو  ًاضعب  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  بوسحم  ماظن  فلاخم  ياـه  هورگ  كرحت  بساـنم  ياـه  شـشوپ  اـه و  لـمحم  زا  ینونک ، عضو  رد  اـه  تیلاـعف 

یلاسرا ياه  شرازگ  ساسارب  هعقاو  .تسا  بلطم  نیا  زا  يا  هنومن  دـمآ ، شیپ  هاـشنامرک  رد  زورما  هک  یعـضو  .دراد  هارمه  ار  دـیدج  ماـظن  نارادـفرط 
: تسا رارق  نیا  زا  تاعوبطم ، سراپ و  يرازگربخ  ناراگنربخ 

راکیب ياه  هملپید  زا  هیعالطا ، نیا  رد  .دـش  شخپ  هاشنامرک  رهـش  رد  هتـشذگ  زور  هک  درک  رداـص  يا  هیعـالطا  هاـشنامرک  راـکیب  ياـه  هملپید  هیداـحتا 
هورگ زورما  .دننک  عامتجا  يرادناتـسا  لباقم  رد  راک ، داجیا  نوناک و  نتـشاد  رب  ینبم  ناشاه  تساوخ  هب  حیرـص  خساپ  تفایرد  يارب  دوب  هدش  هتـساوخ 

نیا (3) .دنتخادرپ رهش  زکرم  ياه  نابایخ  ریسم  رد  ییامیپهار  هب  تعاس 11  رد  دندمآ و  مهدرگ  يرادناتـسا  ربارب  رد  راکیب  ياه  هملپید  زا  یفلتخم  ياه 
دندرک هلمح  هدع  نیا  هب  يرگید  هورگ  سردم  هارراهچ  رد  .دـندز  ییامیپهار  هب  تسد  هاشنامرک  يرادناتـسا  لحم  زا  راکیب " يارب  راک   " راعـش اب  هدـع 

اب يا  هدـع  زورما  ياه  يریگرد  رد  .دـنتخیرگ  فارطا  ياه  ناـبایخ  هب  هورگ  ود  ره  دیـسر و  شوگ  هب  يزادـناریت  يادـص  يریگرد ، عورـش  زا  دـعب  هک 
دـندش و حورجم  هلولگ  تباصا  رثا  رب  ناوج ، کی  يا و  هسردـم  رتخد  کـی  نینچمه  .دـندش  حورجم  گنـس  سکب و  هجنپ  وقاـچ ، يا ، همچاـس  هلولگ 
نیا 11 تفگ : هاشنامرک  رادناتسا  هراب  نیا  رد  هک  دندش  ریگتسد  رفن   11 ثداوح ، نیا  یپ  رد   (4) .دندش يرتسب  یناقلاط  ناتسرامیب  رد  رگید  نت  تشه 

زورما ثداوـح  شرازگ  هـمادا  رد  ناـهیک   (5) .دنتـسه دـمآرد  راک و  ياراد  هک  یلاـح  رد  دـندوب ؛ هدرک  تکرـش  راـکیب  ياـه  هملپید  تارهاـظت  رد  رفن 
لتق هب  يزومرم  زرط  هب  هک  هاشنامرک  ماگشیپ  يوجـشناد   (6) یقیقع دیعـس  تشذـگرد  زور  نیملهچ  مسارم  رد  زین  شیپ  زور  هس  تسا : هدرک  يروآدای 

تجح .دروخ  مه  هب  يرگید  هورگ  تلاخد  اب  ولیـس ، هارراهچ  رد  ییامیپهار  نیا  .دـش  زاغآ  هاشنامرک  يزار  هاگـشناد  زا  ییاـمیپهار ، کـی  دوب ، هدیـسر 
ناراداوه ماگـشیپ و  نایوجـشناد  تفگ : ثداوح  نیا  هرابرد  ناهیک ، راگنربخ  اـب  ییوگو  تفگ  رد  نارادـساپ ، هاپـس  نالوئـسم  زا  یکی  يوترپ  مالـسالا 

نیا دوب ، مولعم  ادتبا  زا  هک  روط  نامه  .دنداد  بیترت  یگنیتیم  يزار  هاگشناد  رد  یسایس ، ياه  هورگ  رگید  قلخ و  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

499 ص :

ص 14. ذخأم 8 ، - - 1
.16/1/1359 روشک ، ترازو  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0213440  دنس  - 2

ص 3. ذخأم 9 ، - 3
ص 11. ذخأم 6 ، - 4

.17/1/1359 ص 2 ، تاعالطا ، همانزور  - 5
.قلخ ص521 ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  اب  نآ  تبسن  یقیقع و  دیعس  هرابرد  شرازگ 281 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 6
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زا عامتجا ، هک  دندید  یبوخ  هب  دهعتم  ناناملسم  اما  دیسر ؛ لتق  هب  يزومرم  زرط  هب  شیپ  زور  لهچ  هک  ییوجشناد  دوب ؛ یقیقع  دیعـس  ملهچ  يارب  عمجت 
.دنداد یم  رس  موش  ياه  همغن  یقیقع ، دیعس  ياول  تحت  هک  دوب  هدش  لیکشت  هناگیب  نارکون 

ياـه ناـگرا  هیلک  زا  درک و  موـکحم  تسا ، هدوـب  هک  یهورگ  هتـسد و  ره  فرط  زا  ار  یقیقع  لـتق  ادـتبا  ناـمه  زا  نارادـساپ  هاپـس  دوزفا : همادا  رد  يو 
هاپـس هک  ار  ییاه  هورگ  ام  .دـننک  مالعا  یمالـسا  بالقنا  هاـگداد  هب  دنـس  لـیلد و  رکذ  اـب  دـنراد ، دروم  نیا  رد  یعـالطا  هنوگره  هک  تساوخ  یبـالقنا 

.مینک یم  توعد  ینویزیولت  هرظانم  هب  دننک ، یم  مهتم  نایرج  نیا  رد  تکرش  هب  ار  نارادساپ 

، میدرک مالعا  یهورگ  ياه  هناسر  قیرط  زا  ام  هک  يروط  نامه  تفگ : تسناد و  یهورگ  نورد  هیفـصت  لمع  کی  ار  یقیقع  دیعـس  لتق  نیچمه  يوترپ 
شیپ زور  هس  ياه  يریگرد  اـب  طـبترم  زین  ار  هاـشنامرک  زورما  يریگرد  ناـیاپ ، رد  يوترپ  .دـنک  لاـبند  ار  لـتق  هلئـسم  هک  میتساوخ  بـالقنا  هاـگداد  زا 

(1) .تسناد ولیس  هارراهچ 
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مسارم 12 رد  يروـهمج  سیئر  نانخـس  ربارب  رد  تسا - هورگ  نیا  روـضح  ذوـفن و  زکرم  نیرت  یلـصا  هـک  يرهـش  جدننـس -  رد  هـل  هموـک  رتـفد  زورما 
ار داـسف  هشیر  دـیهاوخب  اـم  زا  دـنک ، یم  داـسف  هل  هموک  : " تسا هتفگ  هک  يو  زا  لوق  لـقن  اـب  هل  هموک  .داد  ناـشن  شنکاو  يدازآ ، نادـیم  رد  نیدرورف 

: درک مالعا  مینکب "

داسف تسا ، هداد  ماجنا  جدننـس  رهـش  هب  شدورو  نامز  زا  هل  هموک  هک  ییاهراک  ایآ  .مینک  یم  راذگاو  زرابم  نایرهـشمه  هب  ار  دروم  نیا  رد  تواضق  ام  »
ماندـب ار  گرمـشیپ  هک  نیا  يارب  نارودزم ، کمک  اب  حلـسم  نیقراس  نانزهار و  جدننـس ، هب  گرمـشیپ  دورو  ضحم  هب  ًالوا  داسف ...؟ اب  هزراـبم  اـی  تسا 

ناگرمـشیپ اما  دـندرک ؛ ناگدـننار  نارفاسم و  ناج  لام و  هب  زواجت  هب  عورـش  دنتـسین ، نما  اه  هداـج  گرمـشیپ ، دوجو  رثا  رد  هک  دـننک  دومناو  هدرک و 
هقطنم ياه  هار  رد  يدزد  نیرت  کچوک  نونکات ، خـیرات  نآ  زا  هدرک و  همکاحم  یقلخ  ياـه  هاـگداد  رد  یفرعم و  مدرم  هب  ریگتـسد و  ار  اـهنآ  هل  هموک 

زا اشحف ، اب  هزرابم  .دنک  هزرابم  نیئوره  شورف  نالماع  اب  هدرک و  يروآ  عمج  ار  ناداتعم  تسناوت  هل  هموک  نینچمه  .هتفرگن  ماجنا  گرمشیپ  ذوفن  تحت 
نیا ایآ  .هل  هموک  ياهراک  زا  تسا  يا  هنومن  اهنیا  هدوب ، هدولآ  ناتسدرک  زرابم  ناناوج  نوخ  هب  ناشتسد  هک  ییاه  شاج  اب  هزرابم  تابورشم و  ندرب  نیب 

، دراد یمهس  نآ  داجیا  رد  زین  هل  هموک  دراد و  دوجو  جدننـس  رد  نونکا  مه  هک  یتینما  ایآ  دناد ؟ یم  داسف  ار  اهنآ  يروهمج  سیئر  ای  تسا  داسف  اهراک 
(2) »؟ تسا داسف 

یم مهتم  شیاه ، شرازگ  رد  يریگ  تهج  یعون  هب  ار  يو  ماظن ، راداوه  ياهورین  زا  یـضعب  هک  جدننـس -  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  لاح ، نیا  رد 
رهش يزکرم  هطقن  نیرت  عفترم  هک  جدننس  نارسفا  هاگشاب  زورما  زورید و  : » داد شرازگ  رهش  نیا  زا  دنهد -  یم  رارق  شنزرس  دروم  ببس  نآ  هب  دننک و 

هاگدورف و  نویزیولت ، ویدار و  زکرم  لحم  نینچمه  و  دوب ، زین  نارادساپ  هاپس  رقم  ًالبق  تسا و 

500 ص :

ص 11. ذخأم 6 ، - 1
ص 2. ذخأم 9 ، - 2
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لد رد  ار  روصت  نیا  جدننس ، رهش  رد  ساسح  هطقن  هس  نیا  یماظن  تیوقت  .تسا  هدش  تیوقت  ناوارف  تامهم  هحلسا و  یماظن و  ياهورین  طسوت  جدننس ،
(1)« .دهاوخ يور  هناحلسم  يریگرد  یسایس ،  حلسم  ياه  هورگ  یتلود و  ياهورین  نیب  يدوز  هب  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  مدرم  مامت 
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مه رگراک " هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ   " نامزاس اب  هورگ ، نیا  .تسا  ادصورـس  رپ  وردـنت و  یتسیئوئام  هورگ  کی  مان  رگراک " هقبط  ییاهر  يارب  دربن  "

هک ار  دربن "  " هیرشن هرامش  نیمهن  زورما  هورگ  نیا  .دنتسه  طخ 3  هب  موسوم  ینایرج  ءزج  رضاح ، یتسینومک  ياه  نایرج  لخاد  رد  ود  ره  تسا و  طخ 
.دوش یم  هئارا  هورگ  نیا  عضاوم  زا  ییاه  هنومن  تروص  هب  هیرشن ، نیا  زا  لیذ  بلطم  ود  .درک  رشتنم  تسا ، نآ  ناگرا 

مایپ : » دـسیون یم  نینچ  ماما  يزورون  مایپ  هب  هراشا  اـب  هتـسباو " يراد  هیامرـس  تیمکاـح  يرورـض  ربج  يروتاـتکید ،  " ناونع اـب  یبلطم  رد  دربن ، هیرـشن 
يزاسزاب میکحت و  هنیمز  نتخاس  مهارف  فده  اب  يروتاتکید  لامعا  یسیلپ و  یماظن -  ياه  لح  هار  هب  لسوت  يارب  میژر  دیدج  تمیزع  گنهآ  ینیمخ 
يروهمج هک  تسا  تیعقاو  نیا  نایب  مایپ ، ...دش  دهاوخ  لدب  سوباک  هب  اه ، هدوت  تازرابم  اب  هلباقم  رد  هک  ینیریـش  يایؤر  تسا ؛ هتـسباو  يراد  هیامرس 
یهاشنهاش میژر  ياه  ناگرا  اهداهن و  دـیاب  دـنک ؛ ایحا  ظفح و  دوخ  رد  ار  هتـسباو  يراد  هیامرـس  تیمکاح  ياـه  یگژیو  رهاـظم و  همه  دـیاب  یمالـسا 

(2)« .زیچ همه  هصالخ  تاعوبطم و  اه و  هاگشناد  سرادم و  سیلپ ، اه و  نادنز  كاواس ، شترا ، دندرگ ؛ حیلست  زیهجت و 

ناـمزاس یتـسینومک و  ياـهورین  هسیاـقم  اـب  ییاوژروب ،" هدرخ  ياـه  یپوتا  قـلخ و  نیدـهاجم  ناـمزاس   " ناوـنع اـب  يراتـشون  رد  نینچمه  هیرـشن ، نیا 
ار دوخ  ینونک ، يراد  هیامرـس  دض  یتسیلایرپما  دض  هزرابم  رازراک  رد  دنناد ، یم  تسیلایرپما  دض  ار  دوخ  هک  نیدهاجم  : » تسا هدروآ  قلخ  نیدـهاجم 

هناهب هب  دنتـسه ، تسیلایرپما  دض  زرابم  نیرت  عطاق  هک  اه  تسینومک  زا  دناد و  یم  ریگیپان  ياه  تارکومد  لاربیل و  رـصانع  اهورین و  هب  کیدزن  رت  شیب 
ار مسیلایرپما  هب  یگتسباو  مدع  هتشادن و  تیعطاق  شیوخ ، یتسیلایرپما  دض  يرامعتسادض و  عضوم  رد  نیدهاجم  نینچمه  .دننازیرگ   (3)" ییامن پچ  "

(4)« .دنا هدومنن  نیزگیاج  لمع ، رد  دوخ و  نهذ  رد  تیاهن ، ات  هناریگیپ و 
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یسایس و تازرابم  رد  يدج  رایسب  یشقن  جیورت ،"  " یتاغیلبت و گنج  ینونک ، تیعضو  رد 

501 ص :

ص 1. ذخأم 7 ، - 1
ص1. ، 16/1/1359 هرامش 9 ، رگراک ، هقبط  ییاهر  يارب  دربن  هورگ  ناگرا  دربن ،"  " هیرشن - 2

نیرت مهم  هلمج  زا  ًاقافتا  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  رگراک  هقبط  ییاهر  يارب  دربن  هورگ  هلیـسو  هب  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  زا  هچنآ  دوش  یم  يروآدای  - 3
لیلد هب  مه  نآ  دناوخ ؛ یم  امن " پچ   " ار راکیپ  نامزاس  رـصانع  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  .ددرگ  یم  بوسحم  نامزاس  نیا  ندـش  هدـناوخ  قفانم  لئالد 

رد دنک ؛ تیلاعف  ناریا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  مان  نامه  اب  دیشوک  ادتبا  راکیپ  نامزاس  .تسا  یمومع  راکفا  رد  روبزم  نامزاس  هب  ییوگ  خساپ  ترورض 
هقبط يدازآ  هار  رد  راکیپ  مان  هب  سپـس  درک ، تایح  مالعا  یهاـتوک  تدـم  ناریا ، قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  یتسیـسکرام  هخاـش  ناونع  اـب  دـعب ، هلحرم 

.درک زاغآ  ار  دوخ  ینونک  هلحرم  تیلاعف  رگراک ،
.نامه - 4
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يا و هیـشاح  ياه  لکـشت  یخرب  زا  هوالع  هب  دـنزادرپ و  یم  راک  نیا  هب  فلتخم  تایرـشن  اب  ددـعتم ، ياه  هورگ  ور  نیا  زا  دراد ؛ تابلاطم  غیلبت  مالعا و 
هدش لیکشت  وضع  دنچ  ای  کی  زا  اه  لکشت  نیا  زا  یضعب  .دنتسه  اه  هورگ  نامه  يارب  یششوپ  عقاو  رد  هک  ییاه  لکشت  دننک ؛ یم  هدافتـسا  زین  راداوه 

ود دنتسه ، هدش  دای  رما  قادصم  هک  سانشان  لکشت  ود  زا  دادماب ، همانزور  زورما  هرامـش  .دنراد  دوجو  مسا  دح  رد  ذغاک و  يور  طقف  زین  یـضعب  دنا و 
.تسا هدرک  جرد  ربخ 

ياهورین دض  رب  یتسیلایرپما  هئطوت  هب  يروهمج ، تسایر  هب  يا  هداشگرس  همان  یط  نیفعضتسم " هار  رد  شالت  يدیحوت  نوناک  : " تسا یکاح  لوا  ربخ 
عیـسو شخپ  اه ، همانزور  ندنازوس  اه و  یـشورفباتک  هب  هلمح  دـش : لیذ  ياهارجام  روما و  هب  یگدیـسر  راتـساوخ  درک و  هراشا  یبالقنا  هاوخ و  يدازآ 

(1) .تاباختنا رما  رد  عیسو  تابلقت  و  قلخ ، نادنزرف  نیرتهب  دضرب  يرگاشفا  ناونع  تحت  یتاوزج 

لکـشم لح  يارب  رتدوز  هچره  درک  تساوخرد  يروهمج  سیئر  زا  يا ، همانعطق  رودص  نمـض  ناراکیب " یگنهامه  ياروش  : " تسا هدمآ  مود  ربخ  رد 
رد .دوش  یگدیـسر  رهـش ، نآ  رد  ناراکیب  زا  یهورگ  عامتجا  هب  هلمح  کشمیدنا و  ریخا  عیاقو  هب  لاح  نیع  رد  دراد و  لومعم  یعطاق  تامادقا  يراکیب 

، دیع زا  شیپ  هک  ناراکیب  زا  یهورگ  تسا و  هدشن  ماجنا  يراکیب  هلئـسم  عفر  هنیمز  رد  یعطاق  مادـقا  نونکات  لبق  لاس  کی  زا  تسا : هدـمآ  همانعطق  نیا 
نینچمه .دندش  حورجم  هتـشک و  يدادـعت  هجیتن ، رد  دـنتفرگ و  رارق  هلمح  دروم  دـندوب ، دوخ  لئاسم  هب  هجوت  ناهاوخ  عامتجا ، نمـض  کشمیدـنا ، رد 
هتـشادرب یـساسا  نوناق  ققحت  تهج  رد  یـساسا  ياه  ماگ  تاعامتجا ، هب  هلمح  زا  تعنامم  و  یمادختـسا ، لـحارم  رد  دـیاقع  شیتفت  زا  يریگولج  يارب 

(2) .دوش
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ًاساسا دشاب و  هتـشاد  دوخ  دارفا  هفیظو  هنیمز  رد  صخـشم  یبوچراچ  لماک و  یماجـسنا  دناوت  یمن  زونه  هاپـس  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  روشک  یلعف  عاضوا 
یم يور  یثداوح  ًاضعب  فلتخم  قطانم  رد  لاح ، نیا  رد  .تسا  یّمهم  هدیچیپ و  رما  نآ ، زا  يرادساپ  هک  تسا  عونتم  عیـسو و  ردـق  نآ  بالقنا  ياهزاین 
یم مزال ، ینامزاس  ماجسنا  لوصح  يارب  ار  هاپس  ناهدنامرف  هبرجت  جیردت ، هب  ثداوح ، نیا  عوقو  .دنتسه  طبترم  نآ  اب  یلکش  هب  زین  هاپـس  دارفا  هک  دهد 

هئارا ریز ، یـسررب  رورم و  تروص  هب  تابتاکم ، اه و  شرازگ  زا  يا  هعومجم  هب  هجوت  اب  ارجام  نیا  .تسا  هلمج  نآ  زا  دورد ،"  " زورما يارجام  .دـیازفا 
: دوش یم 

دورد رد  ینارحب  عضو  کی  زا  هک  دـش  لاـسرا  كرتشم  داتـس  موس  نکر  يارب  هاپـس  تاـیلمع  یهدـنامرف  زکرم  زا  فیرـشوبا ، ياـضما  اـب  یماـیپ  زورما 
ات هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  يریگرد  صخشمان  دارفا  هاپس و  نیب  دورد ، نارادساپ  هاپس  زا  هلصاح  عالطا  قبط  : » تسا هدمآ  مایپ  نیا  رد  .دنک  یم  تیاکح 

(3)« .دشاب یم  هرصاحم  رد  هاپس  تعاس 13:30 ، نونکا ، مه 

یفطصم روشک ، ترازو  یسایس  نواعم  ياضما  اب  زین  روشک  ترازو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

502 ص :

ص 2. ذخأم 11 ، - 1
ص 10. ذخأم 11 ، - 2

، یهدــنامرف زکرم  اجامــس 3 -  هـب  تاـیلمع ، یهدـنامرف  زکرم  نارادــساپ -  هاپــس  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063280  دنـس  - 3
.16/1/1359

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 541 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_502_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_502_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_502_3
http://www.ghaemiyeh.com


نونکات 4 : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .ناتسرل  يرمرادناژ  زا  لقن  هب  و  دورد " تارهاظت   " عوضوم اب  یشرازگ  درک ؛ لاسرا  هاپس  هب  یشرازگ  میلسریم ،
ياهورین هب  هناحلـسم  مجاهت  ییوج و  ماقتنا  دـصق  ینابـصع و  رایـسب  تباب  نیا  زا  یلاـها  .دـنا  هدـیدرگ  یمخز  رفن  هتـشک و 12  ناگدـننک  رهاظت  زا  رفن 

درجورب يرمرادناژ  ناهورگ  زا  و  رفن ، درجورب 15  ینابرهش  زا  رفن ، دابآ 50  مرخ  نارادساپ  هاپس  زا  و  لیکشت ، رهش ، نیمأت  ياروش  هک  دنراد  ار  یماظتنا 
(1)« .دنا هدیدرگ  مزعا  دورد  هب  یماظتنا  نیرومأم  تیوقت  تهج  رفن   13

یط هک  دورد -  ناتـسرهش  يریگرد  لابند  هب  تشون ؛ دورد  زورما  ثداوح  هرابرد  درجورب ، زا  سراپ  يرازگربخ  زا  لقن  هب  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 
رد سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  اب  ینفلت  سامت  کی  رد  درجورب ، ینابرهـش  سیئر  يزیزع  گنهرـس  دـندش -  حورجم  رفن  هد  دـش و  هتـشک  رفن  کی  نآ 
ریغ صاخـشا  اه و  هورگ  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  ناتـسرهش  نیا  يرادـنامرف  درجورب و  ینابرهـش  هب  ًالبق  تفگ : هراـب  نیا  رد  ربخ ، نیا  دـییأت  نمـض  نارهت ،

کمک اب  دش و  مازعا  دورد  هب  یکمک  يورین  ربخ ، نیا  تفایرد  یپ  رد  .دز  دنهاوخ  شتآ  یمولعمان  للع  هب  ار  دورد  رازاب  هک  دنا  هدرک  دـیدهت  لوئـسم 
(2) .تسا هتشگزاب  دورد  هب  شمارآ  تعاس 17:20 )  ) کنیا دش و  هداد  نایاپ  يریگرد  هب  رادساپ  نایهاپس 

(3) .دندیشک شتآ  هب  ار  دورد  رهش  قطانم  زا  یضعب  نامجاهم ، زا  هورگ  کی  هدیسر ، شرازگ  هب  تشون : رگید  یشرازگ  رد  همانزور  نیا 

ناتـسرهش نارادـساپ  هاپـس  رد  هک  يا  هیفـصت  لابند  هب  : » داد شرازگ  وحن  نیا  هب  ار  هثداح  نیا  زا  يرگید  ياه  هشوگ  هاپـس ، ناگرا  بالقنا ، مایپ  هیرـشن 
رصانع تسا ، هدش  دندوب ، هدرک  ذوفن  رهش  نآ  هاپس  رد  هک  بالقنادض  رصانع  زا  یـضعب  جارخا  یهدنامرف و  ياروش  لالحنا  هب  رجنم  دش و  ماجنا  دورد 
.دـنوش یم  هجاوم  نارادـساپ  تخـس  عافد  اب  هک  دـننک  یم  هلمح  هاپـس  رقم  هب  فتولوم  لتکوک  کجنران و  اب  هتخورفدوخ ، لماوع  يداـیا و  اـب  یجارخا 
حورجم رفن  هد  هتـشک و  رفن  هس  یلا  ود  هقطنم ، زا  هدیـسر  ياـهربخ  قبط  .دنـشک  یم  شتآ  هب  ار  رهـش  طاـقن  زا  یـضعب  رـصانع ، نیمه  زا  يرگید  هورگ 

(4)« .دندش

عیاقو حرـش  دروم  رد  دورد  زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  دـش  جرد  ناهیک  رد  دورد ، زورما  ثداوح  هرابرد  شرازگ  نیرت  لصفم 
يرادشخب رد  دنورب ، راک  رس  هب  دندوب  هتفرگ  لوق  هک  دورد  راکیب  نارگراک  زا  رفن  رازه  زا  شیب  زورما ]  ] هبنش زور  حبص  تسا : یکاح  رهـش  نیا  نینوخ 

هب ضارتعا  رد  ییامیپهار  نیا  .دـندز  زیمآ  ضارتعا  ییامیپهار  کی  هب  تسد  دورد ، یلاها  زا  رفن  رازه  ود  زا  شیب  رگید  يوس  زا  .دـندرک  عاـمتجا  دورد 
نارادـساپ جورخ  راتـساوخ  راکیب ، نارگراک  عامتجا  هب  نتـسویپ  زا  سپ  ناـنآ  .دوب  رهـش  هب  یموبریغ  نارادـساپ  دورو  دورد و  نارادـساپ  هاپـس  لـالحنا 

زا رفن   340 هظحل ، نیمه  زا  هک  درک  مـالعا  دورد  رادـشخب  ماـگنه  نیا  رد  .دـندش  دنتـشاد ، روـضح  يرادـشخب  رد  هک  داـبآ  مرخ  درجورب و  زا  یمازعا 
.دنوش لوغشم  راک  هب  يرهش  تامدخ  هسردم و  ییاتسور و  ياه  هداج  داجیا  يارب  دنناوت  یم  راکیب  نارگراک 

503 ص :

.16/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  روشک ، ترازو  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063284  دنس  - 1
ص5. ذخأم 5 ، - 2

ص 4. ذخأم 40 ، - 3
ص 43. ذخأم 49 ، - 4
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هدـناوخارف لاغتـشا  يارب  هک  دـش  زاغآ  يدارفا  مان  تئارق  هظحل  زا  يریگرد  دورد ، زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  هب  تسا : هدـمآ  ناهیک  شرازگ  همادا  رد 
اهنآ دندش و  يرادشخب  هب  راکیب  نارگراک  دورو  عنام  یمازعا  نارادساپ  تهج  نیمه  هب  دندرب ؛ موجه  يرادشخب  لخاد  هب  راکیب  نارگراک  .دندوب  هدـش 

يریگرد رثا  رب  ناهیک ، راگنربخ  شرازگ  هب  رگید ، يوس  زا  .دمآ  دوجو  هب  يریگرد  نآ ، لابند  هب  دندرک و  نوریب  يرادشخب  يرادرهـش و  هطوحم  زا  ار 
نامتخاس هب  ناراکیب  ناگدننکرهاظت و  لباقتم  هلمح  رد  نینچمه  .دـندش  حورجم  رفن  هتشک و 13  رفن   3 داد ، يور  يرادشخب  رد  هک  ییاه  يزادناریت  و 
ناگدـش هتـشک  زا  رفن  ود  تیوه  .تفرگ  تروص  از  شتآ  ياه  هشیـش  گنـس و  زا  هدافتـسا  اب  هلمح  نیا  .دـندش  حورجم  یمازعا  رادـساپ   3 يرادشخب ،

كارا درجورب و  دابآ ، مرخ  ياه  ناتـسرامیب  هب  ینامرد ، تاناکما  دوبمک  تلع  هب  هثداح  نیا  ناحورجم  .یکزایپ  اضریلع  یکم و  یلع  زا : تسا  تراـبع 
(2)-(1) .دندش لقتنم 
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رد ینازودزود  سابع  هیغالبا ، نیا  یط  .دش  رداص  هاپس  ياهدحاو  هیلک  هب  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یهدنامرف  داتـس  ياضما  اب  يا  هیغالبا  زورما 
ماقم مئاق  هاگیاج  رد  دوب ، هاپـس  تایلمع  دحاو  هدنامرف  هک  فیرـشوبا  دـندش و  تیبثت  داتـس ، سیئر  ماقم  رد  زودـهالک  فسوی  هاپـس و  یهدـنامرف  ماقم 

: تسا حرش  نیا  هب  روبزم  هیغالبا  نتم  .تفرگ  رارق  هاپس  هدنامرف 

: پچ هب  تسار  زا  اوق  لک  یهدنامرف  تمس  رد  ردص  ینب  باختنا  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  دیدج  یهدنامرف  ياروش 

.داتس لوئسم  زودهالک  فسوی  هدنامرف و  ماقم  مئاق  فیرشوبا  هدنامرف ، ینازودزود  سابع 

ماجنا ناریا  یمالسا  روشک  يروهمج  تسایر  ردص  ینب  ردارب  روضح  رد  هک  يا  هسلج  رد  هک  دناسر  یم  هاپـس  زکارم  اهدحاو و  عالطا  هب  هلیـسو  نیدب  »
رد ماما  زا  یگدنیامن  هب  ناشیا  تفرگ ،

504 ص :

ًاتبـسن یـسررب  کی  رد  دورد ، زورما  ثداوح  زا  ماـظن  فلاـخم  راداوه و  فلتخم  عباـنم  يدـعب  ياـه  شرازگ  شرازگ 285 : همیمـض  دراد ؛ همیمـض  - 1
عطقم رد  یـسایسریغ  ًارهاظ  ثداوح  هنوگ  نیا  نوگانوگ  ياه  هبنج  ایاوز و  ندـش  نشور  رد  اه  شرازگ  نیا  .تسا  هدـش  هئارا  همیمـض  نیا  رد  لـصفم ،

.تسا ص521 دیفم  ینونک ،
ص 2. ، 19/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2
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: دوش یم  غالبا  ًالیذ  هک  دندرک  باختنا  هاپس  ياه  تیلوئسم  هب  ار  ریز  ناردارب  زا  بکرم  ییاروش  اوق ، لک  یهدنامرف  تَمِس 

ینازودزود سابع  ردارب  هاپس : هدنامرف 

فیرشوبا ردارب  هدنامرف : ماقم  مئاق 

زودهالک فسوی  ردارب  داتس : لوئسم 

تعاطا يوریپ و  طابضنا ، رد  ینعی  تسا ، ررقم  مالسا  رد  هک  روط  نآ  دوخ  ناهدنامرف  زا  هک  تسا  هاپـس  دارفا  مومع  رب  ، " روهمج سیئر  ردارب  دیکأت  هب 
" .دننک

(1)« .تسا ارجالا  مزال  هاپس  دارفا  هیلک  يارب  غالبا ، خیرات  زا  هرداص  ماکحا 

يا همدقم  دناوت  یم  نیا  تسه و  زین  اوق  لک  یهدنامرف  ماقم  رد  ردـص  ینب  رظن  دروم  يدـح ، ات  هک  تفای  یماجـسنا  هاپـس  يزکرم  هتـسه  بیترت ، نیا  هب 
يارب لباب  هاپس  هدنامرف  زورما  هک  يا  همان  .تسا  هجاوم  ینوگانوگ  ياه  یـشارت  عنام  زین  عناوم و  اب  نونکا  مه  هک  دشاب  هاپـس  یتالیکـشت  تفرـشیپ  يارب 

: تسا هدمآ  همان  نیا  رد  .دشاب  یم  رما  نیا  ياه  هناشن  زا  تسا ، هتشون  زکرم  هاپس 

دودح رد  تسا و  هدش  لیکشت  لاس  کی  دودح  رد  روشک ، ياه  هاپس  رگید  دننامه  یلزنا  ردنب  هاپس  دمآ ، لمع  هب  یلزنا  ردنب  هاپـس  زا  هک  يدیدزاب  رد  »
زا جیردت  هب  يریگرد ، نآ  رد  هاپـس  تلاخد  نادایـص و  يریگرد  نامز  زا  تسا و  هدوب  رقتـسم  رهـش  تمـسق  کی  رد  ادتبا  هاپـس  نیا  .دراد  وضع  رفن   50
دش ترپ  مدرم  رظن  زا  يروط  نیلوئسم ، دب  درکراک  اب  دوب ، هدش  لیکشت  یلزنا  ردنب  ياه  هچب  نیرتهب  زا  نآ  لنسرپ  هک  یهاپس  .هداتفا  دوخ  ندوب  یمدرم 

هاپـس هب  ندیـسر  يارب  مدرم  دراد و  هلـصاف  مدرم  زا  ًالماک  نونکا  دش و  هدنهانپ  ییایرد  يورین  نیمز  زا  يا  هشوگ  هب  هدش و  هدنار  رهـش  زا  ماجنارـس  هک 
لخاد هب  نتفر  قح  نوچ  دننامب ؛ رظتنم  هاپس  يدورو  برد  يولج  هزات  .دنسرب  هاپس  هب  دعب  دنرذگب و  ییایرد  يورین  يا  هقیقد  دنچ  یسرزاب  زا  ادتبا  دیاب 

.دنرادن ار  هاپس 

چیه هک  نیا  زا  تسا  دقتعم  هاپس  یمومع  طباور  لوئسم  و  دنا ، هدش  هداتـسرف  نارهت  زا  هاپـس ، یمومع  طباور  لوئـسم  تایلمع و  هدنامرف  هاپـس و  هدنامرف 
: دوب دهاوخ  دوخ  يریگرد  نیمود  رظتنم  یلزنا  ردنب  ددرگن ، یلمع  ریز  دراوم  رگا  ما  هدیقع  هب  هصالخ  درادن و  ار  هاپس  اب  يراکمه  قح  یماظنریغ 

ياهراک دناوتب  هک  یی  یمومع  طباور  .ددرگ 3 . هرداصم  تسیاب  یم  هک  ییاهالیو  یضارا و  میسقت  .دنک 2 . لمع  یبالقنا  دناوتب  هک  یبالقنا  هاگداد  . 1
هطوحم زا  هاپس  لاقتنا  .رهش 5 . رد  یبالقنا  ياهداهن  نیب  یگنهامه  داجیا  .دیامن 4 . نایب  مدرم  يارب  ار  دتفا  یم  قافتا  هک  يا  هیـضق  لک  نینچمه  هاپس و 

(2) .رهش لخاد  هب  ییایرد  يورین 

...و ینامزاس  قّرفت  هلئسم  اب  زین  نوریب  زا  دوخ ، نورد  رب  هوالع  هاپس  دهد  یم  ناشن  هک  دش  لاسرا  نارهت  يارب  یمالعتسا  ناجنز ، هاپس  زا  نینچمه  زورما 
هدشدای مالعتسا  رد  .تسا  هجاوم 

505 ص :

، هاپس ياهدحاو  هیلک  هب  يزکرم ، رتفد  یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  يزکرم  داتـس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 130067  دنس  - 1
.16/1/1359

.16/1/1359 زکرم ، هاپس  هب  لباب  نارادساپ  هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 061151  دنس  - 2
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زا هقطنم ، نآ  هب  مازعا  ناتـسدرک و  رد  بالقنادض  ياهورین  اب  هلباقم  تهج  ناجنز ، نیقوج  ياتـسور  رد  تسا  رارق  هدیـسر ، تاعالطا  یط  تسا : هدـمآ 
(1) .ریخ ای  تسا  زاجم  هاپس  رظن  زا  تالیکشت  نیا  دینک  مالعا  تسا  یعدتسم  .دوش  داجیا  ییودنامک  تالیکشت  نارمچ  رتکد  فرط 

287

.تفای دهاوخ  همادا  نانچمه  روبزم ، همانزور  رب  مکاح  طخ  درک  دیکأت  اما  درک ؛ راذگاو  ًامـسر  ار  یمالـسا  بالقنا  همانزور  ِیلوئـسم  ریدـم  ردـص ، ینب 
همانزور لوئسم  تیریدم  زا  روهمج ، سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  : » تسا هدرک  جرد  لیذ  وحن  هب  ار  ربخ  نیا  دوخ ، زورما  هرامش  رد  دادماب  همانزور 
یمالـسا بالقنا  همانزور  هرابرد  ار  دوخ  تارظن  نینچمه  يریگ و  هرانک  للع  همانزور ، نیا  اـب  ییوگو  تفگ  رد  درک و  يریگ  هراـنک  یمالـسا  بـالقنا 

یتسیاب هدنسیون  هیرشن و  ریدم  دوش ، یم  هتـشون  تایرـشن  ای  همانزور  رد  هک  یبلطم  تفگ : دوخ  يریگ  هرانک  تلع  دروم  رد  ردص  ینب  رتکد  .درک  مالعا 
؛ دـناوخ یمن  مه  اب  ات  ود  نیا  .مشاب  روهمج  سیئر  مه  اج  نیا  لاح ، نیع  رد  مشاـب و  لوئـسم  اـج  نآ  ریدـم  ناونع  هب  مه  مناوت  یمن  نم  .دـشاب  لوئـسم 

دیاب همانزور  نیلوئـسم  لاح ، نیع  رد  .مشابن  لوئـسم  نم  مه  دـسیون ، یم  هک  ییاـهزیچ  رد  دـشاب  دازآ  هماـنزور  مه  هک  متفر  یم  راـنک  دـیاب  نم  راـچان 
(2)« .دنا هدرک  کمک  طخ  نآ  رطاخ  هب  مدرم  دمآ و  دوجو  هب  طخ  نآ  يارب  همانزور  هک  دنشاب  یطخ  نآ  فرعم 

288

نیا رد  .دنا  هدیدرگ  صخشم  زین  دنا  هتفر  مود  رود  هب  هک  ییاهادیدناک  تسا و  هدش  مالعا  سلجم  تاباختنا  لوا  هلحرم  یعطق  هجیتن  هک  تسا  زور  دنچ 
ياه هورگ  هلمج  زا  یفلتخم  ياـه  هورگ  لاـح  هب  اـت  .هتـشذگ  مجح  رد  هن  هتبلا  دراد ؛ همادا  ناـنچمه  هدـنیآ  سلجم  تاـباختنا و  دـضرب  تاـغیلبت  لاـح ،
بزح اه ، هورگ  نیا  هتفای  نامزاس  عیـسو و  تاغیلبت  اب  هلباقم  رد  .دنا  هدرک  راک  هنالاعف  رایـسب  نآ  ندناوخ  یبلقت  تاباختنا و  هئطخت  رما  رد  ماما ، فلاخم 
ماظن ياه  حانج  هب  قلعتم  همانزور  ود  زا  عقاو  رد  .دـنک  یم  افیا  ار  یلـصا  شقن  بزح ) نیا  ناـگرا  هماـنزور  نآ و  ياـه  تیـصخش   ) یمالـسا يروهمج 
هدـنیآ سلجم  تاباختنا و  زا  عافد  رد  نادـنچ  ردـص ، ینب  صاخ  طخ  دوجو  لیلد  هب  یمالـسا  بالقنا  همانزور  یمالـسا ) يروهمج  یمالـسا و  بالقنا  )

زا عافد  رد  شیب  مک و  زین  تاعالطا  ناهیک و  یمـسر  همین  ياه  همانزور  .تسا  سوسحم  همانزور  نیا  رد  زین  نآ  اب  تفلاـخم  گـنر  هکلب  تسین ؛ اـشوک 
رد ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هئارا  عونتم  ياه  شـشوپ  رد  تسا و  ریگارف  عیـسو و  رایـسب  فلاخم ، ياه  هورگ  ياهرظن  مالعا  اـما  دـنلاعف ؛ سلجم  تاـباختنا و 

عافد یلصا  زکرم  تروص  هب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  بیترت ، نیا  هب  دنک ؛ یم  رثأتم  شیب  مک و  مه  ار  همانزور  ود  نیا  دوخ  هب  دوخ  تاغیلبت ، هصرع 
یناسک هچ   " ناونع اب  همانزور  نیا  زورما  هرامش  هلاقمرـس  .دزادرپ  یم  رما  نیا  هب  فلتخم  ياه  هویـش  هب  هک  تسا  هدمآ  رد  تاباختنا  دضرب  تامجاهت  زا 

تسا هدیشوک  هلاقمرس  هدنسیون  .تسا  اتسار  نیمه  رد  زین  دنداد " يأر 

506 ص :

.16/1/1359 نارهت ، هب  ناجنز ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063278  دنس  - 1
ذخأم 11. - 2
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وگزاب ار  نانآ  ینونک  عضو  رد  دوجوم  ضقانت  دهد و  رارق  لاؤس  دروم  نانآ ، نادحتم  یبهذـمریغ و  پچ  ياه  هورگ  رد  ار  نامورحم  زا  تیامح  تیهام 
: تسا هدمآ  هلاقمرس  نیا  رد  .دنک  هلباقم  تاباختنا ، هب  نانآ  مجاهت  اب  قیرط  نیا  زا  دنک و 

تـسیل هب  ًاتدمع  بالقنا ، نابایخ  یبونج  روحم  رد  عقاو  ياه  هزوح  هک  تسا  هدش  نشور  یمالـسا ، ياروش  سلجم  تاباختنا  يارآ  هجیتن  راشتنا  زا  سپ 
لباق یبوانت  اب  روحم ، نیا  لامـش  رد  عقاو  ياـه  هزوح  دـنا و  هداد  يأر  بـالقنا  نیدـهاجم  زراـبم و  تیناـحور  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ياهادـیدناک 
یمن هک  تسه  نایم  رد  مه  ییاهانثتسا  هتبلا  .دنا  هداد  يأر  پچ  ياه  هورگ  ریاس  هدوت و  بزح  ییادف ، ياه  کیرچ  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  هب  ریـسفت ،

.دروآ باسح  هب  هدعاق  ار  اهنآ  ناوت 

زا دنتـسه  یحطـس  یـشیامن  طقف  دـنوش ، رهاظ  هک  ینیع  لیامـش  لکـش و  ره  رد  اه ، تیلاـعف  اـه و  هتـسد  اـه و  هورگ  اـه و  بزح  نیا  تسا ؟ نینچ  ارچ 
ریذـپ مهف  يرظن ، يریگ  بلاق  شاکنک و  هلیـسو  هب  يدایز ، دـح  ات  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  کیژولوئدـیا  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  رت  فرژ  ياـه  تیعقوم 
سدح دوخ ، یـسایس  شناد  قیمعت  يارب  هک  دهد  یم  رارق  ام  سرتسد  رد  يرازبا  یمالـسا ، ياروش  تاباختنا  جیاتن  و  دز ، اه  هشیر  هب  یبقن  دیاب  .تخاس 
نیفرتم لیامت  هشیر  تخانـش  .مینک  كرد  میناوتب  تسا ، هدرک  ادـیپ  تینیع  مدرم  يارآ  بلاـق  رد  هک  ار  نوگاـنوگ  ياـه  شیارگ  ياـنعم  مینزب و  ییاـه 

هب قباس  میژر  نیربکتـسم  عوجر  لماع  تخانـش  و  دـنراد ، ار  نیفعـضتسم  عفانم  زا  عافد  ياعدا  رگید ، ياه  هورگ  زا  رت  شیب  هک  ییاه  نامزاس  هب  هعماج 
دنتسه و یناسک  هچ  قلخ  ناتـسود  هک  تخاس  دهاوخ  نشور  ام  يارب  تسا ، هدمآ  رد  نمزم  يرامیب  تروص  هب  اهنآ  نایم  رد  يور  پچ  هک  ییاه  هورگ 

.مادک اهنآ  نانمشد 

ار دوخ  يارآ  رثکا  تسا -  هدوب  هتـشذگ  میژر  نالماع  نارواشم و  ناریزو و  تنوکـس  لحم  ًاّقح  هک  ارزو -  نابایخ  نانکاس  هک  تسین  زیگنا  تریح  ایآ 
هتشاد يریسفت  دیاب  هک  تسا  یسکوداراپ  نیا  دنور ؟ یم  رامش  هب  اهنآ  تخسرس  فلاخم  راعـش ، فرح و  رد  هک  دنزیرب  ییاه  نامزاس  نامزاس و  عفن  هب 
دناوت یمن  هک  تسا  یگنر  یب  باعل  تسا ، هدوب  الاب  روبزم  قطانم  رد  ناداوساب  دادـعت  ای  دـنا  هداد  يأر  ام  هب  نارکفنـشور  هک  نآ  ياعدا  ًافرـص  دـشاب و 

(1) .دراد ناهنپ  ارجام  نیا  رد  ار  رت  قیمع  قیاقح 

یعطق و ینیگنـس  يانعم  هب  هک  یبلطم  درک ؛ مالعا  تاباختنا  یلم و  ياروش  سلجم  هراـبرد  یبلطم  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  زورما  دوش  یم  يروآداـی 
تروص هب  ار  ینیمخ  ماما  رظن  يو  .دوش  یم  بوسحم  باب  نیا  رد  اه  فرح  همه  نایاپ  هطقن  تسا و  تاباختنا  تحـص  هب  نادـقتعم  هفک  دـیدرت  لباقریغ 

هب ماما  نینچمه  .دوش  ماجنا  لوا  رود  دـننام  تاباختنا  مود  رود  هک  دـندرک  يراودـیما  راهظا  دـندوب و  یـضار  تاباختنا  هجیتن  زا  ماما  : » درک وگزاب  لـیذ 
، سلجم نیا  هک  دنهدب  حیضوت  مدرم  هب  دنریگب و  رظن  رد  ار  سلجم  یساسا  شقن  هک  دندرک  دیکأت  نالوئسم 

507 ص :

ص 1 و 2. ذخأم 10 ، - 1
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(1) .دوش هتخانش  روشک  عجرم  نیرت  یلاع  نیرت و  لیصا  ناونع  هب  دیاب  دراد و  دوجو  روشک  ياه  ناگرا  رد  هک  تسا  نکر  نیرت  مهم 
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دننام اهداهن  نیا  زا  یـضعب  .تسا  ثحب  دروم  فلتخم  لفاحم  رد  دنا ، هدـش  داجیا  ًاترورـض  یبالقنا ، تیعـضو  رد  هک  دوجوم  ياهداهن  یخرب  تشونرس 
ینـشور عضو  بالقنا ، ياه  هاگداد  بالقنا و  ياه  هتیمک  دـننام  رگید  یخرب  تایح  همادا  اّما  تسا ؛ یعطق  اـهنآ  ندوب  یمئاد  هک  دـنراد  یتیعـضو  هاـپس 

.تسا هدش  هتخادرپ  هلئسم  نیا  هب  طبر ، يذ  تیصخش  ود  اب  هبحاصم  ود  رد  زورما  هراب ، نیا  رد  .درادن 

حرط درک : مالعا  دادماب  همانزور  اب  ییوگو  تفگ  رد  بشید  بالقنا ، ياروش  وضع  روشک و  ترازو  تسرپرس  ینک  يودهم  هللا  تیآ  دادماب ، هتـشون  هب 
ینک يودهم  هللا  تیآ  .دمآ  دهاوخ  رد  ارجا  هلحرم  هب  بیوصت ، زا  سپ  دش و  دهاوخ  بالقنا  ياروش  میلـست  هدـنیآ  هتفه  ینابرهـش ، رد  اه  هتیمک  ماغدا 

یحور رظن  زا  اه ، هتیمک  دارفا  زا  يا  هدع  اریز  میزاس ؛ هدامآ  ینابرهـش  رد  ماغدا  يارب  ار  اه  هتیمک  هک  میتسه  ددص  رد  ام  تشاد : راهظا  هبحاصم  نیا  رد 
مه رادـقم  کـی  مینک و  هیهت  ار  طیارـش  نآ  میتـسه  ددـص  رد  اـم  هک  دـننک  یم  رکذ  ار  یطیارـش  اـهنآ  دـنرادن و  ار  ماـغدا  نیا  يارب  یگداـمآ  یناور  و 

.میهد ماجنا  تسا ، یسررب  تسد  رد  هک  یحرط  اب  ار  ماغدا  میناوتب  ات  میهدب  اهنآ  هب  يرکف  یگدامآ 

ماغدا رگید  داهن  کی  رد  دـیاب  اه  هتیمک  یـساسا ، نوناق  ساسا  رب  اریز  دوش ؛ یم  اـه  هتیمک  ماـمت  لـماش  ماـغدا  نیا  درک : هراـشا  ینک  يودـهم  هللا  تیآ 
ترازو دننام  یتلود  ياه  نامزاس  زا  یضعب  هتبلا  .دنوش  ماغدا  هاپس  رد  مه  یتمسق  و  يرمرادناژ ، ینابرهش و  رد  اه  هتیمک  مامت  هک  تسا  رظن  رد  دنوش و 

رد اه  نامزاس  نیا  مادختـسا  هب  ار  اه  هتیمک  نارادـساپ  زا  رفن  رازه  دودـح  نیاربانب  دـنهاوخ ؛ یم  ینارومأم  دوخ  ینف  ياه  هاگتـسد  تظاـفح  يارب  ورین ،
(3)-(2) .دروآ میهاوخ 

: تشون یمالسا  يروهمج  همانزور  نینچمه 

هب ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگ  ناینب  بالقنا و  ربهر  ینیمخ  ماما  ترضح  اب  هرکاذم  تاقالم و  روظنم  هب  هک  يرظتنم  یلع  نیـسح  هللا  تیآ  ترـضح  »
ایآ هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  بالقنا ، ربهر  تقوم  هاگتماقا  رد  رقتـسم  سراـپ  يرازگربخ  راـگنربخ  اـب  یـصاصتخا  هبحاـصم  کـی  یط  دوب ، هدـمآ  نارهت 

، هدشن ام  لیم  قباطم  هک  يروط  نآ  هدشن و  يزاسزاب  يرتسگداد  هک  یمادام  دندومرف  ماما  تفگ : ریخ ، ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  بالقنا  ياه  هاگداد 
ياه هاگداد  دیاب 

508 ص :

ذخأم 6. - 1
نآ ماظن  راداوه  ياهورین  زا  يرایسب  تشادن و  دوجو  هتیمک  لالحنا  یترابع  هب  ماغدا و  نیا  ناکما  دوجوم ، یماظتنا  یتینما و  یـسایس ، عضو  رد  ًالک  - 2

.تفرگ لکش  یماظتنا  يورین  سیسأت  ناونع  تحت  دعب  اه  لاس  لالحنا ، هن  و  يرمرادناژ ) ینابرهش و  هتیمک ، ماغدا   ) ماغدا نیا  .دندرمش  یم  حیحصان  ار 
ذخأم 1. - 3
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: دوزفا يرظتنم  هللا  تیآ  .دشاب  هتشاد  دوجو  بالقنا 

ناتسداد عرش و  ماکح  بالقنا و  ياه  هاگداد  نیب  هک  وحن  نیا  هب  دوب ؛ روشک  قطانم  زا  یضعب  رد  یگنهامهان  زا  ترابع  هک  میدوب  هجاوم  یلکـشم  اب  ام 
ییارجا ياهداهن  زا  یکی  هک  رادساپ  نایهاپـس  زا  ام  راظتنا  دوش و  یم  هدـهاشم  ییاه  یگنهامهان  نارادـساپ  هاپـس  بالقنا و  ياهارـسداد  بالقنا و  ياه 

هدـهع هب  شیارجا  بالقنا  ياه  هاگداد  ماکحا  ًاصوصخم  دنتـسه ؛ هیرجم  هوق  نوچ  دـننکب ؛ ارجا  ار  عرـش  تاـضق  ماـکحا  هک  تسا  نیا  دنتـسه  بـالقنا 
ارجا ار  یبالقنا  ماکحا  یتسیاب  دـنا و  هتـساخرب  بالقنا  نتم  زا  تقیقح  رد  هک  تسا  نیا  شقرف  یماظتنا  ياوق  ریاس  اب  هاپـس  نوچ  تسا ؛ بالقنا  نایهاپس 

.دننک

داجیا یگنهامه  دـیاب  دوش ، یم  هرادا  ینیکـشم  ياقآ  ام و  هلیـسو  هب  هک  تاضق  مازعا  یلاع  ياروش  رتفد  بـالقنا و  ياهارـسداد  نیب  دـیاب  نیا  رب  هوـالع 
، هدـش سیـسأت  یگزاـت  هب  مق  رد  هک  تاـضق  مازعا  یلاـع  ياروش  هب  هللاءاـش  نا  هک  میراد  یعـس  اـم  مدرک و  ضرع  ماـما  تمدـخ  ار  بلطم  نیا  و  دوش ،

عفر يارب  یعجرم  دوش و  ادـیپ  اهنآ  نیب  مزال  يراکمه  یگنهامه و  ات  دـنهدب  بـالقنا  يارـسداد  هب  یـسودق  ياـقآ  مه  یتاراـیتخا  میهدـب و  یتاراـیتخا 
مازعا رتفد ، نیا  ياهراک  زا  یکی  هک  دوب  دـهاوخ  مق  رد  تاـضق  مازعا  یلاـع  ياروش  رتفد  نآ ، دـننک و  هعجارم  اـهنآ  هب  هک  دوش  داـجیا  مدرم  تالاکـشا 

بالقنا ياهارـسداد  رد  مدرم  تایاکـش  ماکحا و  رودـص  هوحن  هب  هک  تسا  اه  ناتـسرهش  بالقنا  ياهارـسداد  روما  هب  یگدیـسر  یـسررب و  ياه  تئیه 
اه تئیه  نیا  هدـهع  رد  دـنا ، هدـشن  دازآ  زونه  دـنوش و  عـقاو  ماـما  وـفع  دروـم  دـیاب  هک  یناـسک  عـضو  هب  یگدیـسر  نینچمه  .درک  دـهاوخ  یگدیـسر 

(1)« .تسا

ناریا ياه  هاگشناد  عضو  ریظن  تفرگ ؛ رارق  هراشا  دروم  زین  رگید  دراوم  یخرب  بالقنا ، ياه  هاگداد  هلئسم  رب  هوالع  هبحاصم  نیا  رد  دوش  یم  يروآدای 
، هبحاصم نیا  شرازگ  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  هلمج  زا  تفای ؛ ساکعنا  فلتخم  ياه  همانزور  رد  بلاطم  نیا  .ماظن  فلاخم  ياه  هورگ  شنزرـس  و 

: درک وگزاب  ار  ریز  بلاطم  يو  لوق  زا 

جایتحا زیچ  همه  زا  شیب  زورما ، مطالتم  يایند  نیا  رد  مه  نآ  دوشب ، يزاسزاب  مالـسا  ساسا  رب  میهاوخ  یم  هتخیر و  مه  رد  هنوگ  نیا  هک  يروشک  نیا 
بالقنا ياروش  يروهمج و  سیئر  رتفد  هب  یتقو  .دـننک  شنزرـس  ار  اه  ناگرا  رت  مک  دـننکب و  مک  ار  تاراظتنا  مدرم  زا  یـضعب  نیاربانب  میراد ؛ نامز  هب 

دوش و یم  یئزج  روما  فرص  رت  شیب  اهنآ  تقو  ًاعطق  دنروآ ، یم  دراو  دایز  راشف 

509 ص :

ص 3. ذخأم 40 ، - 1
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.دننام یم  زاب  روشک  یساسا  يزاسزاب  زا 

.دشابن اه  یبرغ  هدنام  سپ  اهنآ  یشزومآ  همانرب  دشاب و  یمالسا  تاروتسد  تامیلعت و  دروم  رد  ییافکدوخ  مالسا و  ساسا  رب  ناشراک  اه  هاگشناد  دیاب 
زا ار  برغ  لباقم  رد  یگتخابدوخ  دـنهدب و  رارق  رظن  دروم  ار  نامدوخ  گنهرف  یمالـسا و  مولع  اـما  دـننکن ؛ هدافتـسا  برغ  مولع  زا  هک  میوگ  یمن  نم 

.دنهدب تسد 

هلاال ربکا و  هللا  راعـش  اب  دندش و  ادـف  مالـسا  رطاخ  هب  ام  ياه  ناوج  .دوب  مالـسا  درب ، شیپ  هب  ار  ام  بالقنا  هک  يزیچ  نآ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  تلم  همه 
دنوخآ رفن  کی  زا  اـی  ناملـسم  رفن  کـی  زا  مه  یتقو  کـی  رگا  دـیهدن و  تسد  زا  ار  مالـسا  هک  دیـشاب  بظاوم  سپ  دـندرک ؛ لابقتـسا  گرم  زا  هللاـالا ،

درف کی  لثم  هزات  متشاذگ ، جک  ار  میاپ  تقو  کی  رگا  مه  دنوخآ  نم  متسین ؛ مالـسا  هک  دنوخآ  ِنم  .دنراذگن  مالـسا  باسح  هب  ار  نیا  دنراد ، ینارگن 
.متسه رگید  يداع 

نآ .دینکن  تشپ  مالـسا  هب  .دنور  یم  یفارحنا  راکفا  یتسیلایرتام و  ياه  بتکم  غارـس  هک  دنا  هدـید  يدـب  هچ  مدرم  یلع ، ترـضح  نآرق و  مالـسا و  زا 
یمالسا بالقنا  نیا  رگا  هک  نیا  يارب  دینک ؛ یم  یمارح  هب  کمن  دیراد  هک  میوگ  یم  اهنآ  هب  نم  دنتـسه ، مالـسا  هیلع  رب  غیلبت  لوغـشم  هک  ییاه  ناوج 

هب ار  نآ  گنس  اهنیا  هک  یقلخ  مدرم و  نیا  .تسا  هداد  تاجن  نادنز  زا  ار  اهنیا  هک  دوب  مالسا  .میدیسوپ  یم  اضردمحم  ياه  نادنز  رد  اهنآ  نم و  دوبن ،
بوخ مالسا  اب  دینک ، یم  عافد  اهنآ  زا  قلخ ، زا  يرادفرط  مسا  هب  هک  امـش  دنمهفب  رگا  دنتـسه و  مالـسا  رادفرط  لوا ، هجرد  رد  قلخ  نیا  دننز ، یم  هنیس 

نم و اب  ار  لیصا  مالسا  دنشاب و  هتشاد  شیارگ  مالـسا  هب  زیزع  ناناوج  دیاب  .تفگ  اهنآ  هب  ار  بلطم  نیا  دیاب  و  دنوش ، یم  نمـشد  امـش  اب  مدرم  دیتسین ،
(1) .تسا تلادع  يدازآ و  بتکم  مالسا  هک  دنورب  مالسا  غارس  هب  همه  دننکن و  طلخ  ورمع  دیز و 

290

یخرب تاراهظا  رد  هک  ییاج  ات  تسا ؛ هدرک  داجیا  ماـظن  نالوئـسم  رد  ییاـه  يراودـیما  روشک ، نیا  رد  هاـش  روضح  دـضرب  رـصم  ناناملـسم  تاـکرحت 
ياه همانزور  ياه  هتـشون  ربانب  .تسا  عوضوم  نیا  زا  يا  هناشن  رـصم ، تلم  هب  باطخ  ردص  ینب  زورما  مایپ  .دنک  یم  زورب  يراودـیما  نیا  اه ، تیـصخش 

: تسا هدمآ  مایپ  نیا  رد  ناهیک ، یمالسا و  يروهمج 

تـسایس زا  هراومه  ام  وس ، نیدب  لاس 1953  رد  عولخم ، هاـش  اـکیرما -  ياـتدوک  زا  نارهاوخ ! ناردارب و  .رـصم  تلم  هب  ناریا  روهمج  سیئر  زا  یماـیپ 
يداش ام  تلم  همه ، زا  شیب  درک ، هطبار  عطق  میژر  نآ  اب  رصان  یتقو  (2) .میدرک یم  هزرابم  نآ  اب  میدرب و  یم  جنر  عولخم  هاش  یبرعدض  یمالسادض و 

ار هیسور  اکیرما و  هطلس  هایس  هیاس  مینک و  یلدمه  رگیدکی  اب  هک  دیما  نادب  دنا ؛ هدرک  بالقنا  ناریا  رد  برع  تلم  نارای  مالسا و  ناتسود  کنیا  .درک 
هدامآ برع و  تلم  تسود  هک  یتلود  اب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  اب  تسا ، هتفرگ  اوران  هب  ار  رصان  ياج  هک  یسک  اما  مینک ؛ رود  ناملسم  ياه  تلم  رس  زا 

هطلس دض  رب  گرزب  هزرابم  رد  يراکمه  هنوگره 

510 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 3 ، ، 18/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
ص 12. ذخأم 5 ، - 2
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یم ییاریذپ  رـصم  كاخ  رد  ار  برع  تلم  ناریا و  تلم  نانمـشد  نیرتدب  دـنک و  یم  ینمـشد  اراکـشآ  تسا ، اکیرما  هطلـس  رازبا  ناونع  هب  یتسینویهص 
وت زا  ناریا  تلم  .تسین  قفاوم  رـصم  روتاتکید  میمـصت  اب  رـصم  تلم  هک  تسا  نآ  رگنایب  يرـصم  ناناوج  نایوجـشناد و  تارهاظت  رـصم ! تلم   (1) .دنک

(2) وش هدنادرگزاب  ناریا  هب  عولخم  هاش  هک  یهاوخب  ینک و  مایق  هدناشن  تسد  میژر  دض  رب  دهاوخ  یم  گنهرف  اب  ناملسم و  تلم 

یط عولخم ، هاش  يرادهگن  رد  تاداس  رونا  هنامصخ  شور  اهروشک و  رگید  رصم و  رد  نایوجشناد  تارهاظت  هرابرد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  نینچمه 
اضردمحم ندرب  نیمه  هلمج  زا  دنک ؛ یم  مهارف  ار  ام  بالقنا  تفرشیپ  لیاسو  دنوادخ  : » درک جرد  حرـش  نیا  هب  ار  يرظتنم  هللا  تیآ  ياهرظن  یـشرازگ 

هموثرج نیا  هللادمحب  متفگ  مدش ؛ لاحـشوخ  نم  یلو  تفر ؛ اماناپ  زا  عولخم  هاش  هک  دـش  يدـب  راک  هچ  دـنتفگ  همه  هک  تسه  مدای  نم  .تسا  رـصم  هب 
، تسا یمالـسا  یبرع  ياهروشک  نیرت  گرزب  زا  یکی  تیعمج  رظن  زا  ًابیرقت  هک  رـصم  یتقو  دوب و  دهاوخ  يا  هقرج  نیمه  و  رـصم ، رد  دندروآ  ار  داسف 
هب دهاوخ  یم  تاداسرونا  هک  دنوش  یم  هجوتم  دیآ و  یم  شوج  هب  ناش  یبرع  یمالـسا و  تریغ  نآ  دنوش و  یم  کیرحت  اه  برع  دمآ ، رد  تکرح  هب 

رصم رد  هک  یعضو  نیا  نآلا  ...دش  دهاوخ  رـصم  ناملـسم  مدرم  مایق  ببـس  نیمه ، هللاءاش  نا  و  درب ، یم  ار  یبرع  ياهروشک  يوربآ  دنک و  تنایخ  اهنآ 
یم نامدوخ  یمالـسا  نارهاوخ  ناردارب و  همه  زا  ناریا  رد  دیـسر و  دهاوخ  هجیتن  هب  شبالقنا  هللاءاش  نا  دوب و  دهاوخ  رـصم  بالقنا  أدـبم  هدـمآ ، شیپ 

ینابیتشپ و رگید ، ياه  تروص  هب  ای  ییامیپهار و  تارهاـظت و  تروص  هب  دـنناوت ، یم  يوحن  ره  هب  يرـصم ، نایوجـشناد  یبـالقنا  لـمع  نیا  زا  میهاوخ 
(3)« .دننک ریدقت 
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قارغا و اب  ًاضعب  اهربخ  لاقتنا  اضف ، نیا  رد  تسا و  هدش  داجیا  یّصاخ  ياضف  رـصم ، رد  يو  ریخا  تماقا  هاش و  هب  طوبرم  لئاسم  هنال و  يارجام  زا  رثأتم 
نیا قادصم  زورما ، یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  جردنم  ون ، یلهد  رد  هاشدض  ریخا  تارهاظت  ربخ  هلمج  زا  تسا ؛ هارمه  يا  هدـننک  کیرحت  تافاضا 

: تشون همانزور  نیا  .دهد  یم  ناشن  ار  ناریا  رصم و  طباور  رد  جنشت  یعون  هک  تسا  عضو 

، دـنا هتـشگزاب  دوخ  ياهرهـش  هب  يزورون  تالیطعت  ندـنارذگ  يارب  هک  دـنه  ياه  هاگـشناد  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  لـقن  هب  یـسایس  راـگنربخ  »
ياه هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  يوس  زا  یتارهاظت  تسا ، هتفرگ  تروص  تاداسرونا  توعد  هب  هک  رـصم  هب  عولخم  هاش  دورو  بقاعتم  داد : شرازگ 

زا يا  هدع  يرصم ، یناریا و  نایوجشناد  رب  هوالع  هک  تارهاظت  نیا  رد  .دش  رازگرب  یلهد  رد  رصم  ترافس  لباقم  رد  تاداس ، هنانئاخ  لمع  هیلعرب  دنه ،
راتساوخ تاداس ، لمع  ندرک  موکحم  نمض  ناگدننکرهاظت  دنتشاد ، تکرش  نآ  رد  اهروشک  ریاس  ناملسم  نایوجـشناد  یقارع و  ناملـسم  نایوجـشناد 

.دندش يو  هیلعرب  رصم  مدرم  مایق 

511 ص :

ص 12. ذخأم 6 ، - 1

ص 12. ذخأم 5 ، - 2
ذخأم 78. - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 550 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_511_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_511_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_511_3
http://www.ghaemiyeh.com


هدش هارمه  اهنآ  اب  هک  مدرم  زا  يا  هدع  نایوجـشناد و  ندیـسر  اب  دنا ، هتفرگ  سامت  ام  راگنربخ  اب  رهـشمرخ  رد  هک  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  هتفگ  هب 
.دندش دیهش  ناگدننکرهاظت  زا  نت   18 مادقا ، نیا  هجیتن  رد  دندوشگ و  شتآ  اهنآ  يور  رب  ترافس  نابهگن  دنه و  سیلپ  رصم ، ترافـس  لباقم  هب  دندوب 

نایوجشناد زا  یکی  هزانج  .یناریا  يوجشناد  یقارع و 5  يوجشناد   3 يرصم ، ناملسم  يوجشناد   10 زا : دنترابع  روبزم  دیهش   18 شرازگ ، نیمه  ربانب 
اب یهوکـش ، اب  مسارم  یط  هبنـشراهچ 13/1/1359  زور  دشاب ، یم  رهـشمرخ  نابز  برع  مرتحم  خویـش  زا  یکی  دنزرف  هک  یـسوطرف  دمحم  مان  هب  یناریا 

« .دش عییشت  رهشمرخ  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  يدایز  هدع  روضح 

نیا نایرج  هب  يا  هراشا  نونکات  سراپ  يرازگربخ  یتلود و  عبانم  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  : » تسا هدوزفا  یمالسا  يروهمج  همانزور  روبزم ، ربخ  نایاپ  رد 
(1)« .تسا هدرکن  ربخ 

دهاوخن ار  ام  زگره  ناهج ، مدرم  ناسنا و  هدنیآ  خیرات  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  رـشتنم  تبـسانم  نیا  هب  يا  هیعالطا  هاپـس ، یمومع  طباور  نینچمه 
، دنـشاب هداتفا  بقع  بالقنا  هنـشت  نافعـضتسم  زا  دـنداد ، یم  دـیون  ار  ناسنا  ییاـهر  راعـش  هک  يدـیحوت  نیون  بـالقنا  نارگزاـغآ  هک  یناـمز  .دیـشخب 

راکتیانج هاش  ندروآ  اب  هک  دندیشیدنا  نینچ  ام  یمالسا  بالقنا  لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  یللملا ، نیب  مزینویهـص  تکراشم  اب  راوخناهج  ياه  تسیلایرپما 
رگید قارع و  رـصم ، ياه  تلم  یبـالقنا  تارهاـظت  یلو  دـنبایب ؛ شیوخ  يارب  يرارف  هار  ناریا ، رد  یلخاد  ياـه  بوشآ  هئطوت و  داـجیا  هناـیمرواخ و  هب 

زا نت  تداهـش 18  .دـنناد  یم  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  اب  دربن  رد  هشیمه  ار  دوخ  ناهج ، فعـضتسم  ناسنا  اهدرایلیم  هک  داد  ناـشن  هقطنم  ياـهروشک 
نامه میراودـیما  هتفگ و  کیربت  ناریا  قارع و  رـصم و  ياه  تلم  هب  ار  ناتـسودنه  رد  رـصم  ترافـس  يولج  رد  یناریا  یقارع و  يرـصم و  نایوجـشناد 
نامز زا  ههرب  نیا  رد  یگتسبمه  تلاسر  یمالسا  گرزب  تما  تخیمآ ، مه  هب  مزیلایرپما  وحم  يارب  رصم  ترافس  يولج  رد  نادیهـش  نیا  نوخ  هک  هنوگ 

(2)« .دور شیپ  رتدحتم  اه  نرق  متس  تحت  ناسنا  ییاهر  يارب  دیامن و  ساسحا  رت  شیب  برغ ، قرش و  نانمشد  لباقم  رد  ار 

هنوگ چـیه  درک  مالعا  ناهیک  اـب  ینفلت  ساـمت  رد  نارهت ، رد  دـنه  ترافـس  یتاـعوبطم  هتـسباو  : » تشون ناـهیک  روبزم ، ربخ  باـتزاب  رد  رگید ، يوس  زا 
نیا رد  هدش  رشتنم  رابخا  دومن  دیکأت  يو  .تسا  هتفرگن  تروص  دوش ، ییوجشناد  تشادزاب  یتح  ندش و  حورجم  ای  ندش و  هتشک  هب  رجنم  هک  يریگرد 
ياقآ دوزفا : شنانخس  همادا  رد  يو  .درادن  دوجو  دنه  میقم  یناریا  نایوجـشناد  نیدلاو  يارب  ینارگن  ياج  هنوگ  چیه  دشاب و  یم  ساسا  یب  ًالماک  دروم 

هک دوب  هدش  قرغ  هچایرد  کی  رد  دابآردیح  رد  هدمآ ، لمع  هب  هک  یتاقیقحت  قبط  تسا ، هدش  هتـشک  اه  يریگرد  نیا  رد  دوب  هدش  عیاش  هک  یـسوطرف 
(3)« .دیدرگ لقتنم  رهشمرخ  هب  دش و  ادیپ  شیپ  هتفه  يو  دسج 

: درک مالعا  دش ، جرد  یمالسا  بالقنا  همانزور  رد  هک  یشرازگ  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  شنزرـس  دروم  ًاحیولت  قوف  ربخ  رد  هک  سراپ  يرازگربخ  نینچمه 
تاراشتنا تاعالطا و  رتفد  »

512 ص :

ذخأم 10. - 1
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یناریا نایوجشناد  زا  نت  دنچ  تداهش  هب  عجار  نارهت  ياه  همانزور  زا  یکی  هک  يربخ  راشتنا  اب  هطبار  رد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هجراخروما  ترازو 
دنه ترافس  یتاعوبطم  تمسق  هک  روط  نامه  تشاد : مالعا  دوب ، هداد  راشتنا  ون ، یلهد  رد  رـصم  ترافـس  لباقم  رد  تاداسدض  تارهاظت  یط  دنه ، رد 

تقیقح زا  يراع  هدش ، دـنه  رد  یناریا  نایوجـشناد  يایلوا  ینارگن  بجوم  هنافـسأتم  هک  ربخ  نیا  تسا ، هداد  حیـضوت  اه  همانزور  یـضعب  رد  نارهت ، رد 
رد ناریا  یمالسا  يروهمج  ریفس  شرازگ  هب  انب  .تسا  هدیزرو  تردابم  نآ  پاچ  هب  هلـصاو ، ربخ  مقـس  تحـص و  یـسررب  نودب  روبزم  همانزور  هدوب و 
ون یلهد  رد  رـصم  ترافـس  ربارب  رد  یتارهاظت  دـنه ، سیلپ  عالطا  اب  یناریا ، نایوجـشناد  زا  يدایز  هدـع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  درگلاس  رد  ون ، یلهد 

ربارب رد  سپس  و  دندرک ، موکحم  لیئارسا ، رصم و  نایم  یـسایس  طباور  يرارقرب  زین  عولخم و  هاش  نتفریذپ  رطاخ  هب  ار  تاداس  نآ ، رد  دندرک و  رازگرب 
ای هلخادم  هب  رجنم  هک  يدروخرب  هنوگ  چیه  تارهاظت  نیا  رد  .دـندرک  اپرب  یتارهاظت  يوروش ، طسوت  روشک  نآ  یماظن  لاغـشا  هیلع  ، ناتـسناغفا ترافس 

(2)-(1)« .دادن يور  دوش ، دنه  سیلپ  يزادناریت 

292

هب خساپ  رد  يو  .تفگ  نخـس  ناریا  اب  طابترا  هرابرد  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  يدوعـس ، ناتـسبرع  رد  ضایر  هقطنم  ریما  زیزعلادـبع ، نب  ناملـس  ریما 
یم رکف  : » تفگ دراد ، يرظن  هچ  جیلخ  ياهروشک  هب  یمالـسا  بالقنا  رودص  دروم  رد  تسا و  هنوگچ  ناریا  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  طباور  هک  لاؤس  نیا 

مالـسا تلاسر "  " مایپ عبنم  اـم  ...مینک  یم  رداـص  ار  مالـسا  هک  میتسه  اـم  نیا  نوچ  دـشابن ؛ طوبرم  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  هجو  چـیه  هب  نخـس  نیا  منک 
ناریا یمالـسا  روشک  رگا  دوش و  یمن  رداص  ام  روشک  هب  مالـسا  اذل  مینک ؛ یم  يوریپ  مالـسا  عرـش  زا  دروم  ره  رد  هک  میتسه  يروشک  اهنت  ام  ...میتسه 

عرـش يارجا  رد  هک  میراودـیما  مییوگ و  یم  کیربت  روشک  نآ  هب  ار  مادـقا  نیا  اـم  تسا و  يا  هدیدنـسپ  رایـسب  راـک  دـنک ، يوریپ  مالـسا  زا  دراد  یعس 
(3)« .ددرگ قفوم  تسا ، هدمآ  ادخ  باتک  رد  هک  روط  نامه  مالسا ،
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درک مالعا  يدناگ  مناخ  اب  تاقالم  رد  دنه ، زا  دوخ  رادید  یط  تافرع ) رسای   ) رامعوبا دادربخ : دوخ  زورما  هرامـش  رد  سیراپ ، پاچ  لبقتـسملا  هیرـشن 
مناخ یمسر ، رفـس  نیا  یط  هیرـشن ، نیا  هتـشون  هب  .دنک  شـشوک  ناتـسناغفا  ناریا و  نایم  طباور  دوبهب  يارب  تسا  هتـساوخ  يو  زا  لباک  یلعف  میژر  هک 

(4) .تفریذپ رطاخ  بیط  اب  ناتسناغفا ، لکشم  هنیمز  رد  ار  رامعوبا  يرگ  یجنایم  يدناگ 

: داد شرازگ  سات ، يوروش ، یمسر  يرازگربخ  وکسم ، زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ  هب  لاح  نیا  رد 

513 ص :

.امیس ص523 ادص و  زا  یمالسا  يروهمج  همانزور  ربخ  شخپ  تبسانم  هب  دنه  ترافس  يدعب  هیبیذکت  شرازگ 291 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
ص 4. ، 19/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

هـسنارف پاچ  لبقتـسملا -  ص18 ، ، 18/1/1359 ناـهج ،" تاـعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 3
.16/1/1359 سیراپ ) )
ص 17. ذخأم 96 ، - 4
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رـسفم .دـنک  یم  دـییأت  ار  ناتـسناغفا  كاـخ  رد  يوروـش  نازابرـس  تقوـم  روـضح  هک  درک  بیوـصت  ناتـسناغفا  اـب  ار  یناـمیپ  ًامـسر  يوروـش  ناـملراپ 
ناتـسناغفا رد  يوروش  روضح  هرابرد  یناـمیپ  دوجو  هب  ینلع  هراـشا  نیتسخن  ساـت ، يرازگربخ  هیناـیب  هک  دور  یم  ناـمگ  تسا : هدوزفا  سرپدتیـشوسآ 

(1) .دشاب

میژر دـض  یـسوردض و  یتارهاظت  دادربخ ؛ هیکرت  رد  یتارهاظت  زا  یـشرازگ ، یط  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  رگید ، يوس  زا 
مدرم زا  رفن  نارازه  ناکبرا ، يربهر  هب  هیکرت  یلم " تمالـس  بزح   " تساوخرد هب  هتـشذگ  هتفه  تسا : هدـمآ  هماـنزور  نیا  شرازگ  رد  .لـباک  ینونک 
ندرک موکحم  يارب  ناتـسناغفا و  مولظم  ناناملـسم  زا  يرادـفرط  هب  ییامیپهار  نیا  .دـندرک  تکرـش  هوکـش  اب  ییامیپهار  کـی  رد  هیکرت  هجزو "  " رهش

رد ناکبرا  .درک  داریا  یلـصفم  ینارنخـس  یلم ، تمالـس  بزح  ربهر  ناکبرا  نیدـلا  مجن  هوکـشاب ، تارهاـظت  نیا  رد  .دوب  يوروش  هنارگزواـجت  لاـمعا 
طقف یبرغ ؛ هن  میتسه و  یقرـش  هن  ام  تشاد : مالعا  يو  .درک  موکحم  ار  يوروش  هنارگزواجت  لاـمعا  دومن و  هلمح  يوروش  هب  تدـش  هب  دوخ  ینارنخس 

دنمتردق بزح  ود  داد : همادا  ناکبرا  .میتسه  ناتـسناغفا  ناملـسم  مدرم  نابیتشپ  ام  .دنوش  دحتم  اه  تردق  ربارب  رد  ناناملـسم  مامت  دیاب  .میتسه  یمالـسا 
رد ناگدننکرهاظت  یمالسا ، يروهمج  همانزور  هتـشون  هب  .دنلطاب  راکفا  ياراد  هدوب و  برغ  قرـش و  رادفرط  ود  ره  قلخ ، بزح  تلادع و  بزح  هیکرت ،

هکلب وشرو ، كولب  هن  وتان ، كولب  هن  سرادم -  رد  نآرق  سیردت  مسیشرانآ  لح  هار  تداهش -  ای  تعیرش  ای  ربکا -  هللا  دنداد : یم  راعـش  تارهاظت  نیا 
(2) .ناتسناغفا مایق  داب  هدنز  مالسا -  عافد  كولب 
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رد دنومول  .تسا  هدرک  یسررب  تسا ، شیازفا  هب  ور  رـضاح  لاح  رد  هک  ار  تفن  تمیق  تیعـضو  یـشرازگ ، رد  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  دنومول  همانزور 
زین برغ و  رد  یتـفن  يزاـس  هریخذ  هب  دـهد و  یم  رارق  هراـشا  دروـم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتـسبرع  لـباقتم  شقن  رگید  يوـس  زا  ناریا و  شقن  شرازگ  نـیا 

" رازاب نوناق   " ناونع اب  ناریا ، بولطم  دنور  نیا  رد  ار  یلاؤس  تمالع  دشوک  یم  هک  نیا  نمـض  دـنک و  یم  هراشا  اضاقت  تفا  لاسما و  يامرـس  شهاک 
رظتنم مه  زاب  دـیاب  کپوا ، رد  شنارکفمه  ناریا و  تیقفوم  تروص  رد  هک  نیا  هب  رادـشه  دـهد ؛ یم  رادـشه  برغ  هب  ییاهن  هجیتن  هرابرد  دـنک ، حرطم 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دنشاب  تمیق  شیازفا 

هکشب ره  تمیق  دنراد  دصق  هک  دندرک  مالعا  هتـشذگ  هتفه  رد  هیرجین  تاماقم  .دروآ  دوجو  هب  ار  يدیدج  دعاصت  دناوت  یم  هیرجین  ناریا و  تامیمـصت 
تمیق هب  فطع  اب  ار  دوخ  کبـس  ماخ  تفن  تمیق  زین  ناریا  دعب ، تعاس  .دنناسرب 24  یبیل  تفن  تمیق  حطـس  هب  ینعی  رالد  هب 72/34  ار  دوخ  ماخ  تفن 
ناریا ناربهر  .دوب  دهاوخ  جیلخ  تفن  نیرت  نارگ  ، هکشب ره  يارب  رالد  تمیق 35  اب  ناریا  تفن  بیترت  نیدب  داد ؛ دـهاوخ  شیازفا  رالد   5/2 لیروآ ، لوا 

رالد ات 40  ار  هکـشب  ره  تمیق  لاس ، نایاپ  ات  دراد  دصق  تفن ، ریزو  رف  نیعم  ياقآ  .دننک  نامتک  اه  تمیق  ندرب  الاب  دروم  رد  ار  دوخ  تین  دـنرادن  یعس 
.دربب الاب 
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ربارب یشیازفا  لاس ، مود  ههام  هس  يارب  دوب ، رالد  نآ 28  تفن  هکـشب  ره  تمیق  هک  قارع  درک ؟ دنهاوخ  تیعبت  ناریا  ناربهر  زا  کپوا  ياضعا  ریاس  ایآ 
رازه يزور 450  زا  ار  دوخ  تفن  لیوحت  نازیم  طقف  هن  مویلورتپ ، شیتیرب  اب  دوخ  دـیدج  دادرارق  رد  تیوک  .تسا  هدرک  اـضاقت  هکـشب  ره  رد  رـالد  اب 4 

ریازجلا درک و  لـیمحت  تسا -  دادرارق  نیا  فـصن  هک  هکـشب -  ره  يارب  رـالد  ربارب 5/5  زین  ار  يا  هریذـپ  قح  داد ، شهاـک  هکـشب  رازه  هب 150  هکشب 
.دنک تیعبت  ناریا  تمیق  هنومن  زا  دش  روبجم  هرخالاب 

دـسر یم  رظن  هب  .دـش  داهنـشیپ  ریازجلا ، رد  یبیل  ناریا و  ریازجلا ، تفن  يارزو  تکرـش  اب  يا  هسلج  یط  هتـشذگ  هتفه  اه ، تمیق  یگنهاـمه  هلئـسم  نیا 
نینچ هدـع  نیا  .دـننک  هیجوت  ار  دوخ  تفن  تمیق  شیازفا  دـنناوتب  ات  تسا  اه  تمیق  یگنهامه  هلئـسم  نیمه  کپوا ، تخـسرس "  " ياـضعا یلـصا  ثحب 

هب کپوا  ياه  تمیق  رد  یمظن  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  دنک و  یم  يراددوخ  هدش  مالعا  ياه  تمیق  ندرب  الاب  زا  يدوعس  ناتسبرع  دننک : یم  لالدتـسا 
يدوعـس ناتـسبرع  دش و  دنهاوخ  هدناشک  ام  زا  تیعبت  هب  فرطیب  ياضعا  مادقا ، نیا  اب  .داد  میهاوخ  شیازفا  ار  دوخ  ياه  خرن  ام  ور  نیا  زا  دیاین ؛ دوجو 

.دمآ دهاوخ  تسد  هب  اه  تمیق  تسرهف  بیترت  نیدب  درک و  دهاوخ  يوریپ  رما  نیا  زا  دنام ، اهنت  یتقو 

اریز دوش ؛ یم  يراددوخ  یلالدتـسا  نینچ  ندیـشک  شیپ  زا  راب  نیا  تفرگ ، یم  ماجنا  رازاب " نوناق   " مان هب  لاس 1979  نایاپ  رد  اـه ، تمیق  شیازفا  رگا 
هدرک ادیپ  ناصقن  هتفه  رد  دـصرد  راهچ  ات  هس  زا  رخاوا  نیا  رد  مادرتر ،"  " رد ماخ  تفن  ياه  تمیق  هک  بیترت  نیدـب  تسا ؛ هدـش  نوگرگد  تفن  رازاب 

هام رد  اضاقت  سوسحم  ندش  مک  هب  هدننک ، فرـصم  ياهروشک  رد  يژرنا  داصتقا  تامادـقا  و  داصتقا ، ياه  خرچ  دـنُک  شخرچ  میالم ، ناتـسمز  .تسا 
نیا .تسا  هکـشب  درایلیم  جـنپ  نآ  نازیم  نونکا  مه  هک  دـندرک  هریخذ  ار  دوخ  تفن  اه  تکرـش  یتعنـص و  ياـهروشک  هوـالع ، هب  .دـش  رجنم  ریخا  ياـه 
ریثأت اه  تمیق  رد  دناوت  یم  تفن ، هدننک  فرـصم  ياهروشک  ریاخذ  نیا  هک  يدـح  هب  دـشاب ؛ یم  ناریا  نوچ  ییاهروشک  دـیدش  ینارگن  بجوم  هریخذ 

.دراذگب

؛ دنبای ییاهر  دنک ، لیمحت  اهنآ  هب  تسا  نکمم  رازاب " نوناق   " هک اه  تمیق  ناصقن  زا  دنناوتب  ات  دنتسه  یهار  لابند  هب  کپوا  ياضعا  زا  یـضعب  نیاربانب 
زا ار  دوخ  ياه  یتفایرد  نازیم  دنهاوخ  یم  هک  ییاج  نآ  زا  دـنداد و  شهاک  ار  دوخ  دـیلوت  ریخا  ياه  هتفه  رد  ناریا  یبیل و  تیوک ، ریازجلا ، ور  نیا  زا 

دنک و نیکمت  اه  تمیق  نیا  هب  تعرـس  اب  ًابیرقت  يدوعـس  ناتـسبرع  هک  دنراد  دیما  مادقا ، نیا  اب  دـنهد و  یم  شیازفا  ار  دوخ  ياه  تمیق  دـنهدن ، تسد 
.دهدن شیازفا  عیسو  نازیم  هب  ار  دوخ  دیلوت 

زج هب  اهروشک  يارب  ماخ  تفن  ياه  تمیق  شیازفا  .دنـشاب  اه  تمیق  شیازفا  رظتنم  هدـنیآ  ياه  هاـم  رد  دـیاب  تفن  هدـننک  فرـصم  ياـهروشک  نیارباـنب 
زا یتفن  ياه  تکرـش  تفاـی و  شیازفا  دـصرد  ریخا 12  ياه  هتفه  رد  اکیرما  رـالد  شزرا  .دوب  دـهاوخ  هارمه  رـالد  شزرا  شیازفا  اـب  هدـحتم ، تـالایا 

کنارف لداعم 5/4  ار  رالد  کی  دهد و  شیازفا  ار  دوخ  یتفن  تالوصحم  خرن  هک  دنا  هتساوخ  هسنارف  تموکح 

515 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 554 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا .تسا  هدرکن  یمادقا  ًارهاظ  هسنارف  تموکح  رـضاح  لاح  رد  .دـنک  یم  باسح  کنارف  ار 05/4  رالد  ره  هیاپ ، خرن  هک  یلاـح  رد  دروآ ؛ باـسح  هب 
(1) .دبای یم  لوحت  هنوگچ  هدنیآ  ياهزور  رد  زرا  رازاب  دنیبب  ات  دنام  دهاوخ  رظتنم  دشاب ، اه " تمیق  تقیقح   " لصا قفاوم  عقاو  رد  تموکح  نیا 

* * *

شرازگ 264 همیمض 

هک ینویطارفا  تفگ  هسنارف  دـنومول  همانزور  هب  ردـص  ینب  داد : ساکعنا  وحن  نیا  هب  دـعب ، زور  تعاس 8:30  رد  اکیرما  ویدار  ار  هبحاصم  نیا  زا  یـشخب 
هجوت مدع  هک  دوزفا  ردص  ینب  .دننک  يرادرب  هرهب  دوجوم  عضو  زا  دنشوک  یم  هک  دنتسه  ینابلط  تصرف  دنراد ، لاغشا  رد  ار  نارهت  رد  اکیرما  ترافس 
ناریا هب  عولخم  هاش  هداعا  رد  نایوجـشناد  رظن  اب  تفگ  ًاددجم  يو  .دروآ  دهاوخ  لابند  هب  یمیخو  بقاوع  نایوجـشناد ، نیا  فرط  زا  تلود  تایرظن  هب 

(2) تسا قفاوم 

: تشون خیرات 18/1/1359  رد  دادماب  همانزور  نینچمه 

سرپدتیشوسآ يرازگربخ  زورید 16/1/1359 ، درک : مـالعا  دوخ  يربـخ  ياـه  شخب  رد  ( 17/1/1359  ) بشید ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیـسوادص 
تـصرف ار  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  ردص  ینب  هک  دش  یعدـم  درک و  فیرحت  ار  دـنومول  يوسنارف  همانزور  اب  ردـص  ینب  نسحلاوبا  هبحاصم 

، بیترت نیا  هب  دننک و  یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  اه ، ناگورگ  نتشادهگن  اب  نایوجشناد  تسا  هتفگ  يو  هک  درک  اعدا  يرازگربخ  نیا  .تسا  هدناوخ  بلط 
: تسا ریز  تروص  هب  روبزم ، هنیمز  رد  دنومول  همانزور  اب  ردص  ینب  ياقآ  هبحاصم  نیع  هک  یتروص  رد  دنا ؛ هتشاذگ  هصقانم  هب  ار  اهنآ  لیوحت 

ماجنا دـیابن  لاقتنا  هک  دـنیوگ  یم  اهنآ  لثملا  یف  دـننک ؛ یم  هدافتـسا  ءوس  اه  ناگورگ  هلئـسم  زا  يور  پچ  هقباسم  کی  اب  ام ، روشک  رد  ناـبلط  تصرف 
هابتشا فرط ، ود  ره  نیا  .منک  لمع  ما ، هتفگ  هچنآ  هب  هک  دنهاوخ  یم  نم  زا  رگید  بناج  زا  اه  ییاکیرما  .دنا  هتـساوخ  ار  نآ  اه  ییاکیرما  نوچ  دریگ ؛

.دننک یم 

داهنـشیپ دوب ، هتفریذپ  ار  نآ  بالقنا  ياروش  دوب و  هدـش  داهنـشیپ  میاهدـلاو  تروک  بناج  زا  هک  یحرط  رد  ًالبق  ناتـسرامیب  کی  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا 
نیا رد  سک  چیه  ربارب  رد  يدهعت  چیه  ام  نیاربانب  دیدرگن ؛ یلمع  دـحتم  للم  قیقحت  نویـسیمک  هنالوجع  تمیزع  تلع  هب  داهنـشیپ  نیا  یلو  دوب ؛ هدـش 

لخاد رد  رهاظ  ظفح  روظنم  هب  اه ، ناگورگ  لاقتنا  هب  رتراـک  ياـقآ  هک  تسا  نیا  یلـصا  هلئـسم  ما ، هتفگ  تاّرک  هب  هک  روط  ناـمه  نکل  میرادـن ؛ دروم 
.دراد جایتحا  شیوخ ، یتاباختنا  يابقر  ندرک  تکاس  دوخ و  روشک 

؛ دشاب اهنآ  اب  قح  دیاش  .مینک  تیامح  يرگید  ربارب  رد  یکی  زا  هک  تسین  ام  هدهع  رب  دـنرادن و  یقرف  ناگیر  رتراک و  دـنیوگ  یم  ناملـسم  نایوجـشناد 
ام .دـهد  قوس  دنتـشاد ، مانتیو  گنج  نامز  رد  هک  یبلط  گنج  هیحور  هب  ار  اکیرما  مدرم  ام  راتفر  دـیابن  .تسا  يرگید  زیچ  نم  ینارگن  عوضوم  نکیلو 

مدرم .مینک  تیوقت  دـهد ، قوس  تنوشخ  لامِعا  فرط  هب  ار  رتراک  دـهاوخ  یم  هک  ار  اکیرما  یتموکح  هاگتـسد  تسیـشاف  بلط و  هلخادـم  حانج  دـیابن 
مدرم يارب  رما  نیا  دوش ، اکیرما  مدرم  لیامت  رییغت  هب  رجنم  ام  راتفر  رگا  .دنوش  هدناشک  یماظن  ییوج  هثداح  هب  هک  دنتسین  نیا  راتساوخ  مه  زونه  اکیرما 

(3) مریگ هدهعرب  ار  نیگنس  تیلوئسم  نیا  هک  مرادن  میمصت  نم  دوب و  دهاوخ  هعجاف  کی  تیرشب  همه  ناریا و 

زیزع قراط  رورت  لیلحت  باتزاب و  رد  هروثلا  همانزور  یناریادض  يزاساضف  شرازگ 268 : همیمض 

دنک و یم  شالت  ناریا  دضرب  يزاسدنس  يارب  قارع ، یتاغیلبت  یتلود و  هاگتـسد  هک  تسا  هدش  هراشا  یحیولت  روط  هب  ًاضعب  اه ، يرازگربخ  شرازگ  رد 
رد هک  درک  لاسرا  یشرازگ  دادغب  زا  سرپدتیشوسآ  يرازگربخ  زورما  نیمه  .دنک  حرطم  زیزع ، قراط  دضرب  دصقءوس  یلصا  لماع  ار  ناریا  دشوک  یم 

: تسا هدش  هراشا  وحن  نیا  هب  روبزم ، هثداح  زا  دعب  ياهارجام  هب  نآ ،
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5 سیراپ ، پاچ  دنومول -  ات 26 ، ص 24  ، 24/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 1
(. 16/1/1359  ) لیروآ 1980

.17/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یبرع  شخب  ص 11 ، ذخأم 7 ، - 2
ص1. ، 18/1/1359 دادماب ، همانزور  - 3
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باترپ دروم  رد  يدیدج  شرازگ  قارع ، یتلود  یعمج  طابترا  لیاسو  دریگب ، ماقتنا  ناریا  زا  داد  لوق  نیـسح  مادص  تندـیزرپ  هک  نآ  زا  سپ  زور  کی 
نایم زا  لصالا ، یناریا  يوجـشناد  مالغ  یلعرون  ریمـس  تشون : هروثلا  همانزور  .دـندرک  شخپ  قارع ، ریزو  تسخن  نواعم  زیزع  قراط  يوس  هب  کجنران 

کجنران ندرک  جراخ  ددـص  رد  هدـننک  دـصقءوس  .درک  باترپ  يو  يوس  هب  یکجنران  دـندوب  هدـش  عمج  زیزع  قراط  رود  هک  نایوجـشناد  زا  یهورگ 
نایوجشناد هب  درک ، یم  ندید  هاگشناد  زا  هک  یعقوم  نیسح  مادص  هبنشراهچ  زور  .دنتسب  هلولگ  هب  ار  يو  یتینما  ياهورین  هک  دوب  نآ  نماض  زا  يرگید 

دـصقءوس یناریا  تیلـصا  ًاروف ، یقارع  تاماقم  .تفر  دهاوخن  ردـه  هب  دـش ، هتخیر  اج  نیا  رد  هک  یکاپ  نوخ  هک  مروخ  یم  دـنگوس  راب  هس  نم  تفگ :
.تسا قارع  یتسیلایسوس  تموکح  دضرب  ناریا  یبالقنا  میژر  تاماقم  هئطوت  کی  زا  یتمسق  هلمح ، نیا  دندرک  اعدا  دندیشک و  شیپ  ار  هدننک 

داوم يدایز  رادقم  مالغ  هناخ  رد  یتینما  تاماقم  .دوش  جراخ  قارع  زا  دـصقءوس  زا  سپ  ات  دوب  هدروآ  تسد  هب  یجورخ  يازیو  مالغ  دـیازفا : یم  هروثلا 
.دندرک ادیپ  یسراف  نابز  هب  ییاه  همان  زین  هرجفنم و  ییایمیش 

.دنک تبحـص  یبرع  دناوت  یمن  زونه  وا  ردام  تسا و  ناگرزاب  يو  ردپ  .دننک  یم  یگدنز  قارع  رد  تسا  یتدم  مالغ  هداوناخ  دـسیون : یم  همانزور  نیا 
.درک تماقا  نارهت  رد  لاس  کی  دادغب ، هب  تشگزاب  زا  شیپ  درک و  ندید  ناریا  زا  لاس 1978  رد  مالغ 

(1) .تسا هئطوت  نیا  رد  ناریا  نتشاد  تسد  دروم  رد  یقارع  تاماقم  تاماهتا  دییأت  تهج  رد  هروثلا ، شرازگ  دسر  یم  رظن  هب 

مالیا رادناتسا  هبحاصم  حورشم  شرازگ 270 : همیمض 

: دوش یم  هئارا  همیمض  نیا  رد  ناهیک ، زورما  هرامش  رد  جردنم  سراپ ، يرازگربخ  اب  مالیا  رادناتسا  یمیهاربا  رغصا  ياقآ  يوگو  تفگ  حورشم 

لاس 51، رد  تفگ : هقطنم ، نیا  رد  نآ  ددجم  زاغآ  هتشذگ و  میژر  رد  مالیا  ناتسا  رد  تفن  يرافح  تیعونمم  هب  هراشا  اب  مالیا  رادناتسا  یمیهاربا  رغصا 
يزرم یضارا  زا  يدایز  رادقم  دش و  لیمحت  ناریا  هب  يزرم  طوطخ  نآ ، بجوم  هب  هک  دش  دقعنم  ریازجلا  رد  نیسح  مادص  عولخم و  هاش  نیب  يدادرارق 

هب یناتسهوک  ياه  نیمز  و  ناگدازآ ، تشد  میظعلاروه و  هقطنم  رد  اه  قالتاب  زا  يرادقم  دادرارق  نیا  رد  دش ، راذگاو  قارع  هب  ناریا  زیخلصاح  عتارم  و 
.تفرگ قلعت  ناریا 

یمن لیلد ، نیمه  هب  دادرارق  نیا  تفگ : تسا  هتفرگ  تروص  ایـس  ناـمزاس  فرط  زا  ًـالامتحا  يدادرارق  نینچ  میظنت  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  مـالیا  رادناتـسا 
و ناگداپ ، رارقتـسا  يارب  تکرـش  نارهم ، هاـگدورف  دـناب  هعـسوت  هلمج  زا  ینارمع  ياـهراک  دادرارق  نیمه  بجوم  هب  هچ  دـشاب ؛ هتـشاد  يراـبتعا  دـناوت 

.تسا هدش  فقوتم  هتشذگ  رد  دوب ، هدش  عورش  مالیا  ناتسا  رد  هک  يرافح  تایلمع 

ياه لکد  يدایز  دادعت  هک  مدش  هجوتم  مدرک و  ندید  يزرم  راون  زا  کیدزن  زا  راب  دنچ  ما ، هدمآ  ناتـسا  نیا  هب  نم  هک  هتـشذگ  هام  هس  رد  دوزفا : يو 
ياه هلیم  يرتم  جنپو  یس  هلصاف  رد  يرافح ، ياه  لکد  زا  یکی  یتح  دنتسه ؛ يرافح  لاح  رد  زرم ، رد  کیدزن  رایـسب  هلـصاف  رد  قارع ، تلود  يرافح 

.دندرک یم  ینارگن  راهظا  تباب  نیا  زا  نایسوم  نارلهد و  نارهم ، رادزرم  ناملسم و  مدرم  تسا و  هدش  رقتسم  يزرم 

بالقنا زا  سپ  هتـشذگ ، لاس  رد  قارع  تلود  دیـسر ، ام  هب  زرم  فرط  نآ  زا  هک  یتاعالطا  دـش و  ماجنا  هک  یتاعلاطم  قبط  درک : هفاـضا  مـالیا  رادناتـسا 
هیامرـس هلیـسو  هب  ار  راـک  نیا  قارع  .تسا  هدرک  تفن  ياـه  هاـچ  رفح  هب  مادـقا  نارهم ، اـت  هکف  زا  هکف و  اـت  هچملـش  زا  ناریا ، زرم  تازاوم  هب  یمالـسا ،

هلیم يرتم  دـنچ  رد  یتح  يرافح ، ياه  پیکا  اه و  ناوراک  زا  یـضعب  .تسا  هداد  ماجنا  ییاکیرما  ییایلاتیا و  يوسنارف ، ياه  تکرـش  تفگنه  يراذـگ 
رقتـسم نارلهد  نایـسوم و  هقطنم  رد  يرافح  ياه  هاگتـسد  تفن ، ترازو  تاماقم  ریاس  تفن و  ریزو  يریگیپ  اب  هناتخبـشوخ  .دنتـسه  رقتـسم  يزرم  ياه 

تلود ًالامتحا  میدرک و  مادـقا  دوب ، هدـش  اهنآ  هرابرد  یـسانش  نیمز  تاعلاطم  ًالبق  هک  یتفن  میظع  ياه  هچـضوح  يور  يراـفح  هب  زین  اـم  تسا و  هدـش 
ياه هاچ  رفح  اب  زین  قارع 
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نییاپ یلیخ  دـیلوت  هب  ار  اهنآ  تفن  ياه  هاچ  ًالمع  ام  هاچ ، هقلح  دـنچ  زا  يرادرب  هرهب  عورـش  زا  دـعب  .تسا  هدرک  هدافتـسا  ناریا  تفن  عباـنم  زا  یفارحنا ،
.تسا هدوب  یلیمحت  دروم  کی  نوچ  تسین ؛ ربتعم  نم  صخش  رظن  هب  تسا ، هتشاد  دوجو  مه  يا  همان  بیوصت  رگا  نیاربانب  دناسر ؛ میهاوخ 

رد میناد  یم  ًاقیقد  میراد و  عالطا  اهنآ  تاصتخم  تاصخـشم و  زا  هک  تسا  هدرک  رفح  يزرم  راون  رد  هاـچ  هقلح  هتـشذگ 30  لاس  رد  قارع  تفگ : يو 
رایـسب رما  کی  زرم ، بسانم  ًاتبـسن  هلـصاف  رد  نامدوخ و  كاخ  رد  ام  راک  عورـش  نیاربانب  دـننک ؛ یم  يرادرب  هرهب  اـهنآ  زا  هنوگچ  دنتـسه و  یقمع  هچ 

.تسا ینوناق  یقطنم و 

ناملـسم تما  هب  طقف  هک  يروشک  تسین ؛ هتـسباو  یتردـق  چـیه  هب  هک  يروشک  میـشاب ؛ هتـشاد  لقتـسم  يروشک  هک  میدرک  بالقنا  اـم  دوزفا : یمیهاربا 
.میریگب هزاجا  نیسح  مادص  زا  دیابن  مینزب ، یهاچ  نامدوخ  روشک  نیمزرس و  رد  نامدوخ و  هناخ  رد  هک  نیا  يارب  اذل  تسا ؛ یکتم 

هک ییاه  همان  رد  تشاد : راهظا  تفگ و  نخـس  ناریا  دـضرب  قارع  ثعب  تموکح  هناحوبذـم  ياه  تیلاـعف  زا  مـالیا  رادناتـسا  وگو ، تفگ  نیا  همادا  رد 
هجوت لباق  ناشدادعت  هک  دنوش -  یم  هدنهانپ  ام  هب  هک  یناسک  دنتسرف و  یم  قارع  هعیش  ناملسم و  زرابم و  مدرم  صوصخ  هب  قارع  نینمؤم  ناناملسم و 

زا میا و  هتفای  عالطا  دنک ، یم  دراو  مدرم  هب  قارع  تلود  هک  يا  هجنکش  متـس و  ملظ و  زا  دننک ، یم  یگدنهانپ  ياضاقت  بترم  هک  يدارفا  زین  و  تسا - 
.میا هدش  هاگآ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  قارع  ناملسم  روشک  رد  نیسح  مادص  هک  یمتس  ناقفخ و  ّوج 

یبوخ هب  دوش  یم  دراد ، دوجو  اج  نآ  رد  هک  يدیاقع  شیتفت  یبالقنا و  زرابم و  ياهورین  ندرک  ینادنز  رورت و  مادـعا ، كانتـشحو  رامآ  زا  دوزفا : يو 
رثا مدرم  گنهرف  هیحور و  رد  دنک و  ادـیپ  هعاشا  نآ ، تبثم  ياهرثا  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  زا  اه  نیـسح  مادـص  یلاشوپ  تموکح  هک  درب  یپ 
ياه ینادنز  ناقفخ و  اه ، هجنکـش  اهرورت ، هرابرد  ییاه  شرازگ  درک و  نامتک  ار  نآ  دوش  یمن  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسا  سرت  ساره و  رد  دراذگب ،

.تسا هدیسر  ام  هب  دننک ، يراکمه  قارع  تلود  اب  دنهاوخ  یمن  ای  دنتسین  ثعب  بزح  ءزج  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  نانآ ، ياه  هداوناخ  مدرم و  ینالوط 

مدرم رد  هک  یکرحت  یمالـسا و  بالقنا  يداینب  قیمع و  هبذاج  زا  مالـسا و  تقیقح  زا  شدوخ ، مدرم  راـکفا  رد  هک  نیا  يارب  قارع  تموکح  دوزفا : يو 
نویبالقنادض هب  کمک  يزرم و  لئاسم  حرط  اب  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  عورـش  ار  يدایز  هنامرـش  یب  تامادقا  دهاکب ، تسا ، هدمآ  دوجو  هب  قارع 

هب اهنآ  نداتـسرف  دنتـسه و  قارع  ماعلا " نما   " هرادا تمدـخ  رد  هک  هتخورفدوخ  دارفا  یکاواـس و  دارفا  يا  هدـع  هب  یماـظن  ياـه  شزومآ  نداد  ناریا و 
نیا رگید  .دهدب  وشو  تسـش  ار  مدرم  نهذ  دهاوخ  یم  نویزیولت ، ویدار و  قیرط  زا  زین  و  يراکبارخ ، يارب  رگید  ياهاج  ای  هاشنامرک  مالیا ، ناتـسزوخ ،

يروتاتکید و تسا و  هدرک  گنت  مدرم  رب  يداع  عماوج  یتح  تارادا و  سرادـم ، اه ، هدکـشناد  رد  یـسایس  یبهذـم و  تیلاعف  هنوگره  رب  ار  هصرع  هک 
.تسا هدروآ  دوجو  هب  قارع  روشک  رد  لماک  مسیشاف 

ریگنماد هزرابم  رد  اریز  دـننادرگ ؛ یم  تسد  هب  تسد  ار  هعمج  زامن  ینارنخـس  نامتما و  ماما  ینارنخـس  ياهراون  قارع  مدرم  درک : هفاضا  مالیا  رادناتـسا 
.دنراد ناریا  ناملسم  مدرم  يراکمه  هب  جایتحا  دنراد ، توغاط  اب  هک 

تهج رد  دراد ، رایتخا  رد  هک  ییویدار  یگنر و  نویزیولت  زا  هدافتـسا  اب  قارع  تلود  تفگ : رت  شیب  تاغیلبت  موزل  هب  هراشا  اـب  ناـنچمه  مـالیا  رادناتـسا 
، ناریا یمالـسا  يروهمج  روشک  نویزیولت  ویدار و  نالوئـسم  تسا و  تیلاعف  لوغـشم  زور  بش و  میژر ، یلاشوپ  تاغیلبت  ییادز و  نهذ  بیذاکا و  رـشن 

تلم یمالـسا  بالقنا  ندناسر  رمث  هب  رد  تسا  نکمم  هک  یتامادـقا  یلاشوپ و  هنادرمناوجان و  یتامادـقا  دـننک ؛ توکـس  تامادـقا ، نیا  لباقم  رد  دـیابن 
، ناتـسناغفا قارع ، ياهروشک  هب  صوصخ  هب  اهزرم  زا  نوریب  هب  ار  ناریا  ناملـسم  تما  يادـن  رتهب  رتدوز و  هچره  دـیاب  هکلب  دـنک ؛ داـجیا  ریخأـت  قارع ،

(1) .دنناسرب يدوعس  ناتسبرع  ناتسودنه و  ناتسکاپ ،

دندش دازآ  درُک  حلسم  ياه  هورگ  تراسا  زا  هک  ینارادساپ  تادهاشم  شرازگ 275 : همیمض 

زا ییاه  شخب  .دندرک  یتالاؤس  هدش  دازآ  نارادساپ  زا  رضاح ، ناراگنربخ  یتاعوبطم ، هبحاصم  نیا  رد 
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: تشون بالقنا  مایپ  .دوش  یم  هئارا  همیمض  نیا  رد  اهنآ ، هب  خساپ  رد  نارادساپ  تاراهظا  اه و  لاؤس 

قارع رد  دیدش و  هتفرگ  ناگورگ  یلماوع  هچ  هلیسو  هب  یخیرات و  هچ  رد  امش  دش : لاؤس  رادساپ  ناردارب  زا  یکی  زا  فیرـشوبا ، ردارب  نانخـس  زا  سپ  »
؟ لوئسمریغ یتسیرورت و  ياهورین  ای  دیدوب  قارع  صخشم  لوئسم و  ياهورین  ناگورگ  اج  نآ  رد  ًالوصا  دنتشاد ؛ امش  اب  يراتفر  هچ 

ات دندرب  هار  زور  ود  هواپ  زا  هتـسب ، مشچ  اب  ار  ام  .میدش  هتفرگ  ناگورگ  هب  رـسناور  هواپ و  نیب  هتـشذگ ، لاس  هام  يد  مود  زور  ام  دـش : هتفگ  باوج  رد 
مه قارع  رد  میدش و  هتفرگ  ناگورگ  هب  هل  هموک  بزح  هلیسو  هب  ام  .دندرب  قارع  هب  ار  ام  مه  ًادعب  .میدوب  ینادنز  یتدم  اج  نآ  رد  قارع و  زرم  کیدزن 

دندمآ یم  هک  دنتشاد  دوجو  اج  نآ  رد  زین  تارکمد  بزح  دارفا  قارع و  ثعب  تلود  لماوع  .دنتفرگ  لیوحت  ار  ام  هک  دندوب  هل  هموک  بزح  دارفا  نامه 
یناسک میدـید ، ام  دـندمآ و  یم  قارع  تلود  فرط  زا  هک  یلماوع  .میدوب  ینادـنز  طبرا "  " هاگودرا ياه  یکیدزن  رد  ام  .دـندرک  یم  تبحـص  اـم  اـب  و 

درُک دارفا  دندمآ و  یم  اهنیا  .دننک  راک  اهنآ  يارب  ات  دندوب  راشف  تحت  ثعب ، تلود  فرط  زا  نآلا  هدرک و  یگدنز  قارع  رد  لاس  یس  تسیب ، هک  دندوب 
(1)« .دندش یم  کیرحت  لماع  ای  دندرک ، یم  حلسم  دنداد و  یم  بیرف  ار 

هب هتشذگ ، لاس  هامرویرهش  مکی  خیرات  رد  نم  تشاد : راهظا  هطبار  نیمه  رد  رادساپ  ناردارب  زا  رگید  یکی  : » تسا هدمآ  بالقنا  مایپ  شرازگ  همادا  رد 
دندرک یهاگداد  ار  ام  اج  نامه  رد  دندرب و  ناکوب  هب  ار  ام  زور  ود  زا  دعب  مدـش و  ریگتـسد  هل  هموک  بزح  قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  هلیـسو 

ار رگید  رفن  راهچ  اج  نآ  رد  .دندرب  تشدرـس  هب  اج  نآ  زا  داباهم و  هب  ار  هیقب  دندرک و  مادـعا  دوب ، ناملـسم  درُک  گرمـشیپ  هک  ار  ام  دارفا  زا  یکی  هک 
بزح هلیـسو  هب  هاگداد  .دـندومن  موکحم  مادـعا  هب  همکاـحم و  ار  رگید  رفن  شـش  زین  ناـکون  ماـن  هب  یتاـهد  رد  .دـندرک  مادـعا  هب  موکحم  همکاـحم و 

بآ رد  حبص  تعاس 5  ارم  دوخ  ...دوب  راک  رد  مه  هجنکش  نادنز ، رد  درک : هفاضا  ردارب  نیا  ...دش  یم  لیکشت  میدوب ، هدش  لیوحت  نآ  هب  هک  تارکمد 
گرم لاح  هب  زور  دنچ  ات  هک  دنداد  هجنکـش  ار  رفهب  رغـصا  ردارب  نینچمه  .دندیـشک  نوریب  ارم  هزانج  ًادعب  هک  دندز  یم  کتک  تعاس 7  ات  دنتخادنا و 

.دوب هداتفا 

هب ادتبا  ام  ...میدش  هتفرگ  ناگورگ  هب  گنج  زا  دـعب  هامرهم ، رد 15  هناب ، تشدرـس -  يریگرد  رد  اـم  تفگ ... : هطبار  نیمه  رد  ناردارب  زا  رگید  یکی 
هورگ زا  .دندرک  نادنز  یهار  ار  ام  مه  اهنآ  دنداد و  تارکمد  بزح  لیوحت  دننک ، مادعا  ار  ام  دنتساوخ  یتقو  دعب  میداتفا و  هل  هموک  بزح  دارفا  تسد 
...دش ماجنا  قارع  زرم  رد  طقف  ام  زا  ییوجزاب  .دنتشک  یصالخ  ریت  اب  تحارج ، یـضیرم و  رطاخ  هب  ار  رفن  دنچ  اما  دشن ؛ مادعا  تروص  نآ  هب  یـسک  ام 
قارع لخاد  رد  میدـیمهف  دـعب  اما  میتفر ؛ زرم  ياه  یکیدزن  ات  میدرک و  رارف  راـب  کـی  نوچ  میدوب ؛ ینادـنز  قارع  هینامیلـس  رهـش  يرتمولیک  ود  رد  اـم 

.میدش ریگتسد  لماوع  نامه  هلیسو  هب  هرابود  .میدمآ  ناریا  فرط  هب  میتسه و 

یبزح ام و  نیب  هک  یگنج  رد  هاـمرهم ، خیرات 15  رد  متـسه و  نارادساپ  هاپـس  ياضعا  زا  یکی  نم  تفگ : يریگ  ناگورگ  اب  هطبار  رد  رفهب  رغـصا  ردارب 
دنچ تسیب و  هک  دش  ببس  رما  نیمه  میتشاد و  يا  هدننک  ریگلفاغ  تلاح  کی  ام  ...مدش  ریگتسد  دمآ ، شیپ  دندرک ، یم  تیلاعف  ناتسدرک  رد  هک  ییاه 

ار نم  دوخ  هلمج  زا  يدادعت ، .دندز  یـصالخ  ریت  دندنام ، یم  هدنز  دندوب و  یمخز  هک  مه  ار  ناشرفن  دـنچ  دـنناسرب و  تداهـش  هب  ار  نامناردارب  زا  رفن 
هجنکـش ...دوب  یناسنا  ریغ  ...اهنآ  دروخرب  هوحن  .دـندرک  ینادـنز  هرخالاب  ات  دـندرب  هار  اه  هوک  رد  هدایپ  بش ، هس  زور و  هس  دـنتفرگ و  ناـگورگ  هب  زین 

اب دـیاب  وضو  کی  يارب  ...میدوب  رازآ  تیذا و  تحت  ًادـیدش  وضو  زامن و  ظاحل  زا  ...دیـشک  یم  لوط  تعاـس   12 ، 10 دـنداد ، یم  ماجنا  اهنآ  هک  ییاه 
تـسم هک  دوبن  يزور  ینارماک ، گنهرـس  اـم  نابنادـنز  یتح  دـندروخ ؛ یم  بورـشم  ًاـنلع  ناـشدوخ  ...اـهنآ  .میدروخ  یم  هبرـض  دـنچ  گـنفت  قادـنق 

(2)« .دشابن

: تشون هبحاصم  نیا  ساکعنا  نمض  زین  یمالسا  بالقنا  همانزور 

هبحاـصم کـی  رد  نارادـساپ ، هاپـس  ماـقم  مئاـق  فیرـشوبا  قاـفتا  هب  دـندوب ، هل  هموک  تارکمد و  بزح  ناـگورگ  رد  اـه  هاـم  هک  نارادـساپ  زا  یهورگ 
زا یکی  ...دندرک  ناونع  ار  یبلاطم  تکرش و  ینویزیولت  ویدار  یتاعوبطم و 
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رد تفگ : يو  .داد  حرش  ار  دوخ  يریگتسد  یگنوگچ  درک و  تبحص  دوب ، هدش  رارف  هب  قفوم  هک  ناجیابرذآ ، لها  هداز ، یلع  نیسح  مان  هب  اه  ناگورگ 
تسد اه و  مشچ  اب  ار  ام  یگمه  هک  میدش  ریگتسد  هل  هموک  بزح  دارفا  طسوت  هواپ  رـسناور و  نیب  رد  رگید ، نت  هد  هارمه  هب  هتـشذگ  لاس  هام  يد  مود 

.میدوب ینادنز  اج  نآ  ار  یتدم  هک  دنداد  لاقتنا  یقارع  ياه  هاگودرا  زا  یکی  هب  ار  ام  دعب  دندرک و  لقتنم  نادنز  هب  هتسب  ياه 

نیا تشاد  یگزات  اج  نآ  رد  ام  يارب  هک  يا  هلئـسم  .دـندوب  سامت  رد  قارع  یثعب  تلود  لماوع  اب  تارکمد ، هل و  هموک  بزح  لماوع  هک  داد  همادا  يو 
دمحا کـیجات و  هللاءاـطع  یماـسا  هب  ار  رفن  ود  هل  هموک  بزح  هک  میدوب  رظاـن  ناـمدوخ  اـم  هک  ارچ  دـندش ؛ یم  شورف  دـیرخ و  اـه  ناـگورگ  هک  دوـب 

همادا رد  هداز  یلع  نیـسح  .دنرب  یم  رـس  هب  قارع  هینامیلـس  نادنز  رد  نونکا  مه  اهنآ  هک  تخورف  قارع  تلود  هب  دـندوب ، ام  ناراکمه  زا  هک  یناهبزور 
.میدرک مگ  ار  رگیدمه  هنافسأتم  هار ، رد  هک  میدرک  رارف  نادنز  زا  مناتسود  زا  یکی  اب  نم  تفگ :

ریگتـسد ناییادـف ، هل و  هموک  بزح  طسوت  زقـس  رد  هام  رویرهـش  لوا  تفگ : یناما ، دومحمدیـس  مان  هب  تسا ، هدـش  دازآ  هک  اه  ناگورگ  زا  رگید  یکی 
ار ام  ناراکمه  زا  نت  دنچ  دندرک و  همکاحم  ار  ام  بزح  رد  .میدش  تارکمد  بزح  لیوحت  ناکوب  رد  دندرک و  لقتنم  ناکوب  هب  زقس  زا  ار  ام  هک  میدش 
هک ینارماک " گنهرـس   " نینچمه دوب ، یکاواس  هک  یئارـسک " نامحرلادبع   " هک درک  هفاضا  يو  .دندرک  موکحم  نادنز  هب  ار  هیقب  موکحم و  مادـعا  هب 

.دندوب ام  نانابنادنز  دوب ، رمخلا  مئاد  هشیمه 

خیـش ردارب  ینیـسح  لالج  اهنیا  تفگ : ناتـسدرک  رد  یـسایس  ياه  هورگ  نارـس  ِدوخ  نایم  تاـفالتخا  ندرمـشرب  نمـض  هدـش ، دازآ  نارادـساپ  زا  یکی 
ياه ناگورگ  زا  رگید  یکی  .دندرک  ینادنز  ریگتـسد و  دوب ، هدرک  دراو  قارع  زا  هحلـسا  هضبق  اهنآ 200  هزاجا  نودب  راب  کی  هک  ار  ینیـسح  نیدلازع 

یم ار  لوپ  نیا  ام  رگا  .دـننک  دازآ  ار  اـم  ناـموترازه  تخادرپ 50  لابق  رد  هک  دـندوب  رـضاح  دـنتفرگ ، ناگورگ  هب  ار  ام  هک  یناـسک  تفگ : هدـش  دازآ 
يارب قارع  زا  یگدـنز  لـیاسو  كاروخ و  تاـمهم ، ماـمت  هک  تفگ  زین  اـه  ناـگورگ  زا  رگید  یکی  .میوش  دازآ  میتـسناوت  یم  زین  ًـالبق  ًاـمتح  میتـشاد ،

(1) .دیسر یم  ناگرمشیپ 

قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  اب  نآ  تبسن  یقیقع و  دیعس  شرازگ 281 : همیمض 

دـسج ندش  ادیپ  ربخ  نامزاس ، نیا  ناگرا  راک ، همان  هتفه  هرامـش 49  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هک  دوش  یم  يروآدای  یقیقع  دیعـس  هرابرد 
: تشون هاشنامرک " زرابم  مدرم   " هب باطخ  هراب ، نیا  رد  درب و  مان  مولع  هدکـشناد  يوجـشناد  ناونع  اب  اهنت  يو  زا  ربخ ، نیا  نمـض  درک و  مـالعا  ار  يو 
هجنکش و مئالع  راثآ و  اب  ار  شا  هدش  هعطق  هعطق  دسج  دنیابر و  یم  شا  هناخ  ریسم  رد  شیپ  زور  دودح 20  ار  یقیقع  دیعس  مولع ، هدکشناد  يوجشناد 

(2) دننک یم  اهر  رهش  هموح  رد  راگیس ، شتآ  اب  یگتخوس  وقاچ و 

ییادـف تداهـش  زور  نیملهچ  تبـسانم  هب   " ناونع اب  یبلطم  رد  درک و  دای  قلخ  ییادـف  کـی  ناونع  اـب  يو  زا  دوخ ، هرامـش 54  رد  همان ، هتفه  نیمه  اما 
هتشذگ لاس  نمهب  رخاوا  رد  يزار ، هاگشناد  ماگشیپ  يوجشناد  یقیقع  دیعس  قیفر  تشون : میراد ،" یم  یمارگ  ار  شا  هرطاخ  یقیقع ، دیعس  قیفر  قلخ ،
دهاوش .دنتفای  رفولین  بارس  ياه  هپت  رد  دوب ، نآ  رب  هنایشحو  ياه  هجنکـش  هناشن  هک  ار  وا  دسج  لاس 58 ، دنفسا  رد 6  دش و  هدوبر  حلسم  نادرم  طسوت 

نارادساپ هاپس  نورد  رد  هدش ، ماجنا  تاقیقحت  قباطم  .تفرگ  ماجنا  نارادساپ  هاپس  نورد  هایـس  ياهدناب  طسوت  هنایـشحو ، راتـشک  نیا  هک  تسا  یکاح 
(3) .تسا یبالقنا  رصانع  رورت  ییاسانش و  نآ ، هفیظو  هک  هدش  لیکشت  یتوکلم  مان  هب  یصخش  یتسرپرس  هب  قیقحت ، هورگ  مان  هب  يدناب  هاشنامرک 

دورد ثداوح  زا  فلتخم  عبانم  شرازگ  شرازگ 285 : همیمض 

همیمض نیا  رد  تسا ، هدش  جرد  فلتخم  عبانم  رد  هثداح  نیا  هرابرد  دعب ، ياهزور  هچنآ  زا  يا  هعومجم  دورد ، یسایسریغ  ًارهاظ  هیـضق  تیمها  لیلد  هب 
بیـصن جـیورت ، غیلبت و  ثیح  زا  نآ  هیـشاح  رد  هچنآ  زین  هثداـح و  نیا  فلتخم  ياـیاوز  اـه و  هبنج  هک  دوش  یم  بجوم  دراوم  نیا  رکذ  .دوش  یم  رورم 

فلتخم ياه  نایرج 
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لباق رتهب  ینونک  عطقم  هژیو  ياهزورب  زا  یکی  عقاو ، رد  دوش و  نشور  عطقم ، نیا  رد  هاپـس  صاخ  تالکـشم  زین  ددرگ و  نییبت  نکمم  دـح  ات  دوش ، یم 
.دشاب یسررب 

ناهیک رد  هک  ار -  دورد  هثداح  رد  لوتقم  ود  ردپ  كرتشم  هیعالطا  (، 24/1/1359  ) هثداح نیا  زا  دعب  هدش  رشتنم  هرامش  نیتسخن  رد  بالقنا  مایپ  هیرشن 
: تسا حرش  نیا  هب  دیسر ، پاچ  هب  دورد " رد  ادهش  ياه  هداوناخ  هیعالطا   " ناونع اب  هک  هیعالطا  نیا  نتم  .درک  جرد  دنا -  هدش  هدرب  مان 

نوعجار هیلا  ّانا  ّانا هللا و  یلاعت -  همسب  »

زور ره  تسا و  هدش  نشور  ناگمه  يارب  اهنآ  هیرک  هرهچ  دنـسانش و  یم  ار  اهنآ  تلم ، همه  هک  هدـش  هتخانـش  ياه  هورگ  بالقنادـض و  رگید  راب  کی 
یب زا  رفن  دـنچ  دوخ ، موش  درگـش  اب  هدومن و  اولب  داـجیا  دـشاب ، دوجوم  يا  هنیمز  اـجک  ره  دنـشاب ، یم  تکلمم  نیا  رد  يریگرد  داـجیا  هئطوت و  یپ  رد 

يادهش يایلوا  ام  .دنزادنا  یم  رادساپ  ناردارب  نیریاس و  ندرگ  هب  ار  نآ  نوخ  دنهد ، یم  رس  ادن  دنـشک و  یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  تکلمم  نیا  ناهانگ 
نارادساپ هاپس  دروم  رد  تاعیاش  مامت  هتشکن و  ربخ  یب  ادخ  زا  دارفا  زج  یسک  ار  ام  يادهـش  هک  میراد  یم  مالعا  تحارـص  تعاجـش و  لامک  اب  دورد ،

.دناسرب تازاجم  هب  ار  ام  يادهش  نیلتاق  رت  عیرس  هچره  هک  میهاوخ  یم  بالقنا  هاگداد  زا  مییامن و  یم  بیذکت  ار 

یکزایپ اضرمالغ  دیهش  ردپ  هللادارم ، اضما :

(1)« .دورد نامیس  هناخراک  رگراک  لوتقم  دیهش  ردپ  یکلم ، داوجدیس  اضما :

هب رهـش  هطقن  نیدنچ  دش ، هدیـشک  زین  هبنـشکی  زور  هب  هک  دورد  ثداوح  رد  : » تشون دوخ  هرامـش 19/1/1359  رد  ناهیک  همانزور  هثداح ، همادا  هرابرد 
هتفگ قـبط  .دـندومن  لـقتنم  درجورب  هـب  دـندرک و  تشادزاـب  یمازعا  نارادـساپ  ار  رفن   70 تسا : هدـمآ  نـینچمه  شرازگ  نـیا  رد  .دـش » هدیـشک  شتآ 

لیطعت رهـش  دورد ، نینوخ  ثداوح  لابند  هب  .تسا  هدـمآ  تسد  هب  ناگدشریگتـسد  زا  از ، شتآ  داوم  يواح  يرطب  کی  هحلـسا و  هضبق  هس  نارادـساپ ،
.دندز یمازعا  نارادساپ  دضرب  ییامیپهار  هب  تسد  رهش  یلاها  زا  ییاه  هورگ  دش و 

هتـشگزاب رهـش  نیا  هب  یبسن  شمارآ  هتـشذگ  ياهزور  رد  : » تسا هدـش  رکذ  وحن  نیا  هب  دورد ، رد  ناـهیک  راـگنربخ  زا  لـقن  هب  ارجاـم ، ماجنارـس  ًاـتیاهن 
(2)« .تسا

یشرازگ شیوخ ، صاخ  عضاوم  يریگ و  تهج  قبط  دیـشوک  نامزاس  ره  تشاد و  یعیـسو  باتزاب  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ  تایرـشن  رد  دورد ، هثداح 
: تشون دوخ  خروم 20/1/1359  هرامش  رد  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دهاجم ، .دهد  هئارا  نآ  زا 

عامتجا دورد  يرادرهش  يولج  هک  ار  رهش  نیا  ناراکیب  زا  يدادعت  دنوش و  یم  دورد  دراو  يدابآ ، مرخ  نارادساپ  زا  رفن  دادعت 130  نیدرورف ، زور 14  »
، دنراد ار  ندنکارپ  دصق  هک  نارادساپ  .دنوش  یم  عمج  يرادرهـش  يولج  رد  ًاددـجم  ناراکیب  زا  يدادـعت  هبنـش ، زور  .دـننک  یم  ریگتـسد  دـندوب ، هدرک 
، يزادـناریت رثارب  دوش و  یم  رتدـیدش  يریگرد  .دـننک  یم  باـترپ  گنـس  نارادـساپ  يوس  هب  ناراـکیب  ًـالباقتم  .دـنیامن  یم  ییاوه  يزادـناریت  هب  مادـقا 

یم هدیشک  رهـش  حطـس  هب  یلبق ، لئاسم  یخرب  تلع  هب  هدش و  جراخ  ناراکیب  هلئـسم  لوح  زا  مک  مک  يریگرد  نیا  .دنوش  یم  یمخز  هتـشک و  يدادعت 
هدوب يدورد  نارادساپ  حالـس  علخ  رطاخ  هب  دورد ، هب  يدابآ  مرخ  نارادساپ  ندـمآ  دوش  یم  هتفگ  .تسا  هتـشاد  همادا  رهظزادـعب  تعاس 3  اـت  هک  دوش 

مجاهت دروم  اهنآ ، زا  تیامح  فعـضتسم و  ناییاتـسور  نیب  نیمز  میـسقت  هلمج  زا  ناش ، یمدرم  عضوم  تلع  هب  لبق ، اه  تدم  زا  دورد  نارادـساپ  .تسا 
(3)« .تسا هدش  شرازگ  رفن  هس  ناگدش  هتشک  دادعت  .دنا  هدوب  اهنآ  هب  هتسباو  يدایا  اه و  لادوئف  بناج  زا  اه  هسیسد  عاونا 

: تشون دندیشک " نوخ  هب  مه  ار  دورد  یموبریغ ، نارادساپ   " ناونع تحت  خروم 27/1/1359 ، راک ، هیرشن  رد  زین  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

.دندوشگ شتآ  رهـش  راکیب  ناناوج  نارگراک و  ناناقهد و  يور  هب  ناراد ، هیامرـس  گرزب و  ناراد  نیمز  زا  عافد  رد  یمازعا  نارادساپ  دورد ، رهـش  رد  »
هنایشحو دندش ، یم  تیامح  نارهت  زا  هک  یمازعا  نارادساپ  .دندرک  افعتسا  هب  راداو  حالـس و  علخ  دندرک ، یم  عافد  مدرم  زا  هک  ار  یموب  نارادساپ  اهنآ 
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« .دندش تشادزاب  زین  یهورگ  یمخز و  هتشک و  یمازعا  نارادساپ  طسوت  مدرم  زا  يا  هدع  اه  يریگرد  نیا  رد  .دنتسب  لسلسم 

: تشون زین  هلئسم  یگنوگچ  اه و  هنیمز  هرابرد  راک  هیرشن  شرازگ ، نیمه  رد 

رد ار  بوغرم  ياه  نیمز  لاح ، نیع  رد  نیکلام  نیا  .دراد  رارق  کلام  گرزب  يدودعم  رایتخا  رد  هقطنم  ياه  نیمز  زا  یعیـسو  شخب  دورد ، هقطنم  رد  »
هب دننابیرگ ؛ هب  تسد  یگنـسرگ  رقف و  ینارگ ، يراکیب ، ینیمز ، یب  اب  هک  دـنراد  رارق  هقطنم  ریقف  ناناقهد  کچوک ، هتـسد  نیا  لباقم  رد  .دـنراد  رایتخا 

...تفای شرتسگ  دمآ و  دوجو  هب  ییاهدروخ  دز و  يریگرد و  نیکلام  ناییاتسور و  نیب  لبق  يدنچ  زا  لیلد ، نیا 

مادـقا ناناقهد  هیلع  دنتـساوخ  یم  اهنآ  زا  هک  گرزب  نیکلام  ياضاقت  لباقم  رد  دـندرک و  یم  عافد  ناناقهد  زا  عقاوم  رت  شیب  رد  دورد ، نارادـساپ  هاپس 
تشاد و ار  اه  لادوئف  گرزب و  ناراد  نیمز  بناج  هراومه  دورد ، یموب  نارادساپ  فالخرب  دورد  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  .دندرک  یم  تمواقم  دـننک ،

.درک یم  بوکرس  ار  هقطنم  ناناقهد  يرمرادناژ ، سیئر  کمک  هب 

ندرک راداو  يارب  ناـنآ  هک  دوش  یم  ثعاـب  ناراـکیب  نارگراـک و  تساوـخرد  هب  تاـماقم  ررکم  ییاـنتعا  یب  ...و ، يراـکیب  همادا  اـب  نیدرورف : و 14 13
روهمج و سیئر  ياقآ  دییأت  هب  يرادنامرف ، عرش و  مکاح  یمالـسا ، بالقنا  هاگداد  .دننزب  نصحت  هب  تسد  ناشاه ، تساوخ  هب  یگدیـسر  يارب  تاماقم 

نارادساپ حالس  علخ  هب  مادقا  دندوب ، هدش  مازعا  درجورب  صوصخ  هب  فارطا و  ياهرهـش  زا  هک  یموبریغ  رادساپ  کمک 120  اب  زکرم و  نارادساپ  هاپس 
هب لیوحت و  ار  دوخ  ياه  حالس  راتشک ، يریگرد و  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  یموب  نارادساپ  .دنهد  افعتسا  هک  دنهاوخ  یم  نانآ  زا  دننک و  یم  یموب 

.دنهد یم  افعتسا  یعمج  هتسد  روط 

...دننک یم  ضارتعا  نارگراک  .دنهد  همتاخ  دوخ  نصحت  هب  هک  دهاوخ  یم  نصحتم  نارگراک  زا  دـیدهت ، اب  رادـنامرف  مادـقا ، نیا  زا  سپ  نیدرورف :  16
نارادساپ تامادقا  هب  ضارتعا  رد  دورد ، مدرم  ...دننز  یم  تسد  نصحتم  نارگراک  متش  برـض و  هب  هدش و  هکرعم  دراو  یمازعا  نارادساپ  نیب ، نیا  رد 

هب مادقا  ادتبا  مدرم ، ضارتعا  اب  هلباقم  يارب  یمازعا  نارادـساپ  .دـندرگ  یم  یمازعا  نارادـساپ  جارخا  ناهاوخ  ...دـننز و  یم  تارهاظت  هب  تسد  یمازعا ،
دنسر یم  تداهش  هب  نت  هس  نآ ، هجیتن  رد  هک  دنشک  یم  نوخ  كاخ و  هب  دنریگ و  یم  فده  ار  مدرم  یهاتوک  هلـصاف  هب  دننک و  یم  ییاوه  يزادناریت 
موجه يرادرهـش  زکرم  فرط  هب  رهـش  يوس  ره  زا  دوش و  یم  مدرم  ضارتعا  مشخ و  شرتسگ  بجوم  نارادساپ ، راتـشک  .دنوش  یم  یمخز  نت  اه  هد  و 

نویبالقنا بوکرـس  يارب  دنـشک و  یم  شتآ  هب  ار  يرادرهـش  نامتخاس  دوخ ، ياهراتـشک  هیجوت  يارب  یمازعا  نارادساپ  دوش  یم  هتفگ  .دـنروآ ...  یم 
یم رب  ضارتعا  هب  یمازعا  نارادـساپ  هیلع  هچراپکی  رهـش ، ماگنه  نیا  رد  .دـننک  یم  بوشآ  يزورفا و  گنج  هب  مهتم  ار  یبالقنا  ياـهورین  مدرم و  رهش ،

« ...دوش یم  هدیشک  شتآ  هب  یموبریغ  نارادساپ  سیئر  ینازار  هناخ  ...دزیخ 

: درب نایاپ  هب  وحن  نیا  هب  ار  دوخ  لصفم  شرازگ  راک ، هیرشن  رخآ ، رد 

تاـعالطا قبط  مدرم ، بوکرـس  هب  مادـقا  نارادـساپ و  مازعا  .دراد  همادا  زین  نونکا  مه  تشحو ، بعر و  طـیحم  داـجیا  مدرم و  تشادزاـب  يریگتـسد و  »
اب هبراحم  ماهتا  هب  ناگدش ، تشادزاب  زا  يدادعت  يارب  یمالـسا  بالقنا  ناتـسداد  .تسا  هتفرگ  تروص  روهمج  سیئر  روتـسد  دیدحالـص و  اب  دوجوم ،

مدرم و تساوـخ  ...دـنرب  یم  رـس  هب  نصحت  رد  ناگدـش  تشادزاـب  ياـه  هداوناـخ  مدرم و  زا  یهورگ  نوـنکا  مـه  .تـسا  هدرک  مادـعا  ياـضاقت  ادـخ ،
.4 دورد ؛ مدرم  راتشک  نیببسم  تازاجم  همکاحم و  . 3 یموب ؛ نارادساپ  تشگزاب  . 2 یموبریغ ؛ نارادساپ  جارخا  . 1 تسا : ریز  حرش  هب  دورد  نینصحتم 

(1)« .نویزیولت ویدار و  رد  روسناس  وغل  . 5 ناینادنز ؛ هیلک  يدازآ 

دنه رد  رصم  ترافس  ربارب  رد  يریگرد  رابخا  هرابرد  دنه  ترافس  همان  بیذکت  شرازگ 291 : همیمض 

یمالـسا و يروهمج  همانزور  هب  ون ، یلهد  تارهاظت  ساکعنا  عون  دـهد  یم  ناشن  تفای ، راشتنا  هراب  نیا  رد  دـعب  زور  هک  دـنه  ترافـس  هیبیذـکت  هیناـیب 
ترافـس هینایب  رد  .تسا  هداد  باتزاب  بیترت  نیمه  هب  ار  ربخ  زین  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  هکلب  تسا ؛ هتـشادن  صاصتخا  هاپـس  یمومع  طباور 

لیروآ رد 6  هک  نارهت  رد  دنه 
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هب یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  ار  یـساسا  یب  ربخ  ینارگن ، اب  دـنه  ترافـس  : » تسا هدـمآ  تفرگ ، رارق  سراـپ  يرازگربخ  راـیتخا  رد  ( 17/1/1359)
دادماب رابخا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  زا  هتـشذگ ، زور  رهظ  زا  دعب  يربخ 9:30  شخب  رد  ًاـبقاعتم  هک  ( 16/1/1359  ) لیروآ 1980 خیرات 5 

يزادناریت رثا  رد  ون ، یلهد  رد  رـصم  ترافـس  زا  جراخ  تارهاظت  رد  دوب  هدـش  هتفگ  نآ  رد  و  دـیدرگ ، شخپ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يادـص  زورما 
تسا و هدشن  يزادـناریت  سک  چـیه  هب  هدوب و  تقیقح  زا  يراع  شرازگ  نیا  .درک  هدـهاشم  دـندش ، هتـشک  يدادـعت  یناریا  نایوجـشناد  يوس  هب  سیلپ 

(1)« .دندش قرفتم  یمارآ  هب  ناگدننکرهاظت 
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 6  يدامج  نیدرورف 135920  هبنشکی 17  گنج  رامشزور 

295

.دش رازگرب  زورما  رهظزادـعب  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  يارب  كاپ  دـیع  مسارم  نارهت  رد  .دـشن  داجیا  یلوحت  اه  ناگورگ  يارجام  دـنور  رد  مه  زورما 
اه ناگورگ  مسارم ، نیا  رد  دادماب ، همانزور  شرازگ  هب  .دش  ماجنا  یناریا  شیشک  ود  و  یچوپاک ، فقـسا  ییاکیرما ، شیـشک  هس  روضح  اب  مسارم  نیا 

ياه همان  مسارم  نیا  رد  زین  یچوپاک  فقسا  .دنداد  ماجنا  اهنآ  يارب  ار  كاپدیع  مسارم  ناشیشک ، دندرک و  تاقالم  ناشیشک  اب  هناگادج  ياه  هورگ  رد 
.درک میلست  نانآ  هب  ار  اه  ناگورگ  ناگتسب  اه و  هداوناخ 

ناملسم نایوجشناد  راتفر  دنتفگ  اهنآ  .دندوب  رادروخرب  لماک  تمالـس  زا  یگمه  دوب و  بوخ  رایـسب  اه  ناگورگ  عضو  مسارم  نیا  رد  دنتفگ  ناشیـشک 
ياه ناگورگ  يارب  هک  كاپ  دیع  مسارم  رد  .تسا  هدش  مهارف  اهنآ  يارب  یهافر  لیاسو  هنوگ  همه  تسا و  هدوب  بوخ  اه  ناگورگ  اب  زین  ماما  طخ  وریپ 

(1) .دندرک یلاحشوخ  راهظا  مسارم  نیا  يرازگرب  زا  اه  ناگورگ  همه  .تشاد  تکرش  زین  ناریا  رد  پاپ  هدنیامن  دش ، رازگرب  ییاکیرما 

دنلریا و نیشیپ  هجراخ  ریزو   ) دیارب کم  نوش  عالطا  هب  ًاریخا  ناریا  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  داد : شرازگ  نیلبود  زا  هسنارف  يرازگربخ  لاح ، نیا  رد 
دیارب کم  شرازگ ، نیا  رب  انب  .تسا  ناریا  لوبق  دروم  اکیرما ، ناریا و  فالتخا  لـح  هنیمز  رد  يو  حرط  هک  تسا  هدـناسر  لـبون ) حلـص  هزیاـج  هدـنراد 

رد هک  تخاس  ناشنرطاخ  يو  .تسا  هتـشاد  مـالعا  يو ، اـب  شـسامت  نیرخآ  رد  ار  تقفاوم  نیا  ناریا  يروهمج  سیئر  هک  درک  مـالعا  نیلبود  رد  زورما 
تشگزاب حرط ، نیا 
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ياه ییاراد  نتخاس  دازآ  نینچمه  .تسا  هدش  هدـناجنگ  للم ، نامزاس  تینما  ياروش  تراظن  اب  یللملا ، نیب  هاگداد  کی  رد  يو  همکاحم  عولخم و  هاش 
نیا دوزفا  دـیارب  کـم  .دراد  دوـجو  حرط  نیا  رد  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  نارهت ، رد  يریگ  ناـگورگ  لاـبند  هب  هـک  یلئاـسم  هدـحتم و  تـالایا  رد  ناریا 

يراددوخ حرط ، نیا  هرابرد  اکیرما  هجراخ  ریزو  شنکاو  ندرک  وگزاب  زا  يو  اّما  تسا ؛ هدش  اکیرما  هجراخروما  ریزو  سنو  سوریاس  میلست  اهداهنشیپ 
(1) .درک

، بالقنا ياروش  يوگنخس  یبیبح  نسح  .تسا  بالقنا  ياروش  بشما  هسلج  هب  طوبرم  ناریا ، رد  اه  ناگورگ  هب  طوبرم  هلئـسم  نیرت  مهم  نیا ، دوجو  اب 
؛ دوش هتفگ  ماما  هب  اه ، ناگورگ  لاقتنا  هب  طوبرم  بلطم  هک  دش  هتفرگ  میمصت  بشما ، هسلج  رد  تفگ : اه  ناگورگ  هلئسم  دروم  رد  هسلج  نیا  نایاپ  رد 

نوچ تسناد ؛ دـیاب  هشیمه ، يارب  راب  کی  دوزفا : يو  .مینادـب  دروم  نیا  رد  ار  ماـما  رظن  هک  تسا  نیا  دـش  هتفرگ  میمـصت  هک  یبلطم  نآ  عقاو ، رد  ینعی 
یمومع لئاسم  يرـس  کی  لئاسم  نیا  اریز  دوش ؛ بلج  دیاب  ًامتح  اهنآ ، هرابرد  ماما  رظن  هک  دراد  دوجو  ناریا  تسایـس  رد  لوا  هجرد  لئاسم  يرـس  کی 

: تفگ يو  .دش  دهاوخ  مالعا  ییاهن  میمـصت  ماما ، رظن  میمـصت و  ساسا  رب  لاحره  هب  درک : هفاضا  یبیبح  .دهدب  رظن  نآ  دروم  رد  دیاب  يربهر  هک  تسا 
لوط هب  یـسوساج  هنال  رد  ناشیا  همانرب  ایوگ  یلو  دـنک ؛ تکرـش  بشما  هسلج  رد  بالقنا ، ياروش  ياضعا  اب  تاقالم  يارب  دوب  رارق  یچوپاـک  فقـسا 

(2) .دش دهاوخ  هتشاذگ  نایم  رد  ناشیا  اب  بلاطم  ماما ، اب  تاقالم  رد  ادرف  تهج ، نیا  هب  درک : ناشنرطاخ  نایاپ  رد  یبیبح  .تسا  هدیماجنا 

يرازگربخ شرازگ  زین  هجراخروما  ریزو  دوب -  هدش  لیکشت  ردص  ینب  نسحلاوبا  تکرش  اب  هک  هسلج -  نیا  نایاپ  رد  راد ، شک  هجیتن  نیا  مالعا  زج  هب 
هدـشن لیکــشت  نونکاـت  ینویــسیمک  نـینچ  دوزفا : درک و  بیذـکت  اـه ، ناـگورگ  هلئــسم  لـح  يارب  ار  نارهت  رد  ینویــسیمک  لیکــشت  هراـبرد  رتـیور 

(4)-(3) .تسا

526 ص :

.هسنارف يرازگربخ  نیلبود -  ص 4 ، ، 18/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
ص 12. ، 18/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2

هرامش نیمه  هحفص 4  رد  تسا ، هدش  جرد  خروم 18/1/1359  یمالسا  بالقنا  همانزور  هحفـص 12  رد  بیذکت  نیا  ربخ  هک  یلاح  رد  تسا  بلاج  - 3
هب اه  ناگورگ  هلئـسم  لح  يارب  ییاه  شـشوک  ات  تسا  هدش  لیکـشت  رفن  جنپ  زا  بکرم  ینویـسیمک  درک  مالعا  هاگآ  ماقم  کی  تسا : هدـمآ  نینچ  نآ 

نولالیو روتکه  و  پاپ ، هدنیامن  ینوکوب  لاب  ینویسنان  نارهت ، رد  سیئوس  ریفس  گنال  کیرا  یچوپاک ، فقـسا  زا : دنا  ترابع  نآ  ياضعا  .دروآ  لمع 
.داد دنهاوخ  دوخ  راک  هوحن  دروم  رد  یتاحیضوت  يدوز  هب  دنتسه ، نارهت  رد  نونکا  هک  نویسیمک  نیا  ياضعا  .يوسنارف  نانادقوقح  هگروب  نیتسیرک  و 

نینچمه .درک  يراددوخ  دراد ، ناریا  تلود  رظن  زا  هک  یتیمسر  هجرد  نویـسیمک و  نیا  هرابرد  رظن  راهظا  زا  زین  هجراخروما  ترازو  رد  هاگآ  ماقم  کی 
کی ربخ  دنتـشاد : راهظا  دندرک ، وگو  تفگ  سرپدتیـشوسآ  اب  هک  ییاه  ماقم  تسا : هدمآ  خروم 19/1/1359  یمالسا  بالقنا  همانزور  لوا  هحفـص  رد 
عنام دنراد ، تکرش  یحیسم  شیشک  ود  يوسنارف و  نادقوقح  ود  سیئوس ، ریفس  نآ ، رد  دش و  مالعا  نارهت  رد  زورما  هک  يرگ  یجنایم  دیدج  ششوک 

، تسا هورگ  نیا  تیقفوم  دنموزرآ  اکیرما  تلود  دـنا  هتفگ  هک  یلاح  رد  تاماقم  نیا  .دوب  دـهاوخن  دـیدج  ياه  میرحت  یـسررب  هنیمز  رد  اکیرما  تلود 
عطق کی  لماش  مک  تسد  تسا ، یـسررب  تحت  هک  ییاه  میرحت  .دـنک  ریخأت  ناریا  رب  رت  شیب  راشف  لامعا  رد  تسین  لیام  رگید  اکیرما  دنتـشاد : راهظا 

دنامب هتخانـشان  تساوخ  هک  اه  ماقم  زا  یکی  .تفرگ  دهاوخربرد  ار  ییوراد  ییاذـغ و  داوم  زج  هب  اهالاک  مامت  تسا و  اکیرما  ناریا و  یناگرزاب  طباور 
همانزور  ) .دـنک یم  در  زونه  ار  ناریا  ییایرد  هرـصاحم  ناـکما  رتراـک  مولعم ، رارق  زا  اـما  دریگ ؛ ماـجنا  زین  يرگید  ياـه  میرحت  تسا  نکمم  هک  تفگ 

( .سرپدتیشوسآ نتگنشاو -  ص 1 ، ، 19/1/1359 یمالسا ، بالقنا 
ص12. ذخأم 2 ، - 4
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: دنتفگ دندوب ، هدرک  دیدزاب  ییاکیرما  وان  کی  زا  هک  ییاکیرما  ياهروتانس  زا  یهورگ  اّما  دراد ؛ همادا  ریگ  میمصت  یلـصا  تاماقم  توکـس  اکیرما ، رد 
روتانـس .دننک  یم  يربص  یب  ناریا  رد  صخـشم  ياه  فدـه  یخرب  هب  هلمح  يارب  دـنه ، سونایقا  رد  رقتـسم  ربامیپاوه  ياهوان  نانابلخ  دـسر  یم  رظن  هب 

رگا تفگ : يو  .دنک  هلمح  هیحان  نیا  رد  يروشک  ره  هب  ات  تسا  کیدزن  هقطنم  هب  یفاک  هزادنا  هب  ام  یتبرـض  يورین  تفگ : ناراگنربخ  هب  ندیب  فزوژ 
اب ناماهوگو  تفگ  رد  دنتفگ : رکیب  روتانس  ندیب و  .دمآ  دهاوخ  راک  هب  ام  یماظن  روضح  دوش ، رجنم  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  دناوتن  یـسایس  ياه  شور 

ییاکیرما یمـسر  تاماقم  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  هب  لاـح  نیا  رد   (1) .دـندوب ناریا  رد  صخـشم  ياه  فدـه  هب  هلمح  هدامآ  اهنآ  ناناولم ، ناـنابلخ و 
، تعاس فرظ 24  تسا  نکمم  ناریا ، تلود  هب  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  لاـقتنا  هنیمز  رد  اـه  شـالت  تسکـش  اـب  هلباـقم  رد  روشک  نیا  تلود  دـنتفگ :
رد رتهب  یعاضوا  داجیا  يارب  يروف  سناش  رگا  دندوزفا : تاماقم  نیا  .دریگب  ناریا  دض  رب  دـیدج  يداصتقا  ياه  تازاجم  يرـس  کی  لامِعا  هب  میمـصت 

لماش لقادح  يداصتقا ، تامادقا  نیا  .داد  دهاوخ  ماجنا  رتراک  تندیزرپ  ( 18/1/1359  ) هبنـشود زور  ار  هار  نیا  رد  هیلوا  تامادقا  دیاین ، دوجو  هب  ناریا 
رد یناریا  ياه  تاملپید  شیپ  زا  شیب  شهاک  و  وراد ، ییاذغ و  داوم  زج  هب  اهالاک  هیلک  رد  اکیرما  هلیـسو  هب  ناریا  يداصتقا  میرحت  دوب : دهاوخ  رما  ود 

(2) .اکیرما

296

یلو تسا ؛ هدـش  رازگرب  اکیرما  فلتخم  طاقن  رد  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  زا  تیاـمح  روظنم  هب  ناـییاکیرما  تارهاـظت  : » داد ربخ  اـکیرما  ویدار  زورما 
ناییاکیرما نآ  رد  هک  دشاب  یم  دوش ، یم  رازگرب  هبنشکی  ياهزور  رد  اکیرما ، رد  ناریا  ترافس  يور  هبور  هک  بش  صوصخم  ياعد  اهنآ  نیرت  يونعم 

ینویزیولت ياه  هکبش  اب  ییوگو  تفگ  رد  یگتفه ، مسارم  نیا  يرازگرب  لوئـسم  .دنریگ  یم  تسد  هب  قلطم  توکـس  تلاح  رد  ار  هتخورفارب  ياه  عمش 
یم رـس  هب  ناریا  هجراخ  ترازو  رد  ییاکیرما ، تاماقم  زا  نت  ود  قافتا  هب  هک  اکیرما -  ترافـس  رادراک  نگنیل  سورب  زا  يا  همان  هک  درک  مالعا  اکیرما 
یم ام  رس  تشپ  رد  اکیرما  مدرم  و  ام ، رانک  رد  تلادع  میناد  یم  ام  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  نگنیل  يرازگـساپس ، همان  نیا  رد  .تسا  هدرک  تفایرد  درب - 

(3)« .مییآ نوریب  هلئاغ  نیا  زا  مارتحا  اب  هک  دهد  یم  بلق  توق  ام  هب  نیا  و  دنشاب ،

297

لاقتنا هک  اکیرما  مه  میناد و  یم  ام  مه  : » تشون دوخ  زور ) تشاددای   ) هلاقمرـس رد  ناـهیک  زورما  هرامـش  ناریا ، رد  اـه  ناـگورگ  يارجاـم  باـتزاب  رد 
نیا حرط  هک  اکیرما  مه  میناد و  یم  ام  مه  ًاقافتا  و  دـنک ، یمن  هفاضا  هیـضق  لـصا  هب  يزیچ  یکـشزپ  یتشادـهب و  ياـه  هبنج  زا  تلود ، هب  اـه  ناـگورگ 

»؟ دروآ یم  تسد  هب  ار  يزیچ  هچ  لاقتنا  لقن و  نیا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  تسین ! شیب  یلاخوت  يا  هناهب  هلئسم ،

ندرک رابتعا  یب  اکیرما ؛ تسد  هب  لمع  راکتبا  نداتفا  تسا : هدش  هداد  لیذ  ياه  خساپ  همادا ، رد 

527 ص :

لــیروآ 1980  6 سرپدتیــشوسآ ، يرازگربــخ  نـتآ -  ص 2 ، ، 19/1/1359 هرامــش 18 ، هژیو ،" ياــه  شرازگ  ، " هیرــشن سراــپ  يرازگربـخ  - 1
(. 17/1/1359)

(. 17/1/1359  ) لیروآ 1980  6 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 2 ، ذخأم 5 ، - 2
.17/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یسراف  شخب  ص 10 ، ، 18/1/1359 ، 17 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 573 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_527_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_527_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_527_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب یـسوساج ، هنال  نیرفآ  تکرح  هنانامرهق و  یبالقنا ، لاغـشا  هک  ییاه  نایرج  و  ماما " طـخ   " وریپ ناملـسم  نایوجـشناد  ندرک  يوزنم  حالطـصا ، هب  و 
چیه یـسایس  ماقم  کی  یمـسر و  تلود  کی  اریز  راشف ، يراچان و  رد  یتکلمم  نالوئـسم  یمـسر و  تاماقم  نداد  رارق  تسا ؛ هتفرگ  لکـش  اهنآ  تسد 

لاکیدار نیرت و  یقرتم  حالطـصا ، هب  یتح  هک  یتاررقم  دنک ؛ ضقن  ار  یللملا  نیب  هدش  هتفریذـپ  تاررقم  و  درادـهگن ، دریگب ، ناگورگ  دـناوت  یمن  هاگ 
.دنا هتفریذپ  ار  نآ  مه  اه  تلود  نیرت 

لاحـشوخ و اکیرما  تسا ، هتفر  نخـس  تلود ، هب  اکیرما  ناسوساج  لـیوحت  زا  راـب  ره  هک  تسا  نیا  تسا : هدـش  يریگ  هجیتن  نینچ  تشادداـی  همادا  رد 
هورگ نیرت  قفوم  دارفا و  نیرتهب  تفگ : دیاب  نونکا  اه ! ناگورگ  يدازآ  تهج  رد  تسا  یمدق  نیا  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هتـساخرب  هبحاصم  هب  نادـنخ 

رد نانچمه  اه  ناگورگ  دیاب  اروش  سلجم  لیکـشت  ات  .سب  دنتـسه و  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  نامه  اه ! ناگورگ  تبقارم  يرادهگن و  يارب 
(1) .دنامب هزاورد  تشپ  دیاب  دوش ، یم  امرف  فیرشت  اکیرما  يوس  زا  هک  يا  هتسد  راد و  ره  تئیه و  ره  نویسیمک ، ره  .دننامب  اهنآ  تسد 

هدربمان هبحاصم ، نیا  رد  .درک  جرد  يروهمج  سیئر  یتاعوبطم  یگنهرف و  رواشم  يدورامرگ  يوسوم  یلع  زا  ار  يا  هبحاـصم  نینچمه  روبزم  هماـنزور 
يروهمج سیئر  هنیمز ، نیا  رد  : » تفگ تخادرپ و  يریگ  ناـگورگ  هلئـسم  هراـبرد  ردـص  ینب  نسحلاوـبا  ياـهرظن  حیرـشت  هب  شنانخـس ، زا  یـشخب  رد 

نیا زج  میراد ، اکیرما  صوصخ  هب  اه  تردـقربا  اب  دروخرب  رد  ام  نونکا  هک  یـشور  هک  نیا  یکی  تسا : هبنج  ود  رب  ینبم  يرکف  هژیو  ماظن  کـی  ياراد 
نینچ اب  اکیرما  هک  دننک  یم  دومناو  اج ...  نآ  نوچ  .درادن ...  يرگید  هجیتن  دهد ، قوس  مسیشاف  کی  فرط  هب  ار  اکیرما  تلم  هیحور  حالطـصا ، هب  هک 

تـسایس  ) دراد رت  شیب  راشف  رت و  شیب  روز  تسایـس  هک  صخـش  نالف  هک  تسا  مزال  سپ  دـنک ؛ ظفح  ناهج  رد  ار  دوخ  عفانم  دـناوت  یمن  ییاه  شور 
مـسیلایرپما اب  .دنهاوخ ...  یم  زایتما  هشیمه  اه  هورگ  رثکا  .تسین  دیلوت  رکف  هب  نایم  نیا  رد  سک  چیه  هک  نیا  رگید ، هبنج  .دـیایب ...  راک  رـس  رب  ملاپان )

(2)« .تسا ریذپ  ناکما  رت  شیب  دیلوت  اب  اهنت  نیا  درک و  هزرابم  ریگیپ  یلوصا و  روط  هب  دیاب 

يا هدـنهد  حیـضوت  عونتم و  تاکن  اهنآ  نایم  زا  اج ، نیا  رد  .تسا  عیـسو  نانچمه  زین  اپورا  اکیرما و  هژیو  هب  یجراخ  ياه  هناسر  رد  ارجام  نیا  باـتزاب 
.دوش یم  هئارا  باختنا و 

ياه ناگورگ  ندرک  دازآ  هب  ناریا  نتخاس  روبجم  يارب  دوش و  ور  هبور  تقیقح  اب  دیاب  رتراک  تندیزرپ  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  تسپ  نتگنـشاو 
رد هدروخ  تسکـش  يروشک  هک  تسا  هدرک  ذاختا  یعـضوم  هدحتم  تالایا  .دـنک  لامعا  نآ  دـض  رب  يرتدـیدش  يداصتقا  ياه  تیدودـحم  ییاکیرما ،

ار يداصتقا  میرحت  اکیرما  تلود  هک  تسا  نشور  تسا و  باـنتجا  لـباقریغ  اـکیرما  تسایـس  رد  رظن  دـیدجت  .دـشاب  هتـشاد  ار  عضوم  نیا  دـیاب  گـنج ،
(3) .درکدهاوخ لامِعا 

هرابرد رتراک  هناطاتحم  تسایـس  تشون : دنماجنا " یم  اجک  هب  تسین  مولعم  هک  ییاه  نارحب   " ناونع تحت  دوخ  زورما  هلاقمرـس  رد  زین  رورزبآ  همانزور 
هکلب یتاباختنا ، تاظحالم  لیلد  هب  هن  ناریا 

528 ص :

ص1. ، 17/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
ص2. نامه ، - 2

.رتیور نتگنشاو -  ، 19/1/1359 دادماب ، همانزور  - 3
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نیا اـما  دروآ ؛ ناـغمرا  هب  ار  مدرم  رت  شیب  تیاـمح  يو  يارب  راـظتنا ، فـالخ  رب  تسین ، لـصف  لـح و  لـباق  یناـسآ  هب  ناریا  نارحب  هک  نـیا  تـهج  هـب 
، نایم نیا  رد  هک  تسا  بلاج  .دییاپن  يرید  دـنک ، لابند  شمارآ  اب  یـسایس و  يراجم  زا  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  هلئـسم  داد  هزاجا  رتراک  هب  هک  تیبوبحم 

دوخ نیب  دشاب ، حرطم  اکیرما  ناریا و  نیب  هچنآ  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  ثحب  دروم  لکشم  .تسا  هدش  رت  شیب  نارحب ، نیا  يارب  یلح  هار  نتفای  هب  دیما 
(1) .تسا ناسون  رد  نایناریا 

ار اـه  ناـگورگ  دـنناوتب  رگا  شا ، هجراـخ  روما  ریزو  ناریا و  يروهمج  سیئر  هک  تسا  نشور  ًـالماک  نونکا  دـسیون : یم  رگید  شخب  رد  هماـنزور  نیا 
رادروخرب ینیمخ  هللا  تیآ  لماک  تیامح  زا  هک  یماـگنه  اـت  شا  هجراـخ  ریزو  ردـص و  ینب  یلو  درک ؛ دـنهاوخ  لـح  زین  ار  دوجوم  نارحب  دـننک ، دازآ 

روط هب  زور  ره  زین  ینیمخ  هللا  تیآ  شور  ناـیم  نیا  رد  دـننک و  لـیمحت  هدـنریگ  ناـگورگ  نایوجـشناد  رب  ار  دوخ  تردـق  دوب  دـنهاوخن  رداـق  دنـشابن ،
(2) .تسا رییغت  ناسون و  رد  یمهبم  مولعمان و 

ینیمخ هللا  تیآ  هک  ینامز  ات  هک  دنا  هتفایرد  ییاکیرما  نالوئسم  تشون : نتگنشاو " زیمآدیدهت  توکـس  ناریا ،  " ناونع تحت  وراگیف  يوسنارف  همانزور 
(3) .تسین ریذپ  ناکما  ردص  ینب  ياقآ  اب  یشزاس  هنوگ  چیه  دنک ، يراددوخ  هدنریگ  ناگورگ  ناملسم  نایوجشناد  ربارب  رد  تلود  تیامح  زا 

یتشهب تسد  رد  یکـسمتسم  هب  اه  ناگورگ  نیا  تشون : نایناریا " نایم  تردق  هزرابم  ماد  رد  رتراک   " ناونع اب  یبلطم  رد  زین  ندـنل  پاچ  زمیات  يدـناس 
، ساسح تیعقوم  نیا  رد  هک  دنک  یم  ساسحا  رتراک  .دراذگ  یم  اشامت  هب  ار  دوخ  تردق  ردص و  ینب  یسایس  فعض  هلیسو ، نیدب  وا  دنا و  هدش  لیدبت 
رد ناریا ، هک  تسا  نآ  نارگن  دح  زا  شیب  رتراک  تلود  هک  ارچ  دهد ؛ ناشن  طایتحا  يرایشه و  دیآ ، یمرب  شتسد  زا  هک  اج  نآ  ات  یـسایس ، رظن  زا  دیاب 

تسایر تاباختنا  هزرابم  رد  يدیدش  همطل  اه  ناگورگ  نارحب  هک  تسا  نیا  رگید  ینارگن  .دیآ  رد  يوروش  ذوفن  ریز  اکیرما ، طلغ  تواضق  یعون  هجیتن 
.دروآ دراو  رتراک  رب  يروهمج 

باختنا ار  یکی  ناسنا  یفنم ، تیـصخش  ود  نایم  زا  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  يراج  لاس  رد  يروهمج  سیئر  کـی  باـختنا  تشون : همتاـخ  رد  هیرـشن  نیا 
نادب دنهد ؛ یم  تبثم  يأر  ینونک  يروهمج  سیئر  هب  مه  یناسک  .دنا  هدرک  دیما  بلـس  رتراک  تامادقا  زا  اریز  دنتـسه ؛ ناگیر  رادفرط  يا  هدـع  .دـنک 

(4) .دنراد تشحو  ناگیر  زا  هک  لیلد 
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دنه زا  رادـید  مرگرـس  کنیا  هک  رـصم  هجراخ  ریزو  یلاغ  سورطپ  .درک  مالعا  ناریا  دـض  رب  يزیمآ  کیرحت  عضوم  هقباس ، یب  یلکـش  هب  رـصم  زورما 
یلاغ سورطپ  .تسا  سراف  جـیلخ  یبرع  ياهروشک  هیلک  زا  عافد  هدامآ  رگید ، یبرعریغ  روشک  ره  ای  ناریا  زواـجت  ربارب  رد  رـصم  تشاد : راـهظا  تسا ،

لاس 1950 یعمج " تینما  نامیپ   " دافم ساسا  رب  راک  نیا  .تفاتش  دهاوخ  زواجت  دروم  روشک  کمک  هب  رـصم  يزواجت  نینچ  عوقو  تروص  رد  تفگ :
.دمآ دهاوخ  لمع  هب  اضاقت  تروص  رد  کمک ، نیا  یلو  دیسر ؛ زین  سراف  جیلخ  هزوح  یبرع  روشک  نیدنچ  ياضما  هب  اهدعب  هک  دریگ  یم  تروص 

529 ص :

( ندنل  ) ناتسلگنا پاچ  رورزبآ  ص 17 ، ، 24/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 1
(. 17/1/1359  ) لیروآ 1980  6

(. 17/1/1359  ) لیروآ 1980  6 رورزبآ ، زا  لقن  هب  سرپدتیشوسآ ، ندنل -  ص6 ، ذخأم 7 ، - 2
5 و 6 سیراپ ، پاچ  وراـگیف  ص 16 ، ، 20/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 3

(. 16 و 17/1/1359  ) لیروآ 1980
(. 17/1/1359  ) لیروآ 1980  6 ندنل ، پاچ  زمیات -  يدناس  ص 12 ، ذخأم 11 ، - 4
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رد نادنچ  یبرع  ياهروشک  هک  دسر  یمن  رظن  هب  درک : ناشنرطاخ  تسا ، هدرک  لاسرا  تیوک  زا  ار  قوف  شرازگ  هک  سرپدـتیانوی  راگنربخ  اج ، نیا  رد 
.دنشاب یتیامح  نینچ  بلج  ددص 

ارگ پچ  ناملـسم  ياه  هورگ  تفگ  دناوخ و  زیچان  ار  شروشک  رد  ریخا  ياه  شروش  تیمها  رـصم  هجراخ  ریزو  دوزفا : شرازگ  همادا  رد  سرپدتیانوی 
زا یشخب  رصم  هک  ار  بلطم  نیا  لاح ، نیع  رد  یلاغ  سورطپ  .دنراد  رصم  مدرم  رب  ذوفن  رد  يزیچان  سناش  دنرادروخرب و  یمک  رایسب  ذوفن  تردق و  زا 

(1) .دراد رارق  دهعت  مدع  رب  روشک  نیا  تسایس  ساسا  هک  تفگ  درک و  در  تسا ، ییاکیرما  ذوفن  هنماد  کی 
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هریزج هس  زا  ار  دوخ  ياهورین  گـنرد  یب  تساوخ  ناریا  زا  تشادرب و  ناریا  اـب  طـباور  رد  دوجوم  ياـه  شنت  شیازفا  هار  رد  يدـنلب  ماـگ  زورما  قارع 
هب هک  تساوخ  ناریا  تلود  زا  قارع  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعـس  .یـسوموبا  کـچوک و  بنت  گرزب ، بنت  زا  ینعی  دـنک ؛ جراـخ  سراـف  جـیلخ 

اهنآ لالقتسا  تیمکاح و  دنک و  يراددوخ  یبرع " جیلخ   " ياهروشک روما  رد  هلخادم  زا  دهد و  نایاپ  دوخ  ياهدیدهت  یمجاهت و  شور  یبلط ، هعسوت 
(2) .درامش مرتحم  ار 

میژر تفگ : دوخ  همان  رد  يدامح  (3) درک حرطم  ار  اه  هتساوخ  نیا  للم ، نامزاس  لکریبد  میاهدلاو  تروک  هب  یمـسر  يا  همان  یط  قارع ، هجراخ  ریزو 
هک درک  دیکأت  مایپ  نیا  رد  يو   (4) .دنک یم  یقلت  هناراکزواجت  مادقا  کی  ار  ناریا  هلیسو  هب  گرزب  بنت  کچوک و  بنت  یسوموبا ، ریازج  لاغشا  دادغب 

يارب هک  درک  قیوشت  ار  میاهدـلاو  نینچمه  قارع  هماـن ، نیا  رد   (5) دسانش یمن  تیمـسر  هب  ار  نآ  جیاتن  یبرع و  هریزج  هس  ینوناقریغ  لاغـشا  وا  روشک 
(6) .دروآ راشف  ناریا  هب  شا ، هیاسمه  ياهروشک  یلخاد  روما  رد  نآ  هلخادم  ناریا و  تادیدهت  نتخاس  فقوتم 

هقطنم یشیجلا " قوس   " تیمها رب  دوخ ، شرازگ  رد  قارع  يرازگربخ  .دنداد  ششوپ  یعیسو  حطس  رد  ار  ربخ  نیا  قارع ، يرازگربخ  (7)و  دادغب ویدار 
نیا ربماون 1971 ، ما  یـس  خـیرات  رد  نایناریا  هک  درک  هفاضا  داد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  هریزج  هس  نیا  رد  هیلوا  داوم  یتفن و  ریاخذ  دوجو  درک و  دـیکأت 

يرازگربخ .تفرگ  تروص  یللملا  نیب  نیناوق  دـحتم و  للم  نامزاس  روشنم  فـالخرب  راـک  نیا  دـندروآ و  رد  دوخ  لاغـشا  هب  یماـظن  قیرط  زا  ار  ریازج 
(8) .دهد همادا  یبرع  ریازج  لاغشا  هب  دهاوخ  یم  ناریا  میژر  هک  درک  يروآدای  همادا ، رد  قارع 

عـضوم زا  یبالقنا ، لیـسناتپ  دوجو  عاضوا و  بسانت  هب  یـشنکاو  داد ؛ ناشن  شنکاو  هنانیگمـشخ  روط  هب  ًاعبط  هلئـسم ، نیا  ربارب  رد  ناریا  رگید ، يوس  زا 
رایتخا رد  هک  دـناوخ  راـکتیانج  تلود  کـی  ار  قارع  ینونک  تلود  دـش و  رهاـظ  نویزیولت  رد  هداز ، بطق  قداـص  هجراـخ  روما  ریزو  .تیناـقح  توق و 

تادیدهت زا  یـشخب  ًاتعیبط  تسا و  هقطنم  رد  مسیلایرپما  هدـئاز  قارع  ثعب  تموکح  تشاد : راهظا  هجراخ  ریزو  .تسا  هتفرگ  رارق  للملا  نیب  مسینویهص 
يور دـنهاوخ  یم  اه  تسیلایرپما  هک  تسا  يراـشف  هلئـسم  نیا  هژیو  هب  دوش ؛ یم  لاـمعا  قارع  قیرط  زا  اـم ، دـض  رب  هقطنم  رد  مسیلاـیرپما  مسینویهص و 

.دنروایب ام  روشک 

530 ص :

.سرپدتیانوی تیوک -  ص 1 ، ، 17/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
.هسنارف يرازگربخ  دادغب -  ، 18/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 2

.سرپدتیانوی يرازگربخ  ص 5 ، ذخأم 5 ، - 3
.رتیور يرازگربخ  توریب -  ص 4 ، ذخأم 2 ، - 4

.هسنارف يرازگربخ  دادغب -  ذخأم 1 ، - 5
.سرپدتیانوی يرازگربخ  ص 5 ، ذخأم 5 ، - 6

ص2. ، 18/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 7
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ص 12. ذخأم 2 ، - 8
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.دنک یم  زورب  فلتخم  ياه  تروص  هب  ًابترم  ناریا  دیدش  ياه  خساپ  قارع و  هنابلط  گنج  ياهاعدا 

نودعس

ینوناقریغ و لاغشا  قارع ، للم : نامزاس  لکریبد  هب  همان  رد  قارع  هجراخ  ریزو  يدامح 

.دسانش یمن  تیمسر  هب  ار  نآ  جیاتن  یبرع و  هریزج  هس  هناراکزواجت 

هداز بطق 

زا ام ، دض  رب  هقطنم  رد  مسیلایرپما  مسینویهص و  تادیدهت  زا  یشخب  ناریا : هجراخ  ریزو 

رب ار  هصرع  قارع ، نئاخ  تلود  لباقم  رد  مدرم  تمواقم  تعسو  .دوش  یم  لامعا  قارع  قیرط 

نیا رد  دیاب  ار  هریزج  هس  دروم  رد  قارع  تلود  ياعدا  تسا و  هدرک  گنت  بصاغ  تموکح  نیا 

.درک یسررب  بوچراچ 

یلع

هداتفا گرم  نایذه  هب  قارع  ثعب  تموکح  ناریا : يروهمج  سیئر  رواشم  يدورامرگ  يوسوم 

.دنیب یم  ار  یسوموبا  کچوک و  گرزب و  بنت  ام ، ياهرگج  هراپ  باوخ  تسا و 

لباقم رد  مدرم  تمواقم  حطس  زور  هبزور  تشاد و  قارع  رد  یبیجع  باتزاب  بالقنا  نیا  ناریا ، دنمهوکش  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تفگ : نینچمه  يو 
یسررب بوچراچ  نیا  رد  دیاب  ار  قارع  تلود  ياهاعدا  لیلد ، نیمه  هب  درک ؛ گنت  بصاغ  تموکح  نیا  رب  ار  هصرع  دش و  رت  عیسو  قارع  نئاخ  تلود 

.تسا نآ  زا  رت  قیمع  یلیخ  هلئـسم ، تسین ؛ حرطم  اهنت  ریازج  هلئـسم  تفگ : قارع  یثعب  تلود  ياعدا  لاـبق  رد  ناریا  عضوم  هراـبرد  هداز  بطق   (1) .درک
سدـقم كاخ  زا  رتمیتناس  کی  بجو و  کـی  هک  مینک  یم  مـالعا  مه  ـالاح  میدرک و  نشور  ًـالبق  ار  اـنعم  نیا  اـم  درک : دـیکأت  ناـیاپ  رد  هجراـخ  ریزو 
میهاوخن نیمز  هرک  يور  رد  يدـحا  هب  تسا  زازتها  رد  نآ  زارف  رب  ناریا  مالـسا و  مچرپ  تسا و  ام  یمالـسا  يروهمج  هب  قلعتم  زورما  هک  ار  نامنیمزرس 

(2)) .داد

ثعب تموکح  هک  تفگ  دـیاب  ییارـس  هوای  نیا  باوج  رد  تشاد : راهظا  قارع  ياعدا  نیا  هرابرد  زین  يروهمج  سیئر  رواشم  يدوراـمرگ  يوسوم  یلع 
یم اـیرد  هب  ور  دـسر ، یم  ارف  شگرم  یتـقو  سگم  : " دـیوگ یم  هک  مـیراد  یلثم  یـسراف  ناـبز  رد  دوزفا : يو   (3) .تسا هداـتفا  گرم  نایذـه  هب  قارع 

گرزب و بنت  اـم ، ياـهرگج  هراـپ  باوخ  اـیرد و  باوـخ  دـنک و  یم  زوزو  هک  تسا  هدیـسر  ارف  قارع  ثعب  تموـکح  گرم  ییوـگ  نوـنکا  .دراذـگ "
و درم ، نز و  هک  دنادب  راوخناهج  مسیلایرپما  یکوک  کسورع  نیا  قارع ، ثعب  یلاشوپ  تموکح  یلو  دنیب ؛ یم  سراف  جیلخ  رد  ار  یسوموبا  کچوک و 

هب یتح  دنناوتب  قارع  تموکح  لاثما  هک  دنهد  یمن  هزاجا  ناریا  گرزب  کچوک و 

531 ص :

ص 12. ذخأم 2 ، - 1
ص 2. ذخأم 3 ، - 2

ذخأم 21. - 3
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(1) .دننک هاگن  پچ  زیزع ، یمالسا  سدقم  كاخ  نیا  زا  بجو  کی 
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ریبد یلدگیب  رهچونم  نآ ، یط  داد و  راشتنا  يا  هیمالعا  قارع  هجراخ  روما  ترازو  .درک  مالعا  روشک  نیا  زا  ار  یناریا  تاملپید  کی  جارخا  زورما  قارع 
نیا جارخا  دادـغب ، زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  .دـنک  كرت  ار  قارع  روشک  كاخ  تعاس ، فرظ 24  درک  فظوم  ار  قارع  رد  ناریا  ترافـس  مود 

، ربخ نیا  جرد  اب  زین  یمالـسا  بالقنا  هماـنزور   (2) .تسا هتفرگ  تروص  نارهت  زا  یقارع  تاـملپید  کـی  جارخا  تشادزاـب و  لاـبند  هب  یناریا  تاـملپید 
تسد کیتاملپید ، ششوپ  رد  هک  یسوساج  دریگ ؛ یم  تروص  یقارع  سوساج  کی  جارخا  تشادزاب و  لابند  هب  میمـصت  نیا  هک  تسا  هدرک  يروآدای 

(3) .دوب هدز  نارهت  رد  یسوساج  ياه  تیلاعف  هب 

اب زین  یقارع  ياه  هناسر  تاماقم و  یتاغیلبت  گنج  هریزج ، هس  هرابرد  للم  نامزاس  هب  هماـن  نداتـسرف  اـب  نراـقم  مادـقا و  نیا  اـب  ناـمز  مه  لاـح ، نیا  رد 
ياـهورین هتـشذگ  زور  تامادـقا  هیجوت  هب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  قارع ، رب  مکاـح  ثعب  بزح  يوگنخـس  هروـثلا  هماـنزور  هلمج  زا  دراد ؛ همادا  تدـش 

همانزور نیا  .تفرگ  رارق  موجه  دروم  اه  یناریا  هسردـم  هزانج ) عییـشت  کی  رد  ییاـه  يزاـس  هنحـص  اـب   ) نآ یط  هک  یتامادـقا  تخادرپ ؛ قارع  یتینما 
، دـشاب یم  دادـغب  هیریزولا "  " هلحم رد  یقارع  نایوجـشناد  زا  نت  ود  هزانج  عییـشت  يوس  هب  بمب  باـترپ  هب  كوکـشم  هک  یناریا  کـی   » هک درک  هراـشا 
(4)« .تسا هدومن  باترپ  ناگدننک  عییشت  يوس  هب  هدش ، دای  هلحم  رد  یناریا  هسردم  نکلاب  زا  ار  بمب  هدش ، تشادزاب  صخش  : » دوزفا و  .دش » تشادزاب 

شرازگ دادغب  زا  سرپدتیانوی  .تسا  یتاغیلبت  گنج  نیمه  ياتسار  رد  قارع ، بالقنا  یهدنامرف  ياروش  هبتر  یلاع  ياضعا  زا  یکی  داّدح ، میعن  نانخس 
يارب یسوساج   " هب ار  ناریا  عافد  ریزو  نارمچ  یفطصم  هجراخ و  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  تفای ، راشتنا  زورما  هک  يا  هبحاصم  یط  داّدح  میعن  داد :

نیا رد  وا  .تسا  هداد  ماجنا  توریب  پاـچ  یبرعلا " عوبـسالا   " هماـن هتفه  اـب  ار  هبحاـصم  نیا  يو  .درک  مهتم  ایـس ")  ) اـکیرما تاـعالطا  يزکرم  ناـمزاس 
اهراب ردص  ینب  هک  تفگ  يو  .دناوخ  سلجم  تاباختنا  لوا  رود  ياه  یمظن  یب  لوئـسم  ار  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  هبحاصم ،

تموکح دوزفا  يو  .رت  عیسو  یسایقم  رد  یلو  تسا ، یسوساج  نامزاس  رومأم  هداز  بطق  نامه  ناریا  میژر  تفگ  دادح  .تسا  هدرک  دیدزاب  لیئارـسا  زا 
(5) .تسا راوتسا  قانتخا  راشف و  رب  هک  تسا  ینوناقریغ  یمیژر  ناریا 
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ناشن سکعرب  ار  نآ  یتح  دریگب و  هدیدان  ار  ناهج  هقطنم و  حطس  رد  راکشآ  دراوم  يا  هراپ  ًامازلا  تسا  روبجم  قارع  ناریا ، دض  رب  یتاغیلبت  گنج  رد 
شیب رما  نیا  هتبلا  .دهد  ناشن  فعض  هطقن  ار  نآ  دریگب و  هدیدان  ار  یناریا  فرط  ياه  توق  تسا  روبجم  دوخ ، یمئاد  ياهاعدا  اب  قارع  عقاو  رد  .دهدب 

هنوگ نیا  ار  لئاسم  دنوش  یم  راداو  قارع  مدرم  ًاتقوم  دراد و  یلخاد  فرصم  رت ،

532 ص :

ص1. ذخأم 3 ، - 1
.هسنارف يرازگربخ  دادغب -  ص 12 ، ذخأم 1 ، - 2

.هسنارف يرازگربخ  ص 12 ، ذخأم 2 ، - 3
.17/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  ص 18 ، ذخأم 7 ، - 4

(. 17/1/1359  ) 1980 لیروآ  6 سرپدتیانوی ، يرازگربخ  دادغب -  ص 4 و 5 ، ، 5 ذخأم - 5
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زورما اـما  تسا ؛ هدرک  رییغت  ناگدـننکدیلوت ، عـفن  هب  ًادـیدش  هک  تـسا  نآ  تـمیق  تـفن و  هلئـسم  بـالقنا ، زا  سپ  ناریا  توـق  دراوـم  هـلمج  زا  .دـننیبب 
ینعی درک ؛ دادملق  هتـشذگ ، ربماسد  سالجا  رد  تفن  يارب  دحاو  تمیق  نییعت  رد  کپوا  یماکان  لوئـسم  ار  یبیل  ناریا و  قارع ، تفن  ریزو  میرکلادـبع ،

(1) .دراد دوجو  تفن  هلئسم  رد  ناریا  شقن  زا  ناهج ، رد  هک  یتشادرب  سکعرب  تسرد 

، شنادحتم قارع و  ياه  هناسر  رد  ینعی  تسا ؛ تفن  هلئسم  دننام  تهج  نیا  زا  زین ، ناریا  یمالسا  يروهمج  یلیئارسادض  عضاوم  یتسینویهصدض و  نأش 
: داد هئارا  حرش  نیا  هب  یشرازگ  يراتفگ ، رد  دوش ، یم  شخپ  یبرع  نابز  هب  هک  قارع  ریهامجلا  توص  ویدار  زورما  .دوش  یم  وگزاب  هنوراو  روط  هب 

نیا .دوب  دـهاوخن  فرط  یب  یبرع  فرط  چـیه  دوـش ، یم  طوـبرم  یلم  تشونرـس  هب  عوـضوم  هک  یماـگنه  تسا : هدرک  دـیکأت  سبقلا  یتـیوک  هماـنزور 
هک تسا  هتشون  یبرع ، ياهروشک  زا  بولطم  ياه  شور  یبرع و  لئاسم  هب  تبـسن  ناریا  هنامـصخ  ياه  شور  هرابرد  دوخ ، زورما  هلاقمرـس  رد  همانزور 
رد رگید  راب  هیروس و  رد  یهاـگ  ناـنبل و  رد  یهاـگ  تاـساسحا ، کـیرحت  يارب  يا  هلیـسو  ار  یبرع  مسج  رد  یتسینویهـص  مخز  ناریا  بـالقنا  ناربهر 

تهج يا  همانرذـگ  باقن و  کی  اهنت  نیطـسلف ، هلئـسم  زا  ناریا  تلود  ینابیتشپ  هک  تسا  هدرک  هفاـضا  هماـنزور  نیا  .دـنهد  یم  رارق  نیطـسلف  تمواـقم 
لئاسم هب  تبسن  ناریا  راکـشآ  هنامـصخ و  ياه  شور  تسا  هدرک  دیکأت  سبقلا  .تسا  هدوب  دشاب -  يا  هلحرم  هک  دنچره  یبرع -  ياه  بلق  هب  ندیـسر 

يدـیاقع و دربن  هن  اه و  تیلقا  ناـیم  دربن  دـننامه  یخیراـت  دربن  هک  هداد  ناـشن  یـصاخ  روط  هب  سراـف ] جـیلخ   ] یجیلخ لـئاسم  و  مومع ، روط  هب  یبرع ،
هن تسا و  مجع  برع و  هلئـسم  کی  هلئـسم ، هک  دننک  یم  راتفر  نانچ  ناریا  لوئـسم  تاماقم  هک  هدرک  هفاضا  یتیوک  همانزور  .دراد  همادا  یکیژولوئدیا ،

(2)« .یمالساریغ یمالسا و  بالقنا  ای  بالقنا  هلئسم  کی 
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زورما هک  داد  شرازگ  ناتـسزوخ  يرمرادـناژ  .تسا  دـنورا  یبآ  زرم  هجوتم  زورما  قارع ، يزرم  ياـه  ییاـج  هباـج  كرحت و  هب  طوـبرم  ياـه  شرازگ 
هزوح لباقم  روبزم  قطانم  .دـنا  هدـش  رقتـسم  واف  هقطنم  ات  هعطقلا  هبیـسلا و  ناحیـس ، هعوطملا ، قطاـنم  رد  يزرم ، راون  رد  قارع ، هناـخپوت  زا  ییاهدـحاو 

رد هیاسمه ، روشک  نازابرـس  زا  یهورگ  : » درک مالعا  زین  دابآورـسخ  یلحاس  دراگ  (3) .دنتسه عقاو  دابآورسخ  نادابآ و  رهـشمرخ ، يرمرادناژ  ناهورگ 
هب ناتسزوخ ، يرادناتسا  یماظتنا  یسایس و  رتفد  تسرپرس  ار  عوضوم  نیا   (4)« .تسا هتشادن  دوجو  يزیچ  نینچ  ًالبق  هک  دنا  هدیدرگ  رقتسم  دوخ  لحاس 

یتشک هدیـسر ، عالطا  ربارب  درک : غالبا  دابآورـسخ  یلحاس  دراگ  نادرگ  یهدـنامرف  هب  دـنورا  یلحاس  دراگ  یهدـنامرف  نینچمه  .داد  عالطا  زاوها  هاپس 
ياه یتشک  بلغا  دهد و  یم  ماجنا  يرافح  تایلمع  رهشمرخ ، کیدزن  مرافیرید  يور  برعلا ، طش  رد  یمولعمان ، تلع  هب  اه  بش  قارع  روشک  بوریال 

رد ناریا  یتشگ  ياه  هچوان  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  روبزم  نادرگ  زا  رخآ ، رد  .تسا  هدوب  هقباس  یب  هتـشذگ  رد  دراوم ، هنوگ  نیا  .دنوش  یم  دراو  يراب 
، برعلا طش 

533 ص :

.سرپدتیانوی دادغب -  ذخأم 16 ، - 1
.17/1/1359 ریهامجلا ، توص  ویدار  یبرع  شخب  ص 17 ، ذخأم 7 ، - 2

.29/1/1359 ر2 ،  - 2 ف 21 -  هب ف 29 -  نکر 2 ، ناتسزوخ -  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287787  دنس  - 3
.17/1/1359 زاوها ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هب  ناتسزوخ ، يرادناتسا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   287170 هرامش دنس  - 4
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(1) .دنهد شرازگ  ار  تامادقا  هجیتن  دننک و  یسررب  ار  عوضوم 

هارمه ار  دوخ   (2)" ر.ض  " مان هب  يدرف  رهشمرخ ، ینابزرم  هرادا  شرازگ  هب  .تسا  هجوت  دروم  زین  ینیمز  ياهزرم  رد  كوکـشم  ياهددرت  لاح ، نیا  رد 
زا سپ  ات  دنا  هداد  هحلسا  يو  هب  اه  یقارع  تسا و  هتفر  قارع  هب  رگید  رفن  ود  اب  دش  یعدم  درک و  یفرعم  رهشمرخ  مرافیرید  هاگساپ  هب  تلک  هضبق  کی 
هب شترا  یهرز   92 رکشل داتس  نینچمه   (3) تسا هدش  ریگتسد  خیرات 5/9/1358  زا  يو ، ناهارمه  زا  یکی  ًانمـض  .دنک  مادـقا  يراکبارخ  هب  تعجارم ،
رد ًالعف  هک  شوش ، عباوت  زا  رفن ، دودح 300  رد  دوخ  دارفا  اب  هلیبق ، سیئر  ض.ع **"  " خیش هلصاو ، عالطا  ربارب  : » داد عالطا  ناتسزوخ  هاپـس  یهدنامرف 

قلسود هتیمک  اب  فالتخا  نتـشاد  لمع ، نیا  هزیگنا  دنوش و  هدنهانپ  قارع  روشک  هب  بسانم  تصرف  رد  دنهاوخ  یم  دنتـسه ، رقتـسم  غاد  شیم  تاعافترا 
(4) .دشاب یم  کلسود ] ]

زا هلمج  زا  راک  نیا  .یماظن  ياهورین  عاـضوا  طوطخ و  هراـبرد  تاـعالطا  ذـخا  يارب  قارع  شترا  تامادـقا  هب  تسا  طوبرم  يزرم  ياـهددرت  زا  یـضعب 
يزرم هقطنم  رد   ] دودح يزرم  هاگساپ  نیرومأم   » دادماب تعاس 1  رد  زورما  لاثم : روط  هب  دریگ ؛ یم  تروص  نانآ  یتاعالطا  هیلخت  دارفا و  ندوبر  قیرط 

الاب تاصخشم  هب  ار  دوخ  هدربمان ، .دندرک  ریگتسد  دوب ، هدیدرگ  ناریا  كاخ  دراو  قارع  روشک  زا  هک  ار  م "  " دنزرف پ.ع *** هفیظو  زابرس  رهـشمرخ ]
دودح دومن  راهظا  یفرعم و  نیریشرصق ، يرمرادناژ  ناهورگ  سوقلا ) نیز   ) شک لانیز  يرمرادناژ  هاگـساپ  هفیظو  زابرـس  مالیا ، نکاس  دادغب ، دلوتم  و 

(5)« .تسا هدیدرگ  دازآ  هرصب  نادنز  زا  الاح  هدش و  هدوبر  یقارع  نیرومأم  هلیسو  هب  لبق  مین  هام و  هس 
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.دـندرک دراو  یتاراـسخ  دـنداد و  تروص  ناریا  زاـگ  تفن و  تاسیـسأت  هب  ییاذـیا  یتـالمح  قارع  لـماوع  روشک ، بونج  برغ و  رد  زورما ، هاـگرحس 
اب هسیاقم  رد  یتفن ، تاسیـسأت  هک  روشک  برغ  رد  اّما  تسا ؛ هتـشاد  هقباـس  ًاررکم  بونج  رد  تفن ، ياـه  هلول  تاسیـسأت  رد  راـجفنا  ییاذـیا و  تـالمح 
رد بشید  درک : مالعا  تفن  ترازو  يوگنخس  .تسا  هتشاد  دوجو  رت  مک  ییاذیا  تامادقا  هنوگ  نیا  هقباس  دراد ، مه  يرت  مک  تیمها  تعسو و  بونج ،

تعنص نانکراک  .دوب   7 .یج.یپ.رآ هلولگ  تباصا  تلع  هب  رما  نیا  .تفرگ  شتآ  هاشنامرک  رهـش و  تفن  نیب  هناخ  هبملت  رد  ماـخ  تفن  نزخم  تعاس 3 ،
يارب طقف  .تسا  هتخاسن  دراو  هاشنامرک  هاگـشیالاپ  يرادرب  هرهب  هب  يا  همطل  هثداح  نیا  هناتخبـشوخ  .دندرک  عورـش  ار  یمیمرت  تامادقا  هلـصافالب  تفن 

تفن و ياه  هلول  رد  نینچمه  .دش  دهاوخ  نیمأت  مزال  كاروخ  ًاددجم  زور ، ود  یکی  فرظ  هک  میدرک  مک  ار  هاگـشیالاپ  كاروخ  زا  يرادـقم  طایتحا ،
يزوس شتآ  رهشهام ،) هداج  رد   ) غودروخ نادابآ و  نیب  زاگ 

534 ص :

.17/1/1359 دابآورسخ ، یلحاس  دراگ  نادرگ  .ف  هب  ر 3 ، يرمرادناژ -  یلحاس  دراگ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 000547  دنس  - 1
.تسا هدش  رکذ  لماک  مان  دنس ، رد  و ***  و **  - 2

.25/1/1359 ینابزرم ، هرادا  ناریا -  یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  033903 هرامش دنس  - 3
.17/1/1359 ناتسزوخ ، يرادناتسا  هاپس و  هب  ر2 ، یهرز -   92 رکشل داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   339220 هرامش دنس  - 4

.19/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  ینابزرم ، هرادا  يرمرادناژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034624  دنس  - 5
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مک هاگـشیالاپ ، كاروخ  ماخ  تفن  زا  یتمـسق  نینچمه  .دش  عطق  دیـسر ، یم  نادابآ  هاگـشیالاپ  تخوس  فرـصم  هب  هک  يزاگ  نایرج  دـمآ و  دوجو  هب 
(1) .دنا هتفر  لحم  هب  نارومأم  اه ، هلول  میمرت  يارب  .دنک  یم  راک  دصرد  تیفرظ 70  اب  هاگشیالاپ  ًالعف  ریزگان  تسا و  هدش 

هک درک  مالعا  هنوگ  نیدب  ار  دوخ  رظن  یـسررب ، زا  سپ  یمازعا ، تئیه  تفگ : هاشنامرک  تفن  هقطنم  سیئر  یناتـسچولب   (2)، روشک برغ  هثداح  هرابرد 
هکوپ ود  هدـش و  ادـیپ  لسلـسم  گنـشف  ددـع  تسیب  لـحم ، رد  دـنا و  هدرک  هدافتـسا  قارع  روشک  تخاـس  ياـه  حالـس  زا  ناـمجاهم  هلمح ، ناـیرج  رد 

رطق هب  يا  هرفح   7 .یج.یپ.رآ هلولگ  تباـصا  رثا  رب  دوزفا : يو  .نزخم  لـخاد  رد  يرگید  نزخم و  يولج  رد  یکی  تسا ؛ هدـمآ  تسد  هب   7 .یج.یپ.رآ
شهاک هکشب  رازه  دودح 4  ات  ار  تفن  دیلوت  نازیم  راجفنا  نیا  داد : حیـضوت  نینچمه  هدربمان   (3) .تسا هدش  داجیا  نزخم  هندب  رد  رتمیتناس ، رد 54   35

، قاتاپ هب  ناسانـشراک  زا  یتئیه  یلامتحا ، تاریمعت  شهاک و  ناربج  يارب  دوزفا : يو  .دـناسر  هکـشب  رازه  هب 15  هکشب  رازه  زا 19  ار  نآ  رادـقم  داد و 
نایاپ زورما  رـصع  ناشراک  هک  تئیه  نیا  ياضعا  زا  یهورگ  .دنداد  یم  يرای  ار  اهنآ  زین  تسارح  نارومأم  زا  يا  هدع  دـش و  مازعا  رهـش  تفن  راموس و 

(4) .دسرب دوخ  هیلوا  دح  هب  ادرف  رهظ  ات  دیلوت  دوش  یم  ینیب  شیپ  تسا و  هتفرگ  ماجنا  تیقفوم  اب  صقن  عفر  تایلمع  دنتشاد  مالعا  تفای ،

اب وگو  تفگ  رد  تاحیـضوت  نیا  .داد  يرت  شیب  تاحیـضوت  نادابآ ، هاگـشیالاپ  ياه  هناخراک  لـک  سیئر  زورما  رهظزادـعب  زین ، بونج  هثداـح  هراـبرد 
يرتمولیک جـنپ  رد  نادابآ  هاگـشیالاپ  تفن  زاگ و  ياه  هلول  رد  يراـجفنا  زورما  هاگرحـس  شرازگ ، نیا  رباـنب  .دـش  مـالعا  سراـپ  يرازگربخ  راـگنربخ 

دودح راجفنا ، دوزفا : يو  (5) .دیسر هکشب  رازه  هب 395  زور  رد  هکشب  رازه  زا 580  هاگشیالاپ  نیا  تفن  دیلوت  نآ ، لابند  هب  تفرگ و  تروص  نیوخراد 
خـساپ رد  يو  .دش  داجیا  اه  هلول  رد  يزوس  شتآ  نآ ، بقاعتم  درک و  خاروس  ار  نادابآ  رهـشهام و  نورام ، زاگ  تفن و  هلول  طخ  تفه  زا  رتمدصراهچ 

يزوس شتآ  راجفنا ، لحم  رد  نوچ  تفگ : دوش ، یم  زاغآ  یک  اه  هلول  میمرت  راک  هک  لاؤس  نیا 

535 ص :

ص 12. ذخأم 8 ، - 1
.قاتاپ ص568 یتفن  تاسیسأت  زورما  هثداح  یلیمکت  شرازگ  : 303 شرازگ لوا  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

ص10. ذخأم 2 ، - 3
ص 4. ذخأم 3 ، - 4

ص 10. ذخأم 2 ، - - 5
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(2)*(1) .درک مادقا  اه  هلول  میمرت  يارب  ناوت  یمن  قیرح  یشوماخ  ات  تسه ،

304

، لاـح نیا  رد  .دـنداد  يربخ  شـشوپ  یعیـسو  روط  هب  دـنداد ، تروص  رهـشمرخ  رد  قارع  لـماوع  بشیرپ  هک  ار  يراـجفنا  ناریا ، زورما  ياـه  هماـنزور 
، نمـض رد  دـش و  رکذ  نآ  رد  ناتـسزوخ ، ندـناوخ  ناتـسبرع  هلمج  زا  قارع  يواعد  عماطم و  هک  دوب  يوحن  هب  زین  راـجفنا  نیا  زا  دادـغب  ویدار  شرازگ 

.تشاد رب  رد  ًاحیولت  زین  ار  رما  نیا  رد  قارع  ندوب  لیخد  هب  فارتعا 

ًالامتحا دنتشاد و  هارمه  .یت.نِا.یت  هک  نیشنرس  هس  اب  ناکیپ  کی  تشون : رهـشمرخ  رادنامرف  سراپ و  يرازگربخ  زا  لقن  هب  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
دـصق ًـالامتحا  دـندوب و  رفن  هس  ناـکیپ  نانیـشنرس  تشون : ناـهیک  (3) دندـش هتـشک  نت  جـنپ  راـجفنا ، هجیتن  رد  .دـش  رجفنم  دنتـشاد ، يراـکبارخ  دـصق 

بالقنا همانزور  (4) .دندش هتـشک  لیبموتا  نیـشنرس  هس  دش و  رجفنم  رهـشمرخ  لپ  یکیدزن  رد  اهنآ ، لیبموتا  لخاد  .یت.نِا.یت  هدام  .دنتـشاد  يراکبارخ 
.دندش حورجم  رفنراهچ  هتشک و  نت  جنپ  رهشمرخ ، رد  ناکیپ  لیبموتا  کی  رد  .یت.نِا.یت  هرجفنم  داوم  دنوپ  شش  دودح  راجفنا  رثا  رب  تشون : یمالـسا 

لیبموتا نیا  رانک  رد  هک  يدرمریپ  راجفنا ، نیا  اب  ناـمز  مه  دـندش و  هتـشک  روبزم  لـیبموتا  نیـشنرس  هس  هک  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  شرازگ  همادا  رد 
ناتسرامیب رد  ناحورجم  زا  رفنود  تشذگرد و  یتدم  زا  سپ  نانآ  زا  رفن  کی  هک  دندش  حورجم  زین  رباع  هس  راوسروتوم و  ود  .درک  هتکـس  دوب  هتـسشن 

(5) .دندیدرگ يرتسب 

مدرم هنانامرهق  تایلمع  دهاش  ناتسزوخ )  ) ناتسبرع رد  یبرع  ياهرهش  : » درک شخپ  ار  لیذ  شرازگ  زورما ، تعاس 11  رد  دادغب  ویدار  رگید ، يوس  زا 
( رهـشمرخ  ) هرمحم رد  میژر  هب  هتـسباو  لیبموتا  ریز  زورید  هک  تسا  یکاح  هدیـسر  راـبخا  .دنتـسه  ینیمخ  رودزم  میژر  لـماوع  تاسیـسأت و  هیلع  برع 
زا یهورگ  هک  دندومن  دیکأت  ینیع  نادهاش  .دش  حورجم  تدش  هب  رفن  کی  هدیـسر و  لتق  هب  ینیمخ  لماوع  زا  رفن  جنپ  نآ ، رثا  رب  هک  دـش  رجفنم  یبمب 

راجفنا رثا  رب  هک  دنتشاذگراک  یتعاس  بمب  کی  زاوها  رهـش  يرتمولیک  هلصاف 20  رد  عقاو  یتلود  هتخاسـشیپ  ياه  نامتخاس  هناخراک  رد  برع ، ناناوج 
ییاه نیم  هیازجلا  يرتنالک  نارلهد و  نیب  هداج  رد  برع ، نویبالقنا  زا  یهورگ  هتشذگ ، هام  مکیویـس  رد  و  دیدرگ ، ناریو  هناخراک  نیا  زا  یتمـسق  نآ ،

.دنتشاذگ راک 

.دندش هتـشک  نآ  نانیـشنرس  مدـهنم و  یلکهب  لیبموتا  نآ ، رثا  رب  هک  داد  يور  يراجفنا  شهارمه ، رفن  هس  یناریا و  رـسفا  کی  لیبموتا  ریز  رد  نینچمه 
زورید رگید  يوس  زا  .دـش  ناریو  هناخ  نیا  نآ ، رثا  رد  هک  هدرک  باترپ  ینیمخ ، میژر  لاّمع  زا  یکی  یتشد ، میرک  هناخ  يوس  هب  بمب  ود  برع  ناناوج 

داب هدنز   " ياهراعش دندز و  تارهاظت  هب  تسد  نادابآ  رهش  رد  برع  مدرم 

536 ص :

.بونج ص568 رد  هلول  طخ  راجفنا  راثآ  یگنوگچ و  زا  هدوت  بزح  دعب  زوردنچ  شرازگ  : 303 شرازگ مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - * 1
ص 10. ذخأم 2 ، - - 2

.سراپ يرازگربخ  زاوها -  ص5 ، ، 17/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
ص 9. ، 8 ذخأم - 4

ص 10. ، 15 ذخأم - 5
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ینیمخ ياه  لاچهایس  رد  برع  ناینادنز  ییاهر  برع و  یموق  قوقح  راتساوخ  ینیمخ  يارگداژن  تاماقم  زا  دنداد و  یم  ار  نیسح " مادص  زرابم ، ربهر 
(1) .دندیدرگ یناقاخریبشلآ ، رهاطدمحم  خیش  یبهذم ، ربهر  يدازآ  و 

305

اهـشرازگ رد  هک  تسا  فلتخم  عبانم  هجوت  دروم  لئاسم  هلمج  زا  روشک ، نیا  ياهورین  ییاذـیا  هدـنکارپ  ياهتایلمع  زین  قارع و  شترا  یمـسر  تاکرحت 
قطانم یگدولآ  لـئاسم ، نیا  راـنک  رد  .تسا  هلمج  نیمه  زا  زین  نآ  هب  یکتم  اـی  قارع  هب  هتـسباو  یلخاد  بالقنادـض  ياـه  هورگ  تامادـقا  .دوشیم  رکذ 
زورما شرازگ  رد  هلمج  زا  دـشابیم ؛ قطانم  نیا  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  رد  هجوت  نایاش  تاعوضوم  زا  زین  حالـس  قاچاق  زاـجمریغ و  ياـهددرت  يزرم و 

ماـن هب  يدرف  هراـبرد  روـشک ، برغ  تاـیلمع  داتـس  تاـعالطا  دـحاو  هب  هاپـس ) تاـعالطا  هـب  هتـسباو   ) یـسایس ياـه  یـسررب  تاـعالطا و  يزکرم  هرادا 
رد یقارع ، تاماقم  اب  سامت  نمـض  هتفر ، قارع  هب  لـبق  يدـنچ  تسا ]  ] تارکمد بزح  هب  هتـسباو  دارفا  زا  یکی  هک  هدربماـن  : » تسا هدـمآ   (2)" ر.فلا "

، ناگنیاب یکیدزن  نیت  يدابآ  رد  تماقا  نمـض  هدروآ ، دوخ  اب  فکنیـشالک  هضبق  دادـعت 70  تفرگ  تروص  نیدرورف  لیاوا  رد  هک  ناریا  هب  تشگزاـب 
یم رفن  رازه  ود  دودـح  ناگنیاب  هقطنم  رد  رقتـسم  یـشروش  حلـسم  رـصانع  شرازگ ، نیمه  ساسا  رب  .هدومن و  میـسقت  دوخ  نارادـفرط  نیب  ار  اه  حـالس 

.تسا هدش  هتساوخ  هیضق  نیا  یسررب  قیقحت و  رخآ ، رد   (3)« .دنشاب

يروهمج ینابرهـش  مالعا  ربارب  : » درک مالعا  کجنران " قاچاق   " ناونع تحت  یغالبا  رد  نادابآ ، هاپـس  تاـعالطا  دـحاو  هب  نینچمه  زورما  روبزم ، هرادا 
زا ددع  هک 4  دراو  هاشنامرک  هب  ناداـبآ ، دـصقم  هب  کـجنران ، ددـع  اب 12  جدننـس ، لها  يدـهم  مان  هب  یـصخش  زور 6/12/1358  هاشنامرک ، یمالـسا 

.دنشاب یم  ییاسانـش  تحت  زین  رگید  ددع  ناگدنراد 2  يروآ و  عمج  ینابرهـش  نیلماع  هلیـسو  هب  نآ  ددع  هک 2  هتخورف  هاشنامرک  رد  ار  اـه  کـجنران 
نمض تسا  دنمشهاوخ  .هدیدرگ  مالعا  زین  زاوها  نادابآ و  ینابرهش  هب  دروم  نیا  رد  .تسا  هتفر  نادابآ  هب  رگید  کجنران  ددع  اب 8  روبزم  صخش  ًانمض 

(4)« .دییامن ریگتسد  ار  هدربمان  روکذم ، درف  ییاسانش 

هام ود  هداـتفا  بقع  قوقح  فاـج  رادرـس  هدیـسر 1 . ربـخ  ربارب  : » داد عـالطا  ینیمز  ياـهورین  رد  طوبرم  ياهدـحاو  هب  زین  شترا  كرتـشم  داتـس  زورما 
عون گنفت  م.م و  م.م و 106  پوت 105  م.م و  زادنا 81  هراپمخ  هلمج  زا  ناوارف  تامهم  هحلسا و  فاج  رادرـس  .هدومن 2 . تخادرپ  ار  یناریا  ناـیراوتم 

(5)« .تسا هدروآ  قارع  هب  و ]  ] لیوحت سیراپ  زا  يراجفنا ، صوصخم  ياه  هسیک  هرجفنم ، داوم  یتعاس ، بمب  دیدج ،

لماوع ینوناقریغ  لاقتنا  لقن و  کی  زا  هاشنامرک ، ینابرهش  زا  لقن  هب  نینچمه  كرتشم  داتس 

537 ص :

.17/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 ، ذخأم 7 ، - 1
.تسا هدش  جرد  لماک  مان  دنس ، رد  - 2

برغ تایلمع  داتس  تاعالطا  دحاو  هب  یـسایس ، ياه  یـسررب  تاعالطا و  يزکرم  هرادا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   063292 هرامش دنس  - 3
.17/1/1359 هاشنامرک ) )

، نادابآ هاپـس  تاـعالطا  دـحاو  هب  یـسایس ، ياـه  یـسررب  تاـعالطا و  يزکرم  هرادا  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063285 دنـس  - 4
.17/1/1359

.دـم  ) تاـیلمع تاـعالطا و  تنواـعم  ینیمز -  يورین  هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامـس 3  زا  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063287  دنـس  - 5
.17/1/1359 تایلمع ،)
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هب قامـشاب  ویاب ، ياه  يدابآ  یلاوح  رد  رتپوک  یله  دـنورف  کی  : » دـش راتـساوخ  ار  نآ  هراـبرد  قیقحت  و  تسا ، هتفرگ  تروص  زورما  هک  داد  ربخ  قارع 
(1)« .تسا هدیدرگ  کیب  نیما  رسپ  یمتسر  راطع  نیسح و  دیجم  يدلاخ و  نامثع  خیش  لیوحت  تامهم  هحلسا و  يرادقم  هتسشن و  نیمز 
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زا دومن  مالعا  درک و  رـشتنم  يا  هیعالطا  زورما  قارع  یمالـسا  راکیپ  نامزاس  (، 18/1/1359  ) قارع ثعب  بزح  سیسأت  درگلاس  ندیسر  ارف  تبـسانم  هب 
مدرم راتـشک  هب  ضارتـعا  يارب  نصحت  نیا  .دـش  دـنهاوخ  نصحتم  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  نـیدرورف ، هعمج 22  زور  اـت  نـیدرورف  هبنـشود 18  زور 

نینچمه زورما   (2) .دریگ یم  تروص  هقطنم ، ناریا و  یمالـسا  يروهمج  رد  یتیرکت  مادص  دیدج  هئطوت  فیثک و  ثعب  بزح  هلیـسو  هب  قارع  ناملـسم 
یناسنادـض یمالـسادض و  لامعا  رامـش و  یب  تایانج  ندرک  موکحم  يارب  نآ ، رد  هک  تفای  راشتنا  ناریا " میقم  ياـه  یقارع   " ياـضما اـب  يا  هیمـالعا 

نیمه هب  هک  يا  ییاـمیپهار  رد  تسا  هدـش  توـعد  ناملـسم " ناردارب  نارهاوـخ و  هیلک   " زا بزح  نیا  سیـسأت  نـیگنن  درگلاـس  رد  قارع  یثـعب  تـلود 
یم رازگرب  قارع  ترافـس  لباقم  اـت  ینیمخ  ماـما  نادـیم  زا  تعاس 15 ، ( 18/1/1359  ) ادرف ییاـمیپهار  نیا  .دـننک  تکرـش  دوش ، یم  رازگرب  تبـسانم 

(3) ددرگ
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يوحن هب  قارع  تلود  درک و  ادیپ  يا  هزات  دـعب  روشک ، ود  نیب  عاضوا  تماخو  دـیدشت  ياه  هنیمز  زورما  ناریا ، دـض  رب  قارع  میژر  يزاساضف  همادا  رد 
، هاشنامرک رادناتسا  هب  يرمرادناژ  شرازگ  ساسا  رب  .درک  مادقا  قارع  میقم  نایناریا  لصالا و  یناریا  نایقارع  عیـسو  جارخا  هب  زیمآ ، نیهوت  هنامحر و  یب 

ماگنه بش   (4) .دندش ناریا  دراو  جارخا و  قارع  زا  راموس ، زرم  قیرط  زا  رفن  ون و 126  باگنت  کمرگ و  دابآ ، نیسح  ياهزرم  قیرط  زا  رفن  زورما 367 
(5) دندش ناریا  كاخ  دراو  يورسخ  زرم  زا  یناریا ، زین 1800 

هک ینامز  ات  درک : مالعا  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  اب  ینفلت  يوگو  تفگ  کی  رد  مالیا ، يرادناتسا  نواعم  یئایـض  ياقآ  تعاس 21:30 ، رد  نینچمه 
زرم زا  رفن  دودح 800  مدوب ، نارلهد  رد  نم 

538 ص :

.22/1/1359 اجازن ، هب  اجامس 3 ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63357  دنس  - 1
ص12. ذخأم 8 ، - 2

ص 12. ذخأم 15 ، - 3
.18/1/1359 ناهاشنامرک ، رادناتسا  هب  موس ، نکر  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021346 دنس  - 4

ذخأم 16. - 5
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، لصالا یناریا  نایقارع  قارع و  میقم  نایناریا  زیمآ  نیهوت  هنامحر و  یب  جارخا 

.دنتشادرب روشک  ود  نیب  عاضوا  تماخو  دیدشت  تهج  رد  اه  یثعب  هک  تسا  يرگید  ماگ 

مالیا يرادناتـسا  نواعم  .دـنوش  یم  هداتـسرف  ناریا  هب  جارخا و  قارع  زا  رفن  رازه  ات 13  نیب 10  ناگدش ، هدنار  هتفگ  قبط  .دـندوب و  هدـش  دراو  ناریا  هب 
هدش رقتسم  يزرم  راون  رد  ثعب  نارومأم  زا  يدایز  هدع  .دنک  یم  یلاخ  يزرم  راون  رد  یـسرپمک  اب  ار  اهنآ  یمرـش ، یب  تیاهن  رد  ثعب  تموکح  دوزفا :

ریز دوب ، هدرک  تمواقم  قارع  نارومأـم  لـباقم  رد  هک  رفن  کـی  هک  يروط  هب  دـننک ؛ يزادـناریت  اـهنآ  هب  ناگدـش ، هدـنار  تعجارم  تروص  رد  هک  دـنا 
يو .دندرپس  كاخ  هب  ناوارف  هوکـش  اب  دندرک و  عییـشت  ار  يو  دـسج  زورما  نارلهد  فیرـش  مدرم  .درپس  ناج  نیـسح  مادـص  نامیخژد  همکچ  تابرض 

.دنتسه اهنآ  ياوادم  مرگرس  ناکشزپ ، دنا و  هدش  حورجم  رفن  اه  هد  نونکات  تفگ : ناحورجم  دادعت  هرابرد 

همه هک  تسا  هدشن  صخشم  ام  يارب  زونه  تفگ : هن ، ای  دنتسه  یناریا  ناگدش ، هدنار  ایآ  دیسرپ  هک  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  لاؤس  خساپ  رد  یئایض 
هب نارلهد  رد  ناگدش  هدنار  ًالعف  .مینیب  یم  كرادت  اهنآ  يارب  یهافر  تاناکما  ام  دنتـسه ، ناملـسم  اهنآ  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  هن ؛ ای  دنتـسه  یناریا  اهنآ 

تاقیقحت اهنآ  زا  درک و  میهاوخ  لقتنم  نیریـشرصق  مرگ  بارـس  هاگودرا  هب  ار  اهنآ  سپـس  .میهد  لاقتنا  مالیا  هب  ار  اهنآ  هک  میراد  دصق  دنرب و  یم  رس 
لیاسو مامت  قارع  ثعب  تموکح  تفگ : نینچمه  مالیا  يرادناتـسا  نواعم  .میتسین  یمدرمدض  ثعب  تموکح  دننام  اریز  دروآ ؛ میهاوخ  لمع  هب  ار  مزال 
ًالامتحا ناشنارهوش  هک  دنراد  دوجو  ینانز  ناگدش  هدنار  نیب  رد  .دنراد  هارمه  وتپ  کی  طقف  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هتفرگ  ناگدش  هدنار  زا  ار  یگدنز 

(1) .دنا هدش  ینادنز  ثعب  تموکح  ياه  نادنز  رد 
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كاخ زا  نایناریا  عیسو  جارخا  زین  ناریا و  ترافس  مود  ریبد  جارخا  هرابرد  ار  ناریا  عضاوم  يا ، هبحاصم  رد  زورما  هداز ، بطق  قداص  ناریا  هجراخ  ریزو 
هب رابخا  نیا  تفگ : يو  .درک  مالعا  قارع ،

539 ص :

.سراپ يرازگربخ  مالیا -  ص 2 ، ذخأم 21 ، - 1
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ام .تسا  هدرکن  ادـیپ  يرگید  يانعم  قارع  ناریا و  طباور  یلو  تفرگ ؛ رارق  ثحب  دروم  هنیمز  نیا  رد  تالکـشم  اه و  شرازگ  دیـسر و  بـالقنا  ياروش 
قارع یثعب  میژر  میتسناد  یم  اـم  .دـننک  كرت  ار  قارع  كاـخ  ًاروف  متفگ  ناریا  ترافـس  ياـضعا  هب  مه  زورید  میدـناوخارف و  ار  نامریفـس  لـبق  یتدـم 

.دراد هقباس  مه  هتشذگ  رد  اه  نیا  تسا و  تایانج  لیبق  نیا  لوغشم 

دارفا نیا  هدوب ، یناریا  ناش  یلبق  تشپ  هس  اه  نیا  رگا  دیوگ  یم  قارع  راکتیانج  تلود  دنا ، هدـش  دـلوتم  قارع  رد  اهنآ  رثکا  هک  ام  نانطومه  دوزفا : يو 
نکمم لیاسو  مامت  میتفرگ  میمصت  تسا و  زیزع  مرتحم و  ام  يارب  ناشمدق  دنا ، هدش  جارخا  قارع  كاخ  زا  هک  يدارفا  نیا  همه  .دنتـسه  ناریا  هب  قلعتم 

قارع یتوغاط  تموکح  نیا  هرخالاب  قارع ، تلم  رانک  رد  ناریا  تلم  ماقتنا  تسد  هک  دـنادب  دـیاب  قارع  راکتیانج  تلود  یلو  مینک ؛ مهارف  اهنآ  يارب  ار 
(1) .درک دهاوخ  نوگنرس  ار 

درک دـهاوخ  يرگ  یجنایم  قارع  ناریا و  نیب  تافرع  رـسای  هک  نیا  رب  ینبم  هجراش ، پاچ  جـیلخلا  همانزور  زا  لـقن  هب  رتیور  شرازگ  هراـبرد  هداز  بطق 
زا قارع  ناریا و  طباور  دوبهب  تسا ، مّلـسم  هچنآ  اما  تسا ؛ هتفرگن  سامت  هنوگ  چـیه  دروم  نیا  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  هظحل  نیا  اـت  تفگ :

ناربهر زا  ام  هک  یتخانـش  اب  دنک و  لمع  لالقتـسا  بوچراچ  رد  دیاب  قارع  هک  تسا  نآ  لوا  طرـش  میراد  هدیقع  ام  نوچ  تسا ؛ هتـشذگ  هرکاذـم  دـح 
تافالتخا لح  ناـهاوخ  قارع  میژر  رگا  .دنتـسه  یللملا  نیب  مسینویهـص  اـکیرما و  تلود  نـالماع  هورگ ، نیا  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  میراد ، قارع  یلعف 

(2) .دیوشب تسد  دراد ، یم  اور  قارع  ناملسم  تلم  قح  رد  هک  یتایانج  زا  دیاب  تسخن  هلحرم  رد  تسا ،
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(3) .دندرب یمولعمان  هطقن  هب  سپـس  دـندرک و  تشادزاب  شا  هناخ  رد  یثعب ، یتینما  نارومأم  ار  قارع  نایعیـش  ربهر  ردـص  رقابدمحمدیـس  هللا  تیآ  زورما 
مادـص ياضما  دـنتفگ  یم  هک  يذـغاک  نتـشاد  تسد  رد  اب  قارع  یتینما  نارومأـم  زا  نت  دودح 20  ردـص ، هللا  تیآ  مداخ  هللادـبع ، خیـش  تاراهظا  ربانب 

رد میژر  تنوشخ  دروم  رد  ناربهر ، زا  یـضعب  اب  وگو  تفگ  لاح  رد  هک  ار  ردـص  ياقآ  دـنتخیر و  لزنم  لـخاد  هب  راوید  رد و  زا  تسا ، اراد  ار  نیـسح 
دهاوخ ناریا  هب  يدازآ ، زا  سپ  هک  دنک  مالعا  ًابتک  ردص  هللا  تیآ  رگا  دنا  هتفگ  هک  ما  هدینـش  تفگ : نینچمه  يو  .دندرب  دوخ  هارمه  دوب ، نایناریا  قح 

(4) .درک دنهاوخ  دازآ  ار  وا  تفر ،

دیس هللا  تیآ  لزنم  هب  حلسم  ياهورین  هارمه  هنابش ، شروی  کی  یط  قارع  یثعب  تلود  نارومأم  داد : شرازگ  زین  یمالسا  يروهمج  همانزور 

540 ص :

ص 2. ذخأم 3 ، - 1
ص 1. ذخأم 15 ، - 2

.19/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 3
ذخأم 59. - 4
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ار قارع  تلود  تکرح  نیا  قارع  تیناحور  هعماج  .دندرک  لقتنم  دادغب  هب  ار  وا  شا ، هداوناخ  يو و  يریگتـسد  زا  سپ  دندرب و  موجه  ردص  رقابدـمحم 
هعماـج نینچمه  .دـنزرون  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  ردـص  هللا  تیآ  تاـجن  يارب  تساوخ  دـیبلط و  دادمتـسا  ناـهج  ناناملـسم  یماـمت  زا  درک و  موکحم 

هب  (1) .دوش یم  رازگرب  ییامیپهار  مق  رد  ردـص ، هللا  تیآ  يریگتـسد  ندرک  موکحم  روظنم  هب  هک  درک  مالعا  روشک ، زا  جراـخ  قارع  زراـبم  تیناـحور 
رد یمالـسا  بالقنا  همانزور  .دنهد  باتزاب  ار  ربخ  نیا  ات  دـندش  املع  یـضعب  لزنم  یهار  مق  میقم  ياه  یقارع  زا  يا  هدـع  ماگنه  بش  رابخا ، نیا  لابند 

یمظعلا هللا  تیآ  لزنم  رد  ناریا ، میقم  یقارع  زرابم  ناناوج  زا  نت  دـنچ  قارع و  زرابم  تیناـحور  هعماـج  نویناـحور  زا  یهورگ  : » داد شرازگ  هراـب  نیا 
ار فجن  رد  ردص  رقابدمحم  دیس  هللا  تیآ  يریگتـسد  ربخ  تاقالم ، نیا  رد  هک  دندومن  رادید  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  اب  هتفای و  روضح  یناگیاپلگ 
اب یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  .دـندومن  ینارگن  راـهظا  ناریا ، قارع و  ياـهزرم  قارع و  ناـماسبان  عضو  زا  نینچمه  ناـنآ  .دـندیناسر  ناـشیا  عـالطا  هب 

تاقالم زا  سپ  هورگ  نیا  .دوب  دهاوخ  لیطعت  تبسانم  نیمه  هب  ( 18/1/1359  ) ادرف مق  هیملع  هزوح  دنتـشاد  مالعا  دومن و  فسأت  راهظا  ربخ  نیا  ندینش 
ندینـش زا  سپ  دـنتفریذپ و  روضح  هب  ار  ناـنآ  تلاـسک ، مغر  یلع  ناـشیا  دـندومن و  عمجت  يرظتنم  هللا  تیآ  لزنم  رد  یناـگیاپلگ ، یمظعلا  هللا  تیآ  اـب 

یناهج و بالقنا  کی  هکلب  تسین ؛ ناریا  صتخم  ناریا  یمالسا  بالقنا  دسانش و  یمن  زرم  مالـسا  دنتـشاد : راهظا  دندومن و  فسأت  راهظا  نانآ ، نانخس 
، رادید نیا  نایاپ  رد  زین  ناشیا  .مینک  تدعاسم  ار  نانآ  مییامن و  يراکمه  قارع  ناناملسم  اب  يوحن  هب  میناوتب  ام  هک  مراودیما  .تسا  نیملـسم  مامت  يارب 

(2)« .دندومن مالعا  ار  هیملع  هزوح  لیطعت 
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داد و ماجنا  ییوگو  تفگ  رهـش  نیا  هب  ناهیک  یمازعا  راگنربخ  اب  داباهم ، هعمج  ماـما  ینیـسح  نیدـلازع  خیـش  رتفد  نالوئـسم  زا  یکی  یمالـسالا ، خـیش 
داهنـشیپ ساسا  رب  تئیه  نیا  لیکـشت  .دیآ  یم  هقطنم  هب  دوش و  یم  لیکـشت  ناتـسدرک  تالکـشم  هب  یگدیـسر  يارب  يدـیدج  تین  نسُح  تئیه  تفگ 

(3) .تسا ناشیا  دوخ  تکرش  اب  روشک و  برغ  رد  ماما  هدنیامن  ینامرک  مالسالا  تجح 

نیا ینیـسح  بانج  یلو  دننک ؛ رییغت  درُک ، قلخ  یگدـنیامن  تئیه  تلود و  هژیو  تئیه  هک  دـندرک  داهنـشیپ  نیدـلازع  خیـش  هب  ینامرک  ياقآ  دوزفا : يو 
رد تفگ : نینچمه  یمالسالا  خیش  .تسا  ناتسدرک  مدرم  فرط  زا  تیحالص  اب  عجرم  اهنت  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  هک  دنتفگ  دنتفریذپن و  ار  هلئـسم 

ناتـسدرک حلـص  تارکاذم  هک  دندرک  يراودـیما  راهظا  فرط  ود  تفرگ ، تروص  ینیـسح  نیدـلازع  خیـش  ینامرک و  مالـسالا  تجح  نیب  هک  یتاقالم 
.مینک هبرجت  زین  ار  حلص  هک  تسا  نیا  رتهب  میا ، هدرک  هبرجت  ار  گنج  ام  دندرک  داهنشیپ  خیش  بانج  دنک و  ادیپ  همادا  هناممصم 

گنج زا  هک  میرب  یم  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  مامت  درک : هفاضا  دوخ  بلاطم  لابند  هب  يو 

541 ص :

سراپ يرازگربخ  ص 2 ، ذخأم 21 ، - 1
ص 12. ذخأم 2 ، - 2
ص3. ذخأم 8 ، - - 3
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لابند يدج  روط  هب  هرکاذم و  قیرط  زا  ار  ناتـسدرک  لئاسم  دهد و  ناشن  دوخ  زا  يرت  شیب  تین  نسُح  تلود ، هک  میراودیما  مینک و  يریگولج  هرابود ،
نیدلازع خیش  .تسناد  یلمعریغ  حالـس ، علخ  يارب  ار  يروهمج  سیئر  يداهنـشیپ  حرط  ینامرک  ياقآ  تفگ : سپـس  نیدلازع  خیـش  رتفد  لوئـسم  .دنک 

(1) .درک یگدامآ  مالعا  ًامسر  زیمآ  حلص  تارکاذم  يارب  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  سیئر  ماقم  رد  هرکاذم ، نایاپ  رد  ینیسح 

هقطنم ياه  یهدـنامرف  زا  هلـصاو  تاشرازگ  ربارب  : » درک مالعا  نارادـساپ  هاپـس  يرمرادـناژ و  هب  شترا  كرتشم  داتـس  موس  نکر  زورما  رگید ، يوس  زا 
(2)« .تسا هداد  داهج  مالعا  شترا ، لباقم  رد  تمواقم  يارب  هقطنم  حلسم  دارفا  هب  ینیسح  نیدلازع  ، 28 رکشل 64 و  رکشل برغ و 
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یـشرازگ رد  .دنداد  ربخ  یبرغ  ناجیابرذآ  ریخا  ياه  يریگرد  هقطنم  رد  يدیدج  یتاغیلبت " تیلاعف   " زا شترا ، كرتشم  داتـس  رد  طوبرم  زکارم  زورما 
رادساپ یماظن و  لنسرپ  رفن   12 ولمـساق ، هرد  ریخا  عیاقو  اب  هطبار  رد  : » تسا هدمآ  هدش ، لاسرا  هاپـس  يرمرادـناژ و  ینیمز ، يورین  يارب  هک  هراب  نیا  رد 

و دوش ، یم  شورف  دـیرخ و  لحم ، رد  طبـض و  راون  يور  رد  هدـمآ و  لمع  هب  يا  هبحاصم  دادـعت  نیا  اب  فلتخم ، ياه  هورگ  بناج  زا  هدـش و  ریگتـسد 
اب یلبق  هدش  ینیب  شیپ  همانرب  کی  نیا  هدوبن و  حیحـص  یماظن ، رونام  رب  ریاد  یتلود  تاماقم  تاراهظا  هک  دننک  تباث  مدرم  هب  دنا  هتـساوخ  بیترت  نیدب 

هتفگ راضحا و  ار  نارادساپ  ینای  یکز  گنهرـس  تایلمع ، نیا  زا  شیپ  دنا  هدومن  راهظا  نارادـساپ  اریز  تسا ؛ هدوب  نارادـساپ  هاپـس  شترا و  يراکمه 
یبرغ و ناجیابرذآ  رد  ماما  هدنیامن  ینـسحالم -  دنوش و  مازعا  ولمـساق  هرد  هب  يزاسکاپ  يارب  شترا ، يراکمه  اب  نارادساپ  هک  هدیـسر  نآ  تقو  تسا 
رتپوک و یله  هک  هدـش  هتفگ  هبحاـصم  رد  هوـالع  هب  .دنتـسه  فیثـک  رفاـک و  دارفا ، نیا  تسا  هتفگ  تسا و  هدومن  ینارنخـس  زین  اـج -  نآ  عرـش  مکاـح 

(3)« .دندرک یم  نارابمب  ار  ولمساق  هرد  نامز  مه  امیپاوه ،

هلئـسم هرابرد  تارکمد  بزح  ياهاعدا  فـالخرب  نآ ، یط  دـش و  ماـجنا  هیمورا  رد  زورما  زین  یلباـقتم  یتاـغیلبت " یعاـمتجا -  تیلاـعف  ، " رگید يوس  زا 
ياه نابایخ  رد  هدقن ، ناتسرهش  يزرواشک  یمالسا  ياهاروش  ناگدنیامن  زا  یهورگ  مادقا ، نیا  رد  .دش  مالعا  یعـضاوم  لئاسم و  هقطنم ، رد  مسیلادوئف 

هدـمآ نآ  رد  هک  دـش  هدـناوخ  يا  همان  عطق  زورما ، عمجت  نایاپ  رد  .دـندومن  عامتجا  هیمورا   64 رکشل داتـس  لباقم  رد  سپـس  دندرک و  ییامیپهار  هیمورا 
: تسا

ترازو مرتحم  نواعم  یناهفـصا  اضر  داتـسا  روتـسد  ربارب  هدـقن ، زودلـس و  ياهاتـسور  نیمز  یب  نازرواشک  یمالـسا  ياهاروش  ناگدـنیامن  یلاها و  اـم 
نیا رد  میا و  هدومن  تشک  ار  اه  لادوئف  ياه  نیمز  ناتـسرهش ، نیا  یگدـنزاس  داهج  رظن  ریز  هقطنم ، ياه  لادوئف  ياه  نیمز  تشک  رب  ینبم  يزرواـشک 

، تیمیمص تدحو و  تیاهن  رد  یگمه  تسا و  هتشادن  دوجو  دشاب ، اهنآ  نارادفرط  لماوع و  اه و  لادوئف  هناهب  هک  ینماان  زا  يرثا  نیرت  کچوک  تدم ،
رد شیوخ  تشک  هب 

542 ص :

ص 3. ، 8 ذخأم - 1
.17/1/1359 نارادساپ ، هاپس  اجاژ و  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063288 دنس  - 2

(، تاعالطا .دم   ) تاعالطا تایلمع و  تنواعم  اجازن -  هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063286 دنس  - 3
.17/1/1359
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تعاس فرظ 48  ار  اه  هتـساوخ  نیا  ییوگباوج  لوئـسم ، تاماقم  زا  اذل  میا ؛ هتخادرپ  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  لیـصا  ياه  فده  ققحت 
ياروش ياضعا  تساوخزاب  للع   64 رکشل یهدنامرف  زا  هیمورا ، ناتسرهش  یگدنزاس  داهج  ياروش  یبالقنا  تکرح  زا  ینابیتشپ  نمض  ام  . 1 میراتساوخ :

دارفا حالـس  علخ  ناـهاوخ  یتـلود ، نالوئـسم  يروهمج و  سیئر  یبـالقنا  لـمع  زا  یناـبیتشپ  نمـض  اـم  .میراتـساوخ 2 . ار  هدقن  رهـش  یگدـنزاس  داهج 
دارفا حالس  هقطنم ، رد  لماک  تینما  يرارقرب  تهج  میهاوخ  یم  یمالـسا  يروهمج  تلود  زا  ام  .میشاب 3 . یم  زودلس  هقطنم  رد  صوصخ  هب  لوئسمریغ 
نیمز میسقت  يارب  ینیمخ  ماما  نامزیزع  ربهر  فرط  زا  عرش  یضاق  مازعا  راتـساوخ  ام  .دنهد 4 . لیوحت  شترا  ای  هاپس  هب  ار  اهنآ  دنریگب و  ار  لوئـسمریغ 

ناگرا هیلک  يرادناتسا و  رد  فرحنم ، ياه  هورگ  اه و  لادوئف  قباس و  میژر  هب  هتسباو  لماوع  هیفـصت  راتـساوخ  ام  .میشاب 5 . یم  هقطنم  رد  دوجوم  ياه 
(1) .میشاب یم  ناتسا  يروشک  يرکشل و  ياه 

یم نیمأت  هک  مدرم  زا  هتـسد  نآ  هب  ام  : » تفاـی راـشتنا  حرـش  نیا  هب  حالـس ، علخ  هراـبرد  هیمورا   64 رکـشل زا  يا  هیعالطا  تاـعوبطم ، رد  نینچمه  زورما 
یم هلباقم  ورین  مامت  اب  دـنا ، هدرب  هحلـسا  هب  تسد  هقطنم ، مظن  ندز  مهرب  يارب  هک  اهنآ  اب  داد و  میهاوخ  ناما  دـنهد ، لیوحت  ار  دوخ  حالـس  ات  دـنهاوخ 

تاـمهم حالـس و  ًاروف  دـیامن  یم  غـالبا  دـنا ، هدروخ  ار  ضرغم  دارفا  بیرف  دنتـسه و  هقطنم  رد  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  هیلک  هب  هیمورا   64 رکشل .مینک 
حلسم ياهورین  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنیامن  تفایرد  ضبق  لیوحت و  اه ، ناگداپ  یماظن و  ياه  هاگودرا  ای  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  نیلوا  هب  ار  دوخ 
(2)« .دومن دنهاوخ  میلست  هحلاص  ياه  هاگداد  هب  روشک ، تینما  هیلعرب  مادقا  ناونع  هب  ریگتسد و  ار  حلسم  صخش  دنیامن ، دروخرب  يدارفا  نینچ  هب 

یب دیدج و  هثداح  ولمـساق ) هرد  هدـقن و  هیونـشا -  هداج   ) تسا هداد  خر  ریخا  ياه  يریگرد  هک  يا  هقطنم  رد  یبرغ ، ناجیابرذآ  رد  زورما  لاح  نیا  رد 
رییغت رد  دـشاب و  رثؤم  ماظن ، اب  ریگرد  حلـسم  ياهورین  رت  شیب  لمع  تدـش  یخاتـسگ و  شیازفا  رد  تسا  نکمم  هک  يا  هثداح  داتفا ؛ قاـفتا  يا  هقباـس 

، هدش طقاس  موتناف  هشال  يروآ  عمج  تهج  زبس ، هالک  رفن   11 ، » نارهت هب  هقطنم  یتاعالطا  عبانم  شرازگ  ساسا  رب  .دراذگب  رثا  هقطنم ، ینونک  تیعـضو 
رد اهزبس  هالک  همه  دـنک و  راوس  هرابود  ار  اهزبس  هالک  هتـسناوتن  رتپوک  یله  اوه ، ندـش  دـعاسمان  اب  و  دـندش ]  ] هدایپ هیونـشا  فارطا  رد  رتپوک  یله  اـب 

(3) .دوش یم  یمخز  اپ  هیحان  زا  ناشرفن  کی  و  ریسا ، هل  هموک  اه و  تارکمد  تسد 
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.دراد رادـساپ  ياهورین  هب  يروف  جایتحا  برغ  هقطنم  یلبق ، ياه  مایپ  وریپ  : » درک دـیکأت  داتـسرف ، نارهت  هب  زورما  هک  زمر  مایپ  کـی  یط  هاـشنامرک  هاـپس 
" نیگنس حالس  هب  حلسم  تارکمد  بزح  دارفا  زا  رفن  دودـح 200   " لاقتنا لقن و  زا  یلحم  عبانم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (4)« .دوش مادقا  رت  عیرس  هچره 

هواپ رهـش  هب  هلمح  ددص  رد  و  دنا ] هدرک   ] تیوقت ار  دوسون  رد  رقتـسم  دارفا  دراو و  دوسون  هب  داباهم  زا   » دارفا نیا  شرازگ ، نیا  ساسارب  .دنهد  یم  ربخ 
(5)« .دنشاب یم 

543 ص :

ص 1. ذخأم 21 ، - 1
ص 3. ذخأم 8 ، - 2

.19/1/1359 نارهت ، تاعالطا  هب  هیمورا ، تاعالطا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063312 دنس  - 3
.17/1/1359 نارهت ، هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063295 دنس  - 4

.21/1/1359، اجازن هب  اجامس 3 ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063343 دنس  - 5

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 590 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_543_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_543_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_543_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_543_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_543_5
http://www.ghaemiyeh.com


.دراد همادا  راکـشآ  یلکـش  هب  یمالـسا ، يروهمج  یماظن  ياـهورین  كرحت  دـض  رب  شنادـحتم  تارکمد و  بزح  صاـخ  ياـهدروخرب  رگید ، يوس  زا 
هدز تسد  یتالاعفنا  لعف و  هب  شترا  لاح ، هب  ات  هبنش  زور  زا  ارچ  تسین  مولعم  : » تفگ جدننس ، تالیکشت  تارکمد  بزح  يوگنخـس  یلع ، دیـس  زورما 

.دننک تباصا  اه  نامتخاس  هب  هک  دور  یم  نآ  میب  دنشاب و  یم  دمآ  تفر و  رد  مک  عافترا  رد  رهـش ، زارف  رب  ًامئاد  اه  رتپوک  یله  درک : هفاضا  يو  .تسا »
(1) دنا هدیسر  لتق  هب  هد  یلاها  زا  رفن  ود  نآ ، هجیتن  رد  تسا و  هتسب  هلولگ  هب  ار  دابآ  میهاربا  هدکهد  يرتپوک  یله  ناکوب ، رد  هبنش  زور  دوزفا : يو 

فارطا زین  هتشذگ  زور  رد  جدننس ، هاگدورف  تیوقت  لابند  هب  : » درک مالعا  جدننـس  رد  ناریا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  يوگنخـس  کی  نینچمه 
تسرپرس يردص  گنهرـس  زورید  .تسا  هدش  هتـشاذگ  راک  ربیلاک 50  نیگنـس  ياه  هحلـسا  هاگدورف ، نامتخاس  يور  هب  هدش و  يدنبرگنـس  هاگدورف ،

هدرک جدننـس  رهـش  هب  شروی  هدامآ  ار  رتپوک  یله  هراپمخ و  پوت و  هداد و  شاب  هداـمآ  روتـسد  نارـسفا ، زا  یکی  يریگتـسد  هناـهب  هب  جدننـس   28 رکشل
یم کیرحت  ار  هاگآان  ناراد  هجرد  نازابرـس و  بترم  شیاـه  ینارنخـس  رد  گنهرـس  نیا  .تفر  نارهت  هب  ییاـهن  فیلکت  بسک  يارب  زورما  يو  .تسا 
زین جدننـس  نارـسفا  هاگـشاب  راوید  دش ، نارادساپ  جارخا  هب  رجنم  هک  جدننـس  مدرم  ههام  کی  نصحت  زا  دعب  دوب  رارق  : » دوزفا روبزم  يوگنخـس  .دیامن »

پوت 57، ربیلاک 50 و  بصن  اب  هدش و  تیوقت  تدش  هب  هاگشاب  رد  رقتسم  يورین  نونکا  مه  یلو  دریگ ؛ رارق  مدرم  رایتخا  رد  هاگشاب  نیا  دوش و  هتشادرب 
(2)« .دننک لیمحت  اهرهش  مدرم  هب  ار  يرگید  گنج  يدیدج ، مجاهت  اب  دنراد  دصق 
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حیرشت هب  ًالصفم  هدربمان  هبحاصم ، نیا  رد  .درک  جرد  ناهاشنامرک  رادناتسا  یئوکام "  " زا يا  هبحاصم  دوخ ، زورما  هرامش  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
، هلمج زا  وا  .دشاب  دیفم  هلئسم ، رپ  يزرم  ناتـسا  نیا  ینونک  عضو  میـسرت  رد  دناوت  یم  يو  تاحیـضوت  .تخادرپ  ناتـسا  رد  حرطم  نوگانوگ  ياه  هبنج 

: درک حرط  ار  لیذ  بلاطم 

ناتسا حطس  رد  ینارمع  ياه  همانرب  يارجا  هب  رداق  تینما ، دوجو  مدع  لیلد  هب  دوش و  یم  ناتسا  رد  تینما  داجیا  فرـص  يرادناتـسا ، يورین  نیرت  شیب 
اب هتبلا  .دارفا  هنوگ  نیا  یمدرمدـض  تیهام  رب  تسا  یهاوگ  دوخ  نیا  دوب و  مدرم  ررـض  هب  ًاقیمع  اـه ، هماـنرب  نیا  يارجا  مدـع  هک  تسا  یعیبط  .میدـشن 

رایـسب رادقم  دوسون و  شخب  زج  هب  رـضاح ، لاح  رد  .تسا  هدش  رارقرب  ناتـسا  رد  تینما  يدودـح  ات  يرمرادـناژ ، شترا و  نارادـساپ ، هاپـس  یگنهامه 
.میرادن تهج  نیا  زا  يرگید  لکشم  هواپ ، عباوت  زا  ناگنیاب  شخب  رد  يرصتخم 

دابآ مالـسا  هداج  رد  يریگ  ناگورگ  زا  دعب  لاثم : يارب  دننک ؛ یم  يراک  مک  يدایز  رایـسب  رادقم  اهنآ  تسا و  يرمرادناژ  هدهع  هب  ًالک  اه  هار  تظافح 
.دنک تظافح  ار  اهنآ  يرمرادناژ  دننک و  تکرح  یناوراک  تروص  هب  اه  لیبموتا  هک  درک  داهنشیپ  يرادناتسا  قاتاپ ، هندرگ  رد  نیریشرصق ، - 
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دننک و یم  تقرـس  ار  اهنآ  ماشحا  دنیوگ و  یم  روز  اهاتـسور  مدرم  هب  حلـسم  يا  هدع  هاشنامرک ، یکیدزن  رد  نینچمه  .دشن  لمع  یلو  دش ، هداد  هدـعو 
رداق هجو  چیه  هب  ام  دوشن ، لصاح  زرم  تینما  هلئسم  ات  .دنک  یمن  ار  راک  نیا  هنافسأتم  هک  دوش  راد  هدهع  ار  اهنآ  تظافح  دیاب  هک  تسا  يرمرادناژ  نیا 
.درک دـهاوخ  هقطنم  رد  ینز  تشگ  هب  یگرزب  کـمک  نیا ، تسا و  هدـش  تلافـسآ  دوسون  هب  راـموس  هداـج  لاـسما  .مینک  نما  ار  اـه  هار  دوـب  میهاوـخن 

شترا .دـسر  یم  ...و  هقوذآ  هحلـسا و  ناـمجاهم ، يارب  بترم  روط  هب  قارع  زا  .تسین  زرم  لرتنک  هب  رداـق  يرمرادـناژ  رـضاح  لاـح  رد  میوگب  ًاـتحارص 
.دهد یمن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  یبوخ  هب  هک  تسا  يرمرادناژ  یلصا  لوئسم  یلو  دهد ؛ یم  ماجنا  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  یعس  يراکمه و  رثکادح 

يرادناتسا ای  تلود  تسد  هتخاس  نامزاس  کی  درک  ناملسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  يرادناتـسا ]: اب  هورگ  نیا  طابترا  درک و  ناملـسم  ناگرمـشیپ  هرابرد  ]
تسا یعیبط  دنا ؛ هدش  هدنار  دوخ  قطانم  زا  هک  دنتسه  یناناملـسم  نانیا  هک  میراد  یتبثم  همانراک  میتسه و  ربخاب  نانآ  لامعا  اه و  همانرب  زا  ام  اما  تسین ؛

یهیدب دنک ، رارقرب  ناتسدرک  رد  ار  تینما  دناوتن  تلود  رگا  دنوش و  نوناق  رد  حّرصم  ياه  يدازآ  ندروآ  تسد  هب  راتساوخ  دنزیخرب و  ضارتعا  هب  هک 
.دنک جراخ  تلود  تسد  زا  ار  لرتنک  شوجدوخ ، ياه  هورگ  نیا  ترثک  هک  تسین  دیعب  دنوش و  لمع  دراو  دوخ  شوجدوخ ، ياه  هورگ  نیا  هک  تسا 

مثیم  " لوئسمریغ حلسم و  هورگ  ار  نیریـشرصق  رادنامرف  هک  نیا  و  نیریـشرصق ، هاشنامرک و  رد  هژیو  هب  هقطنم  رد  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  هرابرد  ]
بزح نالف  ياهادیدناک  ندرک  بستنم  ًالثم  تسا ؛ هدوب  مدرم  يداوس  یب  زا  هدافتـسا  ءوس  مهم ، هلئـسم  دنا ]: هتفرگ  ناگورگ  زور  کی  تدم  هب  رامت ،"
دروم يادـیدناک  هک  نیا  ضحم  هب  دـنا ، هداد  لیکـشت  یتلود  دوخ  يارب  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  رگید  هلئـسم  .لیبق  نیا  زا  و  ینیمخ ، ماـما  هب  هورگ  اـی 
لحنم تاباختنا  رگا  هک  دننک  یم  دـیدهت  دـنا و  هتفرگ  ناگورگ  ار  رادـنامرف  دـنا و  هدرک  لاغـشا  ار  يرادـنامرف  هناحلـسم  تسا ، هدـشن  باختنا  ناشرظن 
تحت ار  اهنآ  داتـسیا و  میهاوخ  ناـشلباقم  رد  تفر و  دـهاوخن  اـهراشف  نیا  راـب  ریز  هجو  چـیه  هب  زین  تلود  ًارهق  .دـننک  یم  رجفنم  ار  يرادـنامرف  دوشن ،

.میهد یم  رارق  بیقعت 

نامه رهش ، ياروش  تارایتخا  دودح  بالقنا ، ياروش  لمعلا  روتـسد  قبط  ناگرا ]: نیا  لمع  هوحن  رهـش و  ياروش  اب  يرادناتـسا  ياه  يراکمه  هرابرد  ]
گنهامه کیدزن و  رایـسب  هاشنامرک  رهـش  ياروش  اب  ام  طباور  هتبلا  .تسا  هدرک  داجیا  یفیلکتالب  نیا ، تسا و  قباس  ياـه  ناتـسرهش  نمجنا  تاراـیتخا 

.تسا

تاعامتجا هب  يدیدش  تالمح  اهدروخرب و  ریخا  زور  دـنچ  رد  هک  نیا  و  نیریـشرصق ، هاشنامرک و  رد  هژیو  هب  ناتـسا  حطـس  رد  يراکیب  هلئـسم  هرابرد  ]
مادختـسا نیاربانب  تسا ؛ هدرک  مالعا  عونمم  ًالعف  ار  مادختـسا  زین  بالقنا  ياروش  دنتـسه و  یمـسر  مادختـسا  راتـساوخ  ناراـکیب  تسا ]: هدـش  ناراـکیب 
ییاتـسور نارمع  يزرواشک و  يدیلوت ، ياه  هنیمز  رد  ار  نامورین  نیرت  شیب  یگتـسباو ، زا  ییاهر  يارب  دیاب  میدقتعم  ام  .درادـن  ناکما  ام  يارب  یمـسر 

فرصم
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نیمز نازرواشک ، زا  يدایز  هدع  تسا  هدـش  بجوم  هک  تسا  تینما  مدـع  یکی  تسا : هدـش  ینارمع  ياهراک  ماجنا  زا  عنام  یلـصا ، لماع  ود  اما  مینک ؛
اب هک  دشاب  یم  دعب  هب  نیدرورف  زا  هقطنم ، نیا  رد  راک  لصف  .تسا  هقطنم  نیا  رد  امرـس  لصف  مود ، .دـنیامن  ترجاهم  رهـش  هب  دـننک و  اهر  ار  دوخ  ياه 
رد ییاه  حرط  ییاه ، هورگ  ای  دارفا  رگا  هک  میا  هدرک  مالعا  ام  .دش  دـنهاوخ  راک  بذـج  ناراکیب  نیا  زا  يدایز  هدـع  دوخ  هبدوخ  تیلاعف ، لصف  عورش 
زا دیابن  ار  هتکن  نیا  .تسا  هدیسر  تبث  هب  زین  دحاو  دنچ  هنیمز ، نیا  رد  .دش  دنهاوخ  رادروخرب  ام  یلام  کمک  زا  دنشاب ، هتـشاد  یتعنـص  تادیلوت  هنیمز 

يراکیب شوپرـسریز  ار  یـسایس  لئاسم  دنهاوخ  یم  يا  هدع  تسا و  مه  زا  زیامتم  هلئـسم  ود  ندروآ ، رد  ار  يراکیب  يادا  يراکیب و  هک  تشاد  رود  رظن 
(1) .دننک حرطم 

314

رثؤم فلتخم ، یـسایس  ياه  نایرج  بولطم  يزاساضف  رد  دوخ  هبدوخ  هک  دراد  دوجو  فلتخم  ياهرهـش  رد  یـسایسریغ ، تاـعمجت  تاـکرحت و  یخرب 
اه و نصحت  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  .دـنک  یم  داجیا  فلتخم  قطانم  رد  یـسایس ، ياه  نایرج  اه و  هورگ  هک  تسا  یتاکرحت  رب  هوالع  رما ، نیا  و  تسا ،

ياهرهش رد  زورما  تاعمجت  زا  سراپ  يرازگربخ  فلتخم  ياه  شرازگ  رد  .درک  هراشا  ریالم  تشر و  زاوها ، دزی ، لیبدرا ، ياهرهـش  زورما  ياه  عمجت 
.تسا هدمآ  لیذ  بلاطم  روبزم ،

، يا همانعطق  راشتنا  اب  زورما  دنا ، هدز  نصحت  هب  تسد  لیبدرا  ییاراد  هرادا  لحم  رد  شیپ  زور  زا 35  هک  راکیب  نالیصحتلا  غراف  زا  نت   200 : » لیبدرا رد 
راـگنربخ هب  راـکیب ، ياـه  سناـسیل  هملپید و  قوـف  هملپید و  زا  هورگ  نیا  .دـنهد  تبثم  خـساپ  اـهنآ  ياـه  هتـساوخ  هب  هـک  دنتـساوخ  لوئـسم  تاـماقم  زا 

(2)« .دنهد یم  همادا  دوخ  نصحت  هب  دوشن ، هداد  یباوج  تاماقم  يوس  زا  نانآ ، ياه  هتساوخ  هب  رگا  دنتفگ  سراپ  يرازگربخ 

نـصحت هب  تسد  دزی ، شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  رد  زورید  زا  هک  رـسپ  رتخد و  راکیب  ياه  ملپید  قوف  اه و  هملپید  زا  رفن  دـص  کـی  دودـح  : » دزی رد 
سراپ يرازگربخ  راگنربخ  هب  دروم  نیا  رد  اه  هملپید  نیا  ناگدـنیامن  زا  یکی  .دـندرک  يریگولج  لک ، هرادا  نآ  ناـنکراک  دورو  زا  زورما  دـندوب ، هدز 
يرگید هدع  هلیسو  هب  زین  يرادناتـسا  لاغـشا  شرازگ ، نیمه  ربانب  .درک  دنهاوخن  هیلخت  ار  لحم  نیا  تبثم ، تباث و  راک  کی  ندرواین  تسد  هب  ات  تفگ 
ییاجر گنهرـس  .دـندروآ  لمع  هب  يریگولج  دوخ  راک  لحم  هب  يرادناتـسا  نانکراک  دورو  زا  زین  هدـع  نیا  .دـش  دوخ  زور  نیمود  دراو  اـه ، هملپید  زا 

دننک هیلخت  ار  لحم  نیا  لوئسم ، ماقم  کی  ای  رادناتسا  ندمآ  ات  تساوخ  نانآ  زا  يرادناتسا ، رد  راکیب  ياه  هملپید  عمج  رد  زورما  دزی ، ینابرهش  نواعم 
ياهزاین هب  ییوگ  خـساپ  يارب  دزی  هب  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  یکی  ندـمآ  راتـساوخ  یگمه  اه  هملپید  یلو  دـنوشن ؛ یلامتحا  ياه  يریگرد  ثعاـب  و 

(3)« .دندش دوخ 

 - نارهت رلیورتساـف  تکرـش  ناـنکراک  زا  یهورگ  : » داد شرازگ  سراـپ  يرازگربـخ  هب  زورما  رهظزادـعب  زاوها  دـالوف  عمتجم  یمومع  طـباور  زاوها ، رد 
هیفصت و تکرش ، نآ  نانکراک  يوس  زا  هک  بونج 
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هب زاوها ، دالوف  عمتجم  يزکرم  ناـمتخاس  لـباقم  رد  دـندز و  ییاـمیپهار  نصحت و  هب  تسد  ناـشناراداوه  زا  یهورگ  هارمه  هب  زورما  دـنا ، هدـش  جارخا 
ینت اج  نیا  رد  .دنداد  راعش  نانآ ، اب  تفلاخم  رد  دندیشک و  راک  زا  تسد  بونج  نارهت -  رلیورتساف  نانکراک  ماگنه ، نیمه  رد  دنتخادرپ و  راعش  نداد 

تظافح و دارفا  يزادـناریت ، نیا  لابند  هب  دـندرک و  ییاوه  يزادـناریت  هب  عورـش  دنتـشاد ، يرمک  هحلـسا  هک  ناشناراداوه  یجارخا و  ناـنکراک  زا  دـنچ 
 - نارهت رلیورتساف  تکرـش  نانکراک  رگید  لاح ، نیا  اب  .دـندرک  نانآ  ندومن  قرفتم  هب  شـشوک  ییاوه ، لـباقتم  يزادـناریت  اـب  دـالوف ، عمتجم  تسارح 

هاگداد هب  دننک و  ریگتـسد  ار  نانآ  زا  رفن  یـس  هک  دندش  قفوم  دـندرک و  بیقعت  دـندوب  هدز  تسد  نصحت  ییامیپهار و  هب  هک  ار  یجارخا  دارفا  بونج ،
ییاپرـس روط  هب  عمتجم ، هاگنامرد  رد  هک  دـندش  حورجم  بونج  نارهت -  رلیورتساف  ناگدـش  جارخا  زا  نت  هس  يریگرد ، نیا  رد  .دـنهد  لیوحت  بالقنا 

« .دندش بالقنا  هاگداد  لیوحت  نانآ  زا  رفن  ود  دنتفرگ و  رارق  اوادم  دروم 

ياـه هژورپ  بصن  يراـکنامیپ  بونج  نارهت -  رلیورتساـف  تکرـش  : » درک هفاـضا  زاوها ، رد  سراـپ  يرازگربخ  هب  دوخ  شرازگ  رد  یمومع  طـباور  نیا 
هب ناـنآ  دادـعت  هک  يراـکنامیپ  نیا  ناـنکراک  تسا  رارق  نونکا  بـالقنا ، ناـمز  رد  نآ  نالوئـسم  رارف  لاـبند  هب  دراد و  هدـهع  هب  ار  زاوها  دـالوف  عمتجم 

(1) .دنریگ رارق  زاوها  دالوف  عمتجم  تیریدم  ششوپ  ریز  ًامیقتسم  دسر ، یم  رفن  رازهراهچ 

رد سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  نآ ، ندوب  هدافتـسا  لـباقریغ  كاـیرت و  هیمهـس  دوبمک  هب  تشر  رهـش  ناداـتعم  زا  یهورگ  ضارتعا  لاـبند  هب  : » تشر رد 
یتلاخد هنوگ  چیه  ناتـسا  نالوئـسم  دروم ، نیا  رد  تفگ  يراصنا  سدـنهم  ياقآ  .دروآ  لمع  هب  ییوگو  تفگ  نالیگ  رادناتـسا  اب  هنیمز  نیا  رد  تشر ،

هب دـیاب  تسا و  ناداتعم  نامرد  طیحم و  يزاسکاپ  یمالـسا  يروهمج  تلود  فدـه  تروص ، ره  رد  یلو  دوش ؛ یم  لاـسرا  نارهت  زا  كاـیرت  دـنرادن و 
(2)« .دوش نک  هشیر  دایتعا  هلئسم  يوحن ،

رد نینصحتم  زا  نت  دنچ  .دندش  كایرت  مهس  راتساوخ  هدز و  نصحت  هب  تسد  رهـش  نیا  يرادنامرف  رد  ریالم ، ناتـسرهش  كایرت  هب  نیداتعم  : » ریالم رد 
یم هعجارم  هک  یعجرم  ره  هب  دوش و  یمن  هداد  كایرت  هیمهس  رهـش  نیا  نیداتعم  هب  هک  تسا  هام  ود  تدم  دنتـشاد : راهظا  سراپ  يرازگربخ  اب  یـسامت 

رثکا نیداتعم  هک  یتروص  رد  دوش ؛ یمن  هداد  یسک  هب  هدش و  عطق  كایرت  نپوک  دنیوگ  یم  ای  هدیـسرن و  زونه  ریالم  هیمهـس  هک  دننک  یم  راهظا  مینک ،
رد نانچمه  یعطق ، هجیتن  لوصح  ات  دـندرک  مالعا  نینـصحتم  شرازگ ، نیمه  ساـسا  رب  .دـنا  هدرک  تفاـیرد  ار  دوخ  كاـیرت  هیمهـس  روشک ، ياـهرهش 

: تفگ سراـپ  يرازگربخ  اـب  ییوگو  تفگ  رد  یتسیزهب ، يرادـهب و  ترازو  یتاـعوبطم  یناـملراپ و  نواـعم  لـضاف  رتکد  .دـنام  دـنهاوخ  یقاـب  نصحت 
ترازو ياهاتـسور  روما  نواـعت و  هب  طوبرم  هدـش ، ریخأـت  يا  هطقن  ره  رد  ًـالامتحا  رگا  .تسا  هدادـن  ندرک  مک  عطق و  يارب  يروتـسد  يرادـهب  ترازو 

دراو جراخ  ياهروشک  زا  یفرـصم  كایرت  ًـالامتحا  هدـنیآ ، لاـس  رد  شاخـشخ  تشک  تیعونمم  دروم  رد  تلود  روتـسد  هب  هجوت  اـب  .تسا  يزرواـشک 
نراقم : » تسا هدمآ  هثداح ، نیا  هب  طوبرم  شرازگ  نایاپ  رد  .دش » دهاوخ 
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ینصحت نینچ  ًاساسا  يو  میتشاد ، نادمه  یتسیزهب  يرادهب و  لکریدم  اب  هک  یسامت  قبط  تفگ : سراپ  يرازگربخ  اب  سامت  رد  لضاف  رتکد  زورما  رهظ 
(1)« .درک بیذکت  ار 

315

لالحنا یپ  رد  : » تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .تخادرپ  هعقاو  حیضوت  هب  يا ، هیعالطا  راشتنا  اب  درجورب  رادنامرف  زورما  دورد ، هتـشذگ  زور  ثداوح  دمایپ 
؛ دندنکارپ دنا ، هدش  دورد  دراو  ناراد  هیامرـس  اه و  لادوئف  زا  يرادفرط  هب  یمازعا ، نارادـساپ  هک  نیا  رب  ینبم  یتاعیاش  يا  هدـع  دورد ، نارادـساپ  هاپس 
رب میمصت  اهنآ  دش ...  بآ  رب  شقن  هتخورفدوخ ، دارفا  نیا  ياه  هسیسد  دوش ، هداد  راک  ناراکیب ، زا  رفن  دودح 400  هب  هک  دش  نیا  رب  رارق  نوچ  نکیلو 
زا هک  دنتـشاد  دصق  هدمآ و  هقطنم  نیا  هب  اهرهـش  رگید  زا  حلـسم  دارفا  روظنم ، نیمه  هب  دنزاسب و  کشمیدـنا  هب  لیدـبت  ار  دورد  شخب  هک  دنتـشاد  نیا 
هب ددرگ " دیاب  جارخا  یموبریغ  رادساپ   " لیبق زا  ییاهراعش  ندومن  حرطم  اب  ار  راک )  ) نارگراک تساوخ  دنیامنب ؛ ار  يرادرب  هرهب  لامک  ناراکیب ، عمجت 

 ...« هدیشک و فارحنا 

فرط هب  فتولوم  لتکوک  باترپ  لـیبق  زا  تسا ؛ هدـش  رکذ  تفرگ ، تروص  نارادـساپ  دـض  رب  هثداـح ، نیا  رد  هک  يرگید  تامادـقا  هیعـالطا  همادا  رد 
هاپس ياه  لیبموتا  هب  هلمح  نانآ و  حالـس  علخ  رد  یعـس  نارادساپ و  هرـصاحم  نارادساپ ، يوس  هب  يزادناریت  درجورب ، دابآ و  مرخ  زا  یمازعا  نارادساپ 

(2)« .دبای یم  همادا  زورید ، تعاس 14  دودح  ات  هتفای و  شرتسگ  رهش  رسارس  رد  يریگرد  : » تسا هدمآ  نینچمه  هیعالطا  رد  .نارادساپ 

دورد ناتـسرهش  نارادساپ  هاپـس  رد  هک  يا  هیفـصت  تسا : یکاح  يرازگربخ  نیا  اب  هاپـس  يوگنخـس  ینفلت  يوگو  تفگ  سراپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
يا هدع  رما ، نیا  یپ  رد  .دندوب  هدرک  ذوفن  رهش  نیا  هاپس  رد  هک  دیماجنا  بالقنادض  رصانع  زا  یضعب  جارخا  یهدنامرف و  ياروش  لالحنا  هب  دش ، ماجنا 

یعامتجا ینماان  لالتخا و  داجیا  ماهتا  هب  رفن   70 ریخا ، تعاس  فرظ 24  تفگ : هاپس  يوگنخـس  .دندش  مازعا  اج  نآ  هب  زردوگیلا  دابآ و  مرخ  زا  یهاپس 
داوم رگید  فتولوم و  لتکوک  یگنج ، کجنران  اب  نامجاهم ، تفگ : يو  .دندش  هداد  لیوحت  درجورب  رد  یمالسا  بالقنا  يارسداد  هب  دندش و  ریگتسد 

ار دوخ  ناج  رفن  هس  ای  ود  ًاعمج  دمآ و  تسد  هب  كایرت  يرادقم  هحلسا و  هضبق  ود  دادعت  .دندوب  هدش  رو  هلمح  هاپـس  رقم  هب  جراخ ، تخاس  ياز  شتآ 
(3) .دنداد تسد  زا 

روما نالوئسم  یمالسا ، بالقنا  همانزور  راگنربخ  شرازگ  هب  .دش  رازگرب  درجورب  ماما  دجـسم  رد  یعمجت  ماگنه  بش  دورد ، ثداوح  باتزاب  همادا  رد 
عامتجا دجـسم  رد  قیاقح ، ندـش  نشور  يارب  دنتـساوخ  مدرم  زا  دـندرک و  توعد  ینیمخ  ماما  دجـسم  رد  هرظانم  هب  ار  نانکارپ  هعیاش  يا ، هیعالطا  یط 

زا يدرف  .داد  ناشن  مدرم  هب  ار  دورد  يادهـش  زا  رفن  ود  نفد ] ] زاوج بالقنا  ناتـسداد  .دندمآ  ماما  دجـسم  هب  درجورب  مدرم  زا  يدایز  هورگ  بش ، .دننک 
زا نم  تفگ  دوخ  ياعدا  هرابرد  مدرم ، داـیز  رارـصا  هب  خـساپ  رد  روکذـم  درف  .تسا  رفن  شـش  ادهـش  دادـعت  هک  درک  اـعدا  تساـخرب و  تیعمج  ناـیم 

مادعا قفانم   " راعش اب  هرظانم ، رد  ناگدننک  تکرش  هلصافالب  .ما  هدینش  نارگید 

548 ص :

ص 2. ، 7 ذخأم - 1
ص 2. ، 19/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 4 ، ذخأم 21 ، - 3
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دورد ریخا  ياهدروخ  دز و  زا  سکع  يدادعت  تسا ، هدوب  دروخ  دز و  دهاش  هک  هاپس  ياضعا  زا  یکی  سپس  .دندرک  نداد  راعش  هب  عورـش  ددرگ " دیاب 
زا نینچمه  دـنا و  هدوـب  حلـسم  دـش -  يریگرد  نیا  هـب  رجنم  هـک  ییاـمیپهار -  نـصحت و  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  يا  هدـع  تـفگ : يو  .داد  ناـشن  ار 
" وت رادهگن  ادخ  نآرق ، رادساپ  يا   " راعـش اب  مدرم  نایاپ ، رد  .دـندوب  هدرک  تکرـش  نصحت  ییامیپهار و  نیا  رد  نارهت ، یتح  فارطا و  ياه  ناتـسرهش 

(1) .دندرک كرت  ار  دجسم 

316

ماع لتق  هعجاف  : " ناونع نیا  اب  درک  رـشتنم  يا  هیعالطا  زورما  ناتـسرل ، هخاش  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  دورد ، هتـشذگ  زور  ثداوح  لاـبند  هب 
، تسا هدش  حرطم  نآ  رد  هک  يا  هنامـصخ  ًادیدش  عضاوم  هیعالطا و  نیا  تایبدا  دش ." رارکت  دورد  رد  نارادساپ  هاپـس  طسوت  کشمیدنا ، دـبنگ ، مدرم 
: تسا هدـمآ  هیعالطا  نیا  رد  .دوش  یم  بوسحم  دورد  ثداوح  رد  نامزاس  نیا  تلاخد  هیجوت  دوخ و  زا  عافد  یعون  دوخ ، يدوخ  هب  یمومع  راـکفا  رد 

ناـمه دـندنب ، یم  ییاـکیرما  ياـه  هلولگ  راـبگر  هب  ار  اـم  نهیم  عاـفد  یب  ناـشکتمحز  ناراد ، هیامرـس  عفاـنم  ظـفح  يارب  هک  يراـکتیانج  ياـه  تسد  »
هک اهنآ  دندیناشن ، ناشنازیزع  گوس  رد  ار  کشمیدنا  هدیدمتـس  مدرم  زورون ، هناتـسآ  رد  و  دندیـشک ، شتآ  نوخ و  هب  ار  دبنگ  رهـش  هک  یناراکتیانج 

، ناتـسرل زا  يا  هشوگ  رد  راب  نیا  دـندوزفا و  دوخ  رامـش  یب  تایانج  رب  يرگید  تیانج  دنلوغـشم ، درُک  ناـمرهق  قلخ  هناـمحر  یب  راتـشک  هب  نونکا  مه 
« .دنتخیر نیمز  هب  ار  بلط  قح  نارگراک  نوخ 

موسرم هویش  قباطم  هک  بالقنادض  : » دسیون یم  یطحق ،" ینارگ و  رقف و   " زا دورد  مدرم  هژیو  هب  ناتسرل  مدرم  یتیاضران  هب  هراشا  اب  سپس  نامزاس  نیا 
دوخ عفانم  زا  عافد  ناشکتمحز و  یبوکرـس  يارب  دورد  نارادـساپ  زا  ات  دیـشوک  اـهراب  دـهد ، یم  بوکرـس  هلولگ و  اـب  ار  مدرم  تاـفارتعا  خـساپ  دوخ ،

هب دنزاس و  هدروآرب  ار  ناراد  هیامرـس  تاعقوت  دندوبن  رـضاح  دندوب ، قلخ  رادفرط  یمدرم و  رـصانع  زا  ًاتدمع  هک  دورد  نارادساپ  هاپـس  .دیامن  هدافتـسا 
دنتخادرپ و ینیچ  هئطوت  هب  دورد  نارادساپ  هاپس  دض  رب  اهراب  عجترم ، نویرشق  کمک  هب  ناراد  هیامرس  لیلد ، نیمه  هب  دنوش ؛ لیدبت  مدرم  راتشک  لماع 
زا لبق  زور  دنچ  .دندمآرب  اهنآ  حالـس  علخ  ددص  رد  دنهد ، یمن  ماجنا  ار  ناشکتمحز  بوکرـس  نامه  ینعی  ار  دوخ  یعرـش  هفیظو  اهنآ  هک  هناهب  نیا  اب 

روط هب  دورد  نارادساپ  هقطنم ، تاماقم  دیدش  راشف  ریز  ماجنارـس  دندش و  رقتـسم  رهـش  رد  یموبریغ  نارادساپ  زا  نت  دودـح 120  دورد ، نینوخ  هثداح 
علخ زا  دعب  هلصافالب  دنزاس ، یلمع  ار  قلخ  رادفرط  نارادساپ  جارخا  هشقن  دندش  قفوم  هک  نآ  زا  سپ  هقطنم  تاماقم  دندش و  حالس  علخ  یعمج  هتـسد 
زور بیترت ، نیا  هب  و  دنیامن ، يزاسکاپ  ار  هقطنم  ناشدوخ  لوق  هب  دنریگب و  اهنآ  ناراداوه  ناشکتمحز و  زا  یمشچرهز  دنریگ  یم  میمـصت  اهنآ ، حالس 

« .دندیشک نوخ  هب  ار  راکیب  نارگراک  عامتجا  دوخ ، تردق  شیامن  نیلوا  رد  دیدج  نارادساپ  نیدرورف ،  16

نامزاس نیا  تساوخ  قبط  هک  دورد -  نیدرورف  ثداوح 16  شرازگ  زا  سپ  هیعالطا ، نیا  رد 
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هورگ .تسا  هدمآرد  هدز  گنج  يرهـش  تروص  هب  نونکا  مه  دورد  رهـش  : » دوش یم  میـسرت  لیذ  حرـش  هب  دورد  تیعـضو  نیرخآ  تسا -  هدـش  میظنت 
.دـننک یم  یـسرزاب  ار  نارفاسم  دـنا و  هتـسب  ار  رهـش  یجورخ  يدورو و  ياه  هار  دـننز ؛ یم  تشگ  اـه  ناـبایخ  رد  مدرم ، ندـناسرت  يارب  رادـساپ  ياـه 
عییـشت زا  يریگولج  يارب  هقطنم  تاماقم  .تسا  اه  نابز  رـس  رب  رفن  شـش  ات  هس  نایم  یماقرا  .تسین  تسد  رد  ناگدش  هتـشک  دادعت  زا  یقیقد  تاعالطا 

تسد هک  تسا  يراب  نیلوا  هن  نیا  .دنوش ...  یم  يرادهگن  ناتسرامیب  هناخدرس  رد  هک  دنا  هدرک  لقتنم  درجورب  هب  ار  اه  هزانج  زا  يدادعت  ادهـش ، هزانج 
ینادنز هجنکش و  هتشک و  یناسک  تسد  هب  ناشکتمحز  نارگراک و  .دوب  دهاوخ  راب  نیرخآ  هن  دوش و  یم  هتشغآ  ناشکتمحز  نارگراک و  نوخ  هب  اهنآ 

« .تسا هدیدن  دوخ  هب  ار  یکانلوه  راتشک  تنوشخ و  نینچ  زورما  ات  دورد  رهش  ...دننک  یم  عافد  گرزب  ناکلام  ناراد و  هیامرس  عفانم  زا  هک  دنوش  یم 

: دوش یم  مامت  نینچ  لصفم  هیمالعا  نیا 

رب ار  ناراد  هیامرس  مسیلایرپما و  هطلس  ماجنارس  ناشکتمحز  نارگراک و  راکشزاس ، نویرشق  ناراد و  هیامرس  یبالقنا  دض  ياه  ششوک  همه  مغر  یلع  »
.تفای دنهاوخ  تسد   (1) يدازآ نکسم ، راک ، لالقتسا ، ینعی  دوخ  یعقاو  ياه  هتساوخ  هب  دومن و  دنهاوخ  دوبان  نهیم 

کیتارکمد یتسیلایرپما -  دـض  هزرابم  داب  زوریپ  .گرزب  ناکلام  ناراد و  هیامرـس  هئطوت  داـب  دوباـن  .شیلخاد  ناگتـسباو  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  رب  گرم 
.ناریا رسارس  ناشکتمحز 

(2)«17/1/1359 ناتسرل ، هخاش  ناریا ، قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

شخپ تسا ، قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناراداوه  زا  يا  هخاش  هک  درجورب " ماگـشیپ  نیملعم   " ياضما اب  یتاغیلبت ، تکارت  کـی  نینچمه  زورما 
یم هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  يدازآ " نکـسم ، راک ، ، " ناشاه هتـساوخ  نیرت  ییادتبا  يارب  دورد  راکیب  نارگراک  عامتجا  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  دـش 

(3)« .دننک یم  عامتجا  هنادازآ  یمالسا ، يروهمج  تموکح  زا  دوخ  شاداپ  يدیع و  نتفرگ  يارب  اه  یکاواس  هک  تسا  یطیارش  رد  نیا  دوش و 

هاپس و عالطا  تهج  یتشونور  شترا ، كرتشم  داتـس  تسایر  هب  هناخترازو  نیا  یماظتنا  روما  لکریدم  زورما  مارگنفلت  زا  روشک  ترازو  رگید ، يوس  زا 
داهن ود  نیا  يارب  يزکرم  هتیمک 
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هقبط يدازآ  هار  رد  راکیپ   " نامزاس اب  تباقر  رد  ار  نآ  درک و  عادبا  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ار  يدازآ " نکـسم ، راک ، لالقتـسا ،  " راعـش - 1
يروهمج يدازآ ، لالقتسا ،  " يرسارس يروحم و  راعش  ربارب  رد  ار  يدازآ " ، نکسم نان ،  " راعش راکیپ  نامزاس  .داد  رارق  دوخ  يروحم  راعـش  رگراک ،"

يارب هژیو  هب  دوب ، رادروخرب  يرت  شیب  هبرجت  هقباس و  زا  هک  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  .دوب  هدرک  حرطم  ینیمخ ، ماـما  نارادـفرط  یمالـسا "
یلاح رد  درک ؛ هفاضا  یتاقبط  یفنص و  ياهراعش  هب  مه  ار  لالقتسا  راعـش  تسین ، يوروش  هب  هتـسباو  دهد  ناشن  هک  نیا  يارب  هدوت و  بزح  اب  يدنبزرم 
دناوت یم  رثکادح  هک  تسا  يزاوژروب  راعش  کی  لالقتـسا  دیوش " دحتم  ناهج  يایراتلورپ   " يروحم راعـش  هب  هجوت  اب  رگراک  هقبط  يژولوئدیا  رد  هک 

ار قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ینعی  دوخ  یمیدق  بیقر  ییادف ، ياه  کیرچ  نامزاس  اما  دریگ ؛ رارق  هدافتسا  دروم  تقوم ، یتیراع و  موهفم  کی  تروص  هب 
.درادن شیوخ  يروحم  ياهراعش  هرمز  رد  میهافم  هنوگ  نیا  نداد  رارق  زج  يا  هراچ  نیاربانب  دنیب ؛ یم  رتولج  بهذم ، زا  هدافتسا  لیلد  هب 

.17/1/1359 ناتسرل ، هخاش  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هیعالطا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 222897  دنس  - 2
.17/1/1359 درجورب ، ماگشیپ  نیملعم  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   222953 هرامش دنس  - 3
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ییادف ياه  کیرچ  زور 20/1/1359 ، تسا  رارق   » هک تسا  هدش  هداد  عالطا  دابآ ، مرخ  ینابرهش  عبانم  شرازگ  هب  دنتسم  مارگنفلت ، نیا  رد  .درک  لاسرا 
(1)« .دننزب هناحلسم  مادقا  کی  هب  تسد  دنا ، هتخادرپ  نارادساپ  هاپس  اب  دربن  هب  ریخا  زور  دنچ  رد  هک  دورد  نارگلالخا  زا  ینابیتشپ  هب  قلخ 

317

يرارقرب ات  تسا و  مکاح  اه  نابایخ  رب  بالقنا  نارود  تیعضو  يایاقب  یلکـش ، هب  مه  زونه  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  هام  تشذگ 14  دوجو  اب 
ناـیرج و ره  صخـش و  ره  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  هعماـج  رب  مکاـح  یبـالقنا  ِّوـج  .تسا  شیپ  رد  يزارد  هار  لوئـسم ، ياـهداهن  هلیـسو  هب  یموـمع  مظن 

ياضف ًاضعب  نایم ، نیا  رد  یعیبط  روط  هب  .دنک  هدافتـسا  بالقنا ، نامز  رد  هدافتـسا  دروم  ياه  شور  نامه  زا  شا ، هتـساوخ  هب  یبایتسد  يارب  یـشیارگ ،
ییاه هنومن  زا  یکاح  ریز ، ياه  شرازگ  .دـیآ  یم  دـیدپ  بازحا ، اه و  هورگ  یخرب  ییاـمن  مولظم  ییاـمن و  گرزب  تاـغیلبت و  يارب  زین  یبساـنم  رایـسب 
باتک رتسوپ و  سکع ، هاگشیامن  تعاس 9 ، رد  هتشذگ  بش  : » تسا یکاح  دبنگ  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  .تسا  يراج  هچنآ  زا  دنتـسه 
شتآ هب  فتولوم  لتکوک  اب  دوب ، هدش  لیکـشت  دـبنگ  یگنهاشیپ  هناخ  رد  یمالـسا ، ياه  هورگ  رگید  ارحـص و  نمکرت  یمالـسا  نمجنا  يراکمه  اب  هک 

قلخ ییادف  ياه  کیرچ  هب  هتـسباو  نمکرت  قلخ  یناقهد  ياهاروش  داتـس  رگ  هئطوت  زورفا و  گنج  لماوع  طسوت  لمع  نیا  عالطا ، رارق  زا  .دش  هدیـشک 
باتک و  یسوساج ، هنال  لاغشا  ریس  یمالسا ، بالقنا  يریوصت  ریس  لماش  قوف  هاگـشیامن  .دش  راهم  هدننکرازگرب  هتیمک  طسوت  قیرح  نیا  .تفرگ  ماجنا 

ییامرف فیرشت  اب  نیدرورف 1359 ، زور 3  هک  دوب  یناقلاط  هللا  تیآ  ياه  باتک  زین  هرهزوبا و  بطق ، دیـس  نوچمه  عیـشت  تنـس و  لها  نیرکفتم  ياـه 
بـش همین  زا  دعب  یتاعاس  رد  زورفا ، گنج  حلـسم و  لماوع  طسوت  روبزم  هاگـشیامن  لحم  حاتتفا ، زا  سپ  بش  کی  .دش  حاتتفا  دـبنگ  هب  روهمج  سیئر 

دیدهت ینفلت  هاگشیامن ، هدننکرازگرب  هتیمک  ریخا ، هثداح  زا  لبق  نمـض  رد  .دبای  یم  نایاپ  يریگرد  نودب  ناردارب ، يرایـشوه  اب  هک  دوش  یم  هرـصاحم 
(2)« .دوب هدش  دیدهت  هدننکرازگرب ، هتیمک  زین  هاگشیامن  تاداهنشیپ  تاداقتنا و  رتفد  رد  نینچمه  دندوب و  هدش 

لحم رد  عــقاو  هناــخباتک  ناــنکراک  زا  رفن  شـــش  سانـــشان ، دارفا  زین  زورما  رهظزادـــعب  تعاـس 3  تـسا : یکاــح  هماــنزور  نـیا  شرازگ  نـینچمه 
هلیسو هب  ندش  هجنکش  زا  سپ  دندش و  هدرب  یمولعمان  لحم  هب  دوب ، هتسب  ناشاه  مشچ  هک  یلاح  رد  لیبموتا ، اب  اهنآ  .دندوبر  ار  دبنگ ] یگنهاشیپ  ] روبزم
یناسک اب  دومن : راطخا  لامعا ، هنوگ  نیا  ندرک  موکحم  نمض  سوواک ، دبنگ  بالقنا  ناتسداد  .دندش  هدنادرگرب  لوا  لحم  هب  راد  باقن  سانـشان  دارفا 

(3) دوش یم  راتفر  هناعطاق  دننک ، یم  هجنکش  ار  قلخ  نیتسار  نادنزرف  لمع ، رد  یلو  دننز ، یم  قلخ  زا  مد  هک 

نامزاس هیمالعا  عقاو  رد  هک  شرازگ  نیا  رد  .تسا  زاریـش  نورزاک و  زا  هدوت ، بزح  ناگرا  مدرم ، همان  هماـنزور  زورما  هرامـش  شرازگ  رگید ، شرازگ 
: تسا هدمآ  نینچ  تسا ، هدوت  بزح  نورزاک 
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رهـش رد  ناریا  هدوـت  بزح  تاـعوبطم  تاراـشتنا و  رتـفد  نورزاـک ، رد  ناریا  قـلخ  نیدـهاجم  داتـس  هب  هلمح  زا  سپ  زور  کـی  هبنـش 9/1/1359 ، زور  »
یهورگ طـسوت  رهـش ، رد  نآ  زا  لـبق  زور  دـنچ  هک  یتاـکیرحت  بیقعت  رد  بالقنادـض ، يا  هدـع  بناـج  زا  لـمع  نیا  .دـش  هدیـشک  شتآ  هب  نورزاـک 

هژیو هب  رهـش  لوئـسم  تاماقم  هجوت  نورزاک ، رد  ناریا  هدوت  بزح  نامزاس  .تفرگ  تروص  دـمآ ، لمع  هب  هللا  بزح  ماـن  تحت  يرـصانع  تسیئوئاـم و 
ربهر ینیمخ  ماما  ياه  هتفگ  اه و  هیـصوت  ریاغم  لامعا ، هنوگ  نیا  هک  دراد  یم  فوطعم  هلئـسم  نیا  هب  ار  یماظتنا  ياهورین  بـالقنا و  هاـگداد  رادـنامرف ،

ات دوش  دس  وج  هدسفم  رصانع  نویبالقنادض و  لامعا  لوئـسم ، تاماقم  بناج  زا  مزال  تامادقا  عطاق و  تامیمـصت  اب  هک  دراد  نآ  راظتنا  تسا و  بالقنا 
مدرم کیتارکمد  قوقح  اه و  يدازآ  نیمأت  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  يایازم  زا  دـنناوتب  مدرم  راـشف ، زا  رود  دازآ و  یطیحم  داـجیا  اـب 

(1)« .دندرگ رادروخرب  ام  نهیم 

: تسا هدمآ  هرامش ) نیمه  رد  ) همانزور نیا  رگید  شرازگ  رد 

نادیم لحم  رد  ناریا  هدوت  بزح  یشورفباتک  طاسب  هب  دیسر ، یم  رفن  هب 30  اهنآ  دادعت  هک  يا  هدع  نیدرورف ، هبنش 12  هس  زور  رهظزادعب  تعاس 7  رد  »
یمدق دنچ  رد  یماظتنا  نیرومأم  هک  تفرگ  ماجنا  ینامز  لمع  نیا  .دندرب  تراغ  هب  باتک  لایر  رازه  تسیب  دودح  رد  دـندش و  رو  هلمح  زاریـش  بالقنا 

کی زا  نآ  تامدقم  هک  رهـش -  رد  هدش  کیرحت  وج  زا  هدافتـسا  اب  مالـسا و  شـشوپ  رد  ناگدننک  هلمح  .دندوب  نایرج  رظان  یتوافت ، یب  اب  طاسب ، نیا 
.دندرب لواپچ  هب  ار  اه  باتک  دندرک و  هلمح  یشورفباتک  هب  تسا ، مالسادض  باتک  هک  ناونع  نیا  تحت  دوب -  هدش  مهارف  لبق  هتفه 

هک دـندرک  قیوشت  بیغرت و  یقرتم  ياهورین  هب  هلمح  هب  ار  رهـش  هاگآان  مدرم  زیمآ ، کیرحت  ياه  ینارنخـس  اب  يا  هدـع  زین ، هثداح  نیا  زا  لـبق  زور   10
ناـمزاس قلخ و  نیدـهاجم  طاـسب  هب  زین  زاریـش و  رد  ناریا  هدوت  بزح  یـشورفباتک  هب  بالقنادـض  ياـهورین  هاـگآان و  رـصانع  موجه  هب  رجنم  رما ، نیا 

ياه هیـصوت  اه و  مایپ  هب  هجوت  نودـب  دـنناد ، یم  ینیمخ  ماما  طخ  وریپ  ار  دوخ  هک  یناسک  تسا  فسأت  تیاهن  هیام  .دـیدرگ  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ 
يارب ار  يدعاسم  وج  زیمآ  کیرحت  ياه  ینارنخس  داریا  اب  نوگانوگ ، ياه  کلسم  اب  اه ، هورگ  اه و  نامزاس  بازحا ، تیلاعف  يدازآ  هرابرد  ماما  ررکم 

(2)« .دننک دس  ار  یبالقنا  یقرتم و  ياه  هورگ  اه و  نامزاس  بازحا ، هنادازآ  تیلاعف  لواپچ ، هلمح و  روز ، اب  دنشوک  یم  هک  دنروآ  یم  مهارف  یناسک 
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، نامزاس ياه  تیلاعف  زا  عون  نیا  همادا  رد  .دوش  یم  ماجنا  راداوه  یفنص  ياه  هخاش  ششوپ  رد  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  یغیلبت  ياه  تیلاعف  زا  یـشخب 
هب هداشگرس  يا  همان  رهش ، نیا  رد  ناملـسم  هورگ  نمجنا و  دنچ  ياضعا  زاریـش و  ناملـسم  نیملعم  نوناک  زاریـش ، زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  هب  زورما 
یم داجیا  هقرفت  ناناملسم  نایم  هک  یناسک  زا  دندناوخ و  ناماسبان  ار  روشک  یعامتجا  یسایس -  عاضوا  همان  نیا  یط  اهنآ  .دندرک  رـشتنم  ار  ینیمخ  ماما 

، دننک

552 ص :
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کتک ناشکتمحز ، نارگراک و  عضو  ياه  یناماسبان  هلمج : زا  تسا ؛ هدـش  داقتنا  تامادـقا ، لـئاسم و  یخرب  زا  هماـن  نیا  رد  .دـندرب  تیاکـش  ماـما  دزن 
، ناشناراداوه قلخ و  نیدـهاجم  هب  اه  همانزور  نویزیولت و  ویدار ، تالمح  هیرـشن ، شورف  هیمالعا و  شخپ  مرج  هب  اه  نابایخ  رد  نازومآ  شناد  ندروخ 

نینچمه همان  نیا  رد  .نیدهاجم  نویبالقنا و  هب  ندز  تمهت  و  نامرهق ، تما  فوفـص  رد  هقرفت  داجیا  نیدهاجم ، نویبالقنا و  هرهچ  نداد  هولج  شودخم 
: تسا هدمآ 

...نام یمارگ  ردپ  ینیمخ " ماما   " یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  »

صوصخ هب  تشاد ؛ یناوارف  تاراظتنا  يروتاتکید ، طوقس  اب  نامز  مه  دندوب ، مورحم  یناسنا  قوقح  همه  زا  زارد  نایلاس  هک  ام  ناملسم  نامرهق و  مدرم 
یم بلط  هدیمهف و  ار  رامثتسا  رامعتسا و  دادبتسا و  هنوگره  یفن  یمالسا ، یگدنز  مالسا و  زا  ام  مدرم  هدوب و  فصتم  مه  یمالسا  تفص  اب  بالقنا ، هک 

.تشادنرب ماگ  يدیحوت  ياه  شزرا  تیمکاح  تهج  رد  ام  هعماج  تشاد ، دوجو  ثیح  ره  زا  هک  ییاه  یگدامآ  تاراظتنا و  نیا  مغر  یلع  اما  دـندرک ؛
دـنام و یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه  تسا ، اه  تیمورحم  اه و  تراسا  همه  ساسا  هک  یگنهرف  یماظن و  یـسایس ، يداصتقا ، ياه  یگتـسباو  بوچراـچ 

اهدرکلمع هنوگ  نیا  هجیتن  میا و  هدش  اهر  راب  تراسا  ياه  یگتـسباو  دنب  زا  رگید  هک  دش  دومناو  نینچ  ییانبور ، هنابلط و  حالـصا  تامادقا  اب  مه  ًاضعب 
« .تسا هدوبن  يداصتقا  ياهراشف  یعامتجا و  ناماسبان  عاضوا  زج  يزیچ  نونکات 

رد نانچمه  يدادبتـسا ، یتسیلایرپما -  یماظن  یگنهرف و  یـسایس ، يداصتقا ، طباور  ساسا  هک  یطیارـش  رد  : » تسا هدـمآ  هماـن  نیا  زا  رگید  یتمـسق  رد 
، ندرک اهنآ  هجوتم  ار  اه  هئطوت  اه و  شـشوک  اه و  شالت  همه  و  ندادرارق ، فکرب  ناج  نویبالقنا  ار  یلـصا  داضت  هلئـسم و  ایآ  تسا ، اجرباپ  ام  هعماـج 

ناملسم نویبالقنا  هب  دننک و  یم  هدافتسا  نیفعضتسم  تاناکما  زا  دنرادن و  لد  رد  يا  هنیک  اکیرما  مسیلایرپما  زا  هک  یناسک  ایآ  تسین ؟ عاجترا  زا  یناشن 
نیا دنتـسین ؟ عجترم  دـننک ، یم  یبـیرف  ماوع  نیفعـضتسم ، لوپ  اـب  يرگاـشفا ، ناوـنع  هب  اـه  ییوجزاـب  نیرز  قاروا  شخپ  اـب  یتـح  دـننک و  یم  نیهوـت 

رابتعا شزرا و  و  یقرتم ، زرابم و  تیناحور  هدنهد  تدحو  هدنناهاگآ ، شقن  ِالا  و  دوش ؛ یم  هدـناوخ  عاجترا  نویبالقنا ، سوماق  رد  هک  تسا  اهدرکلمع 
.تسا هدشن  راکنا  قداص  فصنم و  ياه  ناسنا  هلیسو  هب  هاگ  چیه  ناریا ، مدرم  شبنج  رد  نآ 

نیملعم نوناک  دش  ثعاب  هک  تسا  تایعقاو  نیا  .دنیامیپب  ار  قلخ  ادـخ و  هار  ًاعقاو  دـعب  هب  نیا  زا  ات  دـییامرف  داشرا  ار  تارـضح  دوخ ، مایپ  اب  میراودـیما 
(1)« .دناسرب ناتضرع  هب  ار  اهنآ  هداشگرس  يا  همان  یط  شا ، یبتکم  تلاسر  تسد  هب  زاریش ، ناملسم 

نمجنا .تسا  هرظاـنم  داهنـشیپ  در  هراـبرد  هک  تسا  سکعنم  دـهاجم  هیرـشن  زورما  هرامـش  رد  ناـمزاس ، نیا  جـیورت  غیلبت و  ياـه  هویـش  زا  رگید  یعوـن 
داهنشیپ نیا  در  حیضوت  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  .دوب  هداد  ار  يرافغ  يداه  اب  هرظانم  داهنشیپ  نامزاس  هب  یعامتجا  تاطابترا  مولع  هدکشناد  یمالـسا 

شریذپ مدع  هلدا  هراب ، نیا  رد  هدربمان  يدعب  همان  هب  خساپ  رد  و 
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: تسا هدرک  رکذ  لیذ  حرش  هب  ار  هدش  دای  هرظانم 

دازآ ثحب  : " دوش یم  هصالخ  ترابع  نیا  رد  دازآ ، ثحب  دروم  رد  ام  رظن  یلکروط  هب  میتفگ ، مه  ییوجـشناد  شخب  یلبق  هیمـالعا  رد  هک  روط  ناـمه  »
هرظانم رد  تکرش  نیاربانب  مینک ؛ یم  لابقتـسا  دنکب ، نام  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  لح  هب  یکمک  هک  يدازآ  ثحب  ره  زا  و  هن ،" قامچ  يرآ ،

.دنک یم  ثول  مه  ار  دازآ " ثحب   " هکلب تسا ، يراد  قامچ  قامچ و  دییأت  اهنت  هن  منک ،" یم  هراپ  ولگ   " هتفگ ًاتحارص  هک  یسک  اب 

نیرتهب یبالقنا ، ياهورین  هیلع  رب  اه  هئطوت  تاکیرحت و  زا  امش  يرادمدرس  ناراد و  قامچ  عضاوم  ندش  نشور  امش ، صخـش  اب  هرظانم  دروم  رد  عبطلاب 
نامزاس رما  رد  ینالوط  قباوس  لیلد  هب  بانج  نآ  .دـنا  هدـنام  نآ  لح  زا  یلو  هدـیلان ، يوحن  هب  نآ  زا  همه  هک  تسا  یعامتجا  لـضعم  نیا  ياـشگ  هرگ 
دادـما زکرم  هب  ررکم  تالمح  صوصخ  هب  یتداعـس و  زا  تیامح  ییامیپهار  و  داینب )  ) قلخ نیدـهاجم  داتـس  هب  هلمح  نایرج  رد  هک  تارـضح  نیا  یهد 

رد ار  ندرک  هراپ  ولگ  یمدرمدض  ياهدرگـش  اه و  هویـش  لقادح  .دمآ  دهاوخرب  مهم  نیا  ییاشگ  هرگ  هدـهع  زا  ًانیقی  میا ، هدوب  دـهاش  قلخ ، نیدـهاجم 
چیه زا  مه  ینویزیولت  هرظانم  رد  هک  ناش  " یناحور  " یماح تسود و  زا  نتفرگ  يرای  هتبلا  دومن ! دـنهاوخ  حیرـشت  نامزاس ، فرط  زا  يداهنـشیپ  هاگداد 

.دوب دهاوخ  هدیاف  دیفم  درکن ، راذگورف  یکمک 

یقالخا تیحالص  لقادح  زا  يرادروخرب  ددرگ ، نشور  رگید  هلئسم  ره  هب  نتخادرپ  زا  لبق  یتسیاب  هک  هناراد  قامچ  عضاوم  ندش  نشور  زا  رظن  فرص 
یب نازیم  هب  ندرب  یپ  يارب  امـش  صخـش  هک  نیا  حیـضوت ، .تسا  نآ  يرورـض  يدابم  زا  کیژولوئدیا ، لئاسم  لوح  هرظانم  کی  رد  تکرـش  ییاناوت  و 

هلاقم و اهدص  هب  یهاگن  لقادـح ، هتخادرپ و  ریخا  لاس  کی  رد  نامزاس  فرط  زا  هرـشتنم  باتک  هعلاطم 70  هب  ًالبق  تسا  رتهب  نامزاس ، ياـضعا  يداوس 
 ... .دینک ادیپ  ار  ییوجشناد ) رثکادح  و   ) يزومآ شناد  شخب  ياضعا  اب  ادتبا  هرظانم ، کی  رد  نتسشن  تیحالص  ات  دیزادنیب  نامزاس  هیرشن  هوزج و 

هک هیآ  نیا  صوصخ  هب  نآرق و  هب  یتشگزاب  میراودیما  میراد و  یم  زاربا  یهاگآان  لهج و  رد  ناشیا  نتفرورف  قمع  زا  ار  دوخ  فسأت  بتارم  نایاپ ، رد 
رگم .دروایب  لقع  رـس  ار  ناشیا  دنونـش ) یمن  یلو  دـنراد  شوگ  دـننیب و  یمن  یلو  دـنراد  مشچ  " ) اهب نوعمـسیال  ناذا  مهل  اهب و  نورـصبیال  نیعا  مهل  "

رد هک  یکیژولوئدیا  راک  تسین ؛ يژولوئدیا  لئاسم  هب  نانآ  رحبت  ییانشآ و  رب  هاوگ  نیرت  مهم  قلخ ، نیدهاجم  کیژولوئدیا  راک  هلاس   14 قباوس 15 - 
مدرم نایم  رد  اه  يرافغ  ياقآ  لاثما  اهنآ ، مان  وترپ  رد  هک  تسا  ییادهـش  نامه  نآ ، یتسرد  هاوگ  هدـمآ و  تسد  هب  نادـنز  هجنکـش و  هزرابم و  ناروک 

.دنتفای يرت  شیب  تیبوبحم 

کیژولوئدیا عضاوم  هب  تبسن  ار  مدرم  ازع ، دیع و  مسارم  اه و  ینارنخـس  رد  مه  ات  دیزادرپب  هعلاطم  هب  مه  يردق  دینیـشنب و  لمأت  هب  یمک  تسا  رتهب  ... 
دینک نشور  ناتدوخ 
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(1)« .يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو  .دیشاب  هتشاد  ار  کیژولوئدیا  هرظانم  کی  رد  تکرش  ییاناوت  تیحالص و  هدنیآ ، رد  مه  و 
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" روهمج سیئر  هب  ناریا  یّلم  ههبج  هداشگرس  همان  ، " هرامش نیا  رد  .دش  رشتنم  زورما  ناریا ، یّلم  ههبج  ناگرا  یّلم ،" ههبج  مایپ   " هیرشن هرامـش  نیتسخن 
: تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  هدش  جرد 

یـساسا نوناق  تاررقم  قبط  رب  ناریا ، مدرم  ياه  هدوت  زا  یعیـسو  ياهرـشق  میظع  يارآ  زا  يریگ  هرهب  اب  یلاع  بانج  هک  تسا  هام  ود  دودح  هک  نآ  اب  »
عـضو یناماسبان  دـنک و  یم  تموکح  هعماج  فلتخم  نوئـش  رب  نانچمه  بوشآ  جرم و  جره و  دـیا ، هدـش  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  روشک ، دـیدج 

 ... .دبای یم  هعسوت  شیازفا و  یکانتشحو  زرط  هب  یگدنز ، راک و  تینما  ندوبن  يداصتقا و 

روشک و يراج  لاوحا  عاضوا و  رد  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  شور  هار و  همادا  دـیهد ، یم  ماجنا  یلاع  بانج  اهزور  نیا  هک  يراک  روهمج ! سیئر  ياقآ 
هب ار  امـش  يأر ، نویلیم  زا 11  شیب  اب  مدرم  دـیدروآ و  تسد  هب  ار  يروهمج  تسایر  يارآ  دـصرد  هک 75  نآ  زا  سپ  امـش  .تسا  رتدب  رایـسب  عضو  اب 

دـیداد و ماجنا  زین  ار  يروهمج  تسایر  ماـقم  هب  باـصتنا  تافیرـشت  هک  نآ  زا  سپ  و  دـندرک ، باـختنا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیئر  نیتسخن  ناونع 
ریاس هک  دـیدرک  تکرـش  ییاروش  رد  دیـشاب ، هتـشاد  يأر  کی  طقف  بالقنا ، ياروش  ياضعا  يأر  زا 13  هک  نیا  لوبق  اب  هزات  دـیدرک ، دای  زین  دـنگوس 

زج هب  ار  يرگید  دزمان  ًامیقتـسم  ای  دـندوب و  هدروخ  تسکـش  هدرک و  تکرـش  تاباختنا  رد  يروهمج  تسایر  دزمان  ناونع  هب  ًاصخـش  ای  اروش ، ياضعا 
تامیمصت زکرم  ناونع  هب  ار  اروش  نیا  امش  و  دوب ، ارآ  لک  دصرد  جنپ  زا  رت  مک  نانآ  يارآ  عومجم  و  دندوب ، هدشن  قفوم  هدرک و  تیوقت  امـش  صخش 

.دیداد رارق  لوبق  دروم  روشک ، روما  هرادا  لوئسم  و 

هب ار  روشک  روما  هرادا  يزوجم  هچ  اب  درک ، ادیپ  ییارجا  تردق  نوناق ، نیا  هک  نآ  زا  دعب  یساسا و  نوناق  بیوصت  زا  سپ  امش ...  روهمج ! سیئر  ياقآ 
رد تیوضع  اب  يروهمج ، تسایر  ماقم  یمسر  زارحا  زا  سپ  يزوجم  هچ  اب  امش  تسا ؟ هدشن  ینیب  شیپ  یساسا  نوناق  رد  هک  دیا  هدرپس  ییاروش  تسد 

بلس ار  شیوخ  ینوناق  تردق  دیا و  هداد  لزنت  ار  يروهمج  تسایر  تیعقوم  ماقم و  یساسا  نوناق  مهدزیس  دص و  کی  لصا  فالخرب  بالقنا ، ياروش 
ریزو و تسخن  باختنا  هب  فظوم  موس ، یس و  دص و  کی  لصا  زا  یتمسق  نینچمه  راهچ و  تسیب و  دص و  کی  لصا  زا  یتمـسق  قبط  امـش  دیا ؟ هدرک 
( یلم ياروش  سلجم  لیکشت  مدع  تلع  هب   ) ار لوصا  نیا  ياه  تمسق  مامت  دیناوت  یمن  هک  ناونع  نیا  هب  و  دیا ، هدوب  تلود  تئیه  لیکشت  ارزو و  نییعت 

نوناق رد  هک  دیراذگب  یتئیه  هدهع  رب  ار  اهنآ  يارجا  ضوع ، رد  دیهدن و  ماجنا  تسا ، ارجا  لباق  هک  ار  ییاه  تمـسق  هک  دیتسین  زاجم  دیناسرب ، ماجنا  هب 
 ... .تسا نآ  ریاغم  یتح  هدشن و  ینیب  شیپ  یساسا  نوناق  رد  هک  دییامن  لوبق  ار  یتابیترت  روشک  یمسر  روهمج  سیئر  ناونع  هب  درادن و  ییاج  یساسا 
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نونکا مدرم  .دییامنب  یمالسا  يروهمج  ینوناق  ماظن  يرارقرب  فورصم  ار  دوخ  تمیق  يذ  تقو  هدمع  تمسق  مینک  یم  داهنشیپ  ام  روهمج ! سیئر  ياقآ 
هلـصافالب هک  مینک  یم  داهنـشیپ  ام  .دشاب  یمالـسا  يروهمج  ینوناق  ماظن  يرارقرب  تهج  رد  تسخن  دیاب  مادقا  نیا  دنهاوخ و  یم  مادقا  لمع و  امـش  زا 

، دشاب ناریا  هعماج  یبالقنا  ياهرـشق  فلتخم  ياه  هورگ  اه و  تردق  هدننک  سکعنم  هک  یلم  تدـحو  تلود  باختنا  تقوم و  ریزو  تسخن  نییعت  يارب 
هب .دیشخب ...  میکحت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  زا  ثعبنم  تلود  يوق  تردق  بالقنا ، ياروش  ناونع  هب  یعمجم  لالحنا  اب  دینک و  مادقا 

یقطانم ریاس  دهـشم و  نارهت و  تاباختنا  لاطبا  تاباختنا و  هب  عجار  تایاکـش  هب  عیرـس  یگدیـسر  یلم ، تدـحو  تلود  امـش و  مادـقا  نیرت  مهم  ام  رظن 
.تسا هدیدرگ  جراخ  حیحص  یعیبط و  ریسم  زا  هک  تسا 

هک دروآ  یم  دوجو  هب  امش  يارب  ار  ناکما  نیا  یعامتجا ، فلتخم  ياه  هورگ  اهرـشق و  ناگدنیامن  زا  یلم  تدحو  تلود  لیکـشت  روهمج ! سیئر  ياقآ 
امش يرای  يارب  یموادم  رمتـسم و  تردق  دوش و  لکـشتم  رولبتم و  ینوناق  یبالقنا و  ماظن  يرارقرب  یگدنزاس و  هار  رد  مدرم ، ياه  هدوت  میظع  ياهورین 

(1)  ...« .دروآ دوجو  هب 

"، تشاد دیما  مشچ  یلم  ياروش  سلجم  هب  ناوت  یم  یتاباختنا  نینچ  اب  ایآ   " ناونع تحت  یبلطم  رد  دوخ ، هیرشن  هرامش  نیتسخن  رد  نینچمه  یّلم  ههبج 
هک نیا  دراد ، رارق  طیارـش  نیرتدب  رد  نآ ، دنمهوکـش  بالقنا  زا  سپ  لاس  کی  ام  نهیم  میدـهاش  هک  نیا  تسا : هدروآ  دـنواجرو ، زیورپ  رتکد  هتـشون 

ندوب عافد  یب  زا  هتشذگ  و  دش ]  ] یشالتم شترا ، هک  نیا  و  دیـسر ، رفـص  هب  ام  يداصتقا  دیلوت  تردق  هک  نیا  دنک ، یم  دیدهت  ار  ام  نهیم  هیزجت ، رطخ 
نآ زج  رگم  تسا ، رطخ  رد  ناریا  مالک ، کی  رد  هک  نیا  هرخالاب  و  تسا ، هتشادرب  نایغط  ملع  يا  هشوگ  رد  یغای ، ره  حلسم و  یسایس  هورگ  ره  اهزرم ،

لیلد هب  میـشاب -  رواب  شوخ  یلیخ  رگا  ار -  اه  تصرف  نیرتهب  هک  تسا  ینابلطراصحنا  يارچ  نوچ و  یب  ینارمکح  لاس  کـی  لـصاح  همه ، هک  تسا 
هتخاس ظفح  تردـق  هکیرا  رب  ار  دوخ  ناجیه ، تاساسحا و  وج  رب  هیکت  اب  اهنت  دـنداد و  تسد  زا  اه  یهاوخدوخ  بصعت و  تخانـش و  یهاـگآ و  مدـع 

.دنا

ار یـساسا  نوناق  اـت  دـیدرگ  نآ  رب  دزاـس ، تیبثت  زین  هدـنیآ  رد  ار  شدوخ  هطلـس  همادا  دـناوتب  هک  نآ  يارب  ورین  نیمه  تسا : هدـمآ  بلطم  نیا  همادا  رد 
نآ رب  ورین  یمامت  اب  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  رد  تسکـش  زا  دـعب  دـنک و  نیودـت  یـصاخ  ياتـسار  رد  تلم ، ياه  هتـساوخ  عفانم و  هب  هجوت  نودـب 

راذگورف يرما  چیه  هب  مادقا  زا  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنک و  هضبق  ار  یلم  ياروش  سلجم  هدش ، هک  يا  هلیـسو  ره  هب  نتـسج  لسوت  اب  ات  دـیدرگ 
يارب یناخاضردـمحم ، یناخاضر و  نارود  ياه  کیتکات  یمامت  زا  تسج و  لـسوت  یمالـساریغ  یلمدـض و  یلوصاریغ ، ياـه  هویـش  یماـمت  هب  درکن و 

(2)) .درک هدافتسا  يزوریپ  بسک 
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نیا يرازگرب  هوحن  هب  اه  نامزاس  اه و  هورگ  ضارتعا  مه  زونه  نآ ، مود  هلحرم  ماجنا  ندوب  یعطق  سلجم و  تاباختنا  لوا  هلحرم  جـیاتن  مالعا  دوجو  اب 
سیئر زا  نآ  رد  درک و  رــشتنم  يا  هداشگرــس  هماـن  دازآ ، تاـباختنا  يارجا  رب  یلم  تراـظن  داتــس  ناوـنع  تـحت  یهورگ  زورما  .دراد  هـمادا  تاـباختنا 

مایپ هیرشن  نینچمه   (1) .دـیامن میرحت  ار  تاباختنا  مود  هلحرم  تردـق ، زکارم  تمواقم  تروص  رد  دـنک و  مالعا  ار  تاباختنا  لاطبا  تساوخ  يروهمج 
(2) .دش نارهت  تاباختنا  لاطبا  راتساوخ  دوخ  هرامش  نیتسخن  رد  ناریا ، یلم  ههبج  ناگرا  یلم ، ههبج 

يأر ماگنه  یعیسو  یتاباختنا  تابلقت  بزح  نیا  هک  نیا  هب  ماهتا  تسا ؛ یمالـسا  يروهمج  بزح  هب  ماهتا  اه ، ضارتعا  نیا  یلـصا  عوضوم  تسا  ینتفگ 
جیاتن مالعا  اب  اما  دوب ؛ هناراودیما  موادم و  رت ، هدرتسگ  ادتبا  تفرگ ، یم  تروص  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  یتاغیلبت  .تسا  هداد  ماجنا  ءارآ  شرامـش  يریگ و 

ات درک و  شکورف  اعدا  کی  دـح  رد  عوضوم  نیا  ناـبختنم ، ناـیم  رد  نآ  راداوه  ياـه  هورگ  يروهمج و  بزح  تسیل  زا  ریغ  يدارفا  ندوب  تاـباختنا و 
ناشن هجوت  بالقنا  رد  سانشرس  ياه  تیصخش  هب  هکلب  تسا ؛ هدادن  يأر  یمالسا  يروهمج  بزح  تسیل  هب  یمومع  راکفا  هک  دش  صخـشم  يا  هزادنا 

هک يدـح  ات  هکلب  هتـشذگ ، لثم  هن  هتبلا  دراد ؛ همادا  سلجم ، نتخادـنا  رابتعا  زا  فدـه  اب  تاباختنا ، رد  رثؤم  بلقت  رب  يراشفاپ  لاح ، نیا  اـب  .تسا  هداد 
یخرب هک  تسا  هدـش  بجوـم  رما  نیا  .تسا  یمالـسا  يروـهمج  بزح  ندرک  راـبتعا  یب  زا  رتارف  سلجم ، ندرک  راـبتعا  یب  فدـه  .دـنک  هجوـت  بـلج 

.دننک مادقا  سلجم  تاباختنا و  زا  عافد  یعون  هب  بسانت ، هب  زین  ماما  طخ  حانج  زا  ریغ  ياه  تیصخش 

رد سلجم  تیمها  شقن و  هب  ینانخـس ، یط  زورما  يو  .تسا  يروهمج  بزح  ریغ  ناـبختنم  زا  هک  تسا  يدزی  میهاربا  رتکد  اـه  تیـصخش  نیا  هلمج  زا 
هلئسم نیا  هب  نارضاح ، اب  خساپ  شسرپ و  نمـض  سراپ ، يرازگربخ  لحم  رد  ینارنخـس  کی  زا  دعب  وا  .درک  دیکأت  نآ  تیمها  رب  هراشا و  فلتخم  روما 

، مودنارفر رد  تفگ : سلجم  تاباختنا  یمالـسا و  يروهمج  مودنارفر  رد  ناگدننک  تکرـش  دادعت  نایم  فالتخا  هرابرد  هلمج  زا  يدزی  رتکد  .تخادرپ 
.دش ناگدننک  تکرش  ندش  مک  ببس  يرکف  ياه  هنیمز  عونت  یلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  رد  یلو  دندوب ؛ یمالـسا  يروهمج  يرارقرب  ناهاوخ  همه 
یمن یسایس ، ياه  هورگ  راشف و  ياه  هورگ  و  دنرادن ، اهادیدناک  هرابرد  یتسرد  تخانش  مدرم  تسا و  يربخ  ياه  هناسر  رد  یتالکشم  رگید ، فرط  زا 

یسایس ياوقت  دروم  رد  یلو  دنشاب ، هتـشاد  داقتعا  اه  یـضعب  هب  تناید  رظن  زا  مدرم  دیاش  .دنروآ  دوجو  هب  مدرم  رد  يرابتعا  دوخ  دیاقع  يارب  دنتـسناوت 
.دنشاب نئمطم  دنناوت  یمن  اهنآ 

رکف نم  یلو  دوب ؛ دـهاوخ  تسه و  تردـق  زکارم  زا  رثأتم  سلجم  نیا  تفگ : یلم  ياروش  سلجم  رد  تردـق  زکارم  ریثأت  هراـبرد  یلاؤس  خـساپ  رد  يو 
رب دهد  یم  هک  ییأر  اج  نآ  رد  دراد ، بالقنا  ياروش  رد  ار  تیرثکا  هک  يراشف  هورگ  نالف  ًالثم  دـش ؛ دـهاوخن  رارکت  ینونک  لئاسم  رگید  هک  منک  یم 

نیا سلجم  رد  یلو  دنک ؛ یم  ناونع  شدوخ  همانزور  رد  ادرف  هک  تسا  ییأر  فالخ 
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مدرم هب  قیاقح  نتفگ  هرابرد  یلاؤس  خساپ  رد  يدزی  رتکد  .دننک  تبحـص  هنوگود  دنناوت  یمن  دنتـسه و  ورردور  مدرم  اب  اریز  دش ؛ دـهاوخن  رارکت  راک 
یعالطا یب  زا  رت  كانرطخ  صقان  عالطا  اریز  دوش ؛ ربخاب  لئاسم  همه  زا  دراد  زاین  قح ، هب  تسا و  هدـش  یـسایس  ًادـیدش  ام  هعماـج  مدـقتعم  نم  تفگ :

.تسا

يارب تیلاـعف  ناـکما  هک  میزاـسب  يروـط  ار  یلخاد  عاـضوا  اـم  رگا  .تسین  اـهزرم  زا  جراـخ  رد  رطخ  تفگ : يزرم  نورب  تارطخ  هراـبرد  يدزی  رتـکد 
تـسج لخاد ، رد  دیاب  ار  بالقنادض  هشیر  دوزفا : يدزی  .دوب  دـنهاوخن  بالقنا  هب  ندز  همطل  هب  رداق  زگره  یجراخ  نانمـشد  دـنامن ، یجراخ  نانمـشد 

.دربب دوس  بالقنادض  هک  دنشاب  هتشاد  يدرکلمع  یبالقنا  دارفا  هک  اسب  هچ  .تسین  یصاخ  ياه  مدآ  صوصخم  هملک ، نیا  درک و  وجو 

ینعی دوب ؛ هدیـسر  ناگرزاب  تلود  هک  دـنا  هدیـسر  يا  هجیتن  نامه  هب  يروهمج  سیئر  بالقنا و  ياروش  نونکا  مه  تفگ : نینچمه  يدزی  میهاربا  رتکد 
اهنآ راـک  رد  دـیاب  هکلب  میربـب ، نیب  زا  ار  زکارم  نیا  هک  تسین  نیا  لـح  هار  تفگ : يدزی  .درک  راـک  تردـق ، ددـعتم  زکارم  دوجو  اـب  دوش  یمن  هک  نیا 

.دنک يریگولج  اه  تیلوئسم  لخادت  زا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  گنهامه  تیریدم  کی  دیآ و  دوجو  هب  یگنهامه 

دیاب سلجم  حاتتفا  زا  دعب  هک  تسا  یلئاسم  اه  ناگورگ  هلئـسم  نآ ، سأر  رد  یجراخ و  طباور  : » تفگ سلجم  ياه  همانرب  حیـضوت  نمـض  يدزی  رتکد 
تـسایس نیا  اریز  دنوش ؛ همکاحم  دیاب  اه  ناگورگ  نیا  دهدن ، لیوحت  هچ  دهدب و  لیوحت  ار  هاش  اکیرما  هچ  نم ، داقتعا  هب  دـنریگ و  رارق  یـسررب  دروم 

(1)« .دوش همکاحم  دیاب  هک  تسا  ناریا  رد  اکیرما 
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، ینامزاس عّونت  دّدـعت و  یتالیکـشت و  توق  تهج  زا  یمدرم ، هاگیاپ  یعامتجا و  نزو  نادـقف  رقف و  مغر  یلع  ماظن  ناـفلاخم  ینونک ، یلخاد  عاـضوا  رد 
رت مک  یتالیکشت ، تردق  توق و  زا  دننک و  یم  ادیپ  ینعم  راو  هدوت  هعماج  کی  رد  رت  شیب  ماظن  رادفرط  ياهورین  سکعرب ، اما  دنتسه ؛ تردقرپ  رایسب 

هورگ تفه  فالتئا  زا  نامزاس  نیا  .دنک  فرطرب  نکمم  دح  ات  ار  فعض  نیا  دشوک  یم  یمالـسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  نایم  نیا  رد  .دنرادروخرب 
نیا ياه  تیلاعف  همادا  زا  يا  هنومن  هک  تسا  یتاراهظا  هدـنرادرب  رد  یمالـسا  بالقنا  هماـنزور  .تسا  هدـش  لیکـشت  بـالقنا ) زا  لـبق  زراـبم   ) کـچوک

داد ربخ  یمالسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  يوگنخس  کی  تاراهظا  زا  یشرازگ ، یط  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  همانزور  نیا  .دوش  یم  بوسحم  نامزاس 
.تسا هدش  نایب  نامزاس  عضاوم  مالعا  درگلاس  تبسانم  هب  هک 

رظن رد  تدحو  : » تفگ دیراد ، داقتعا  یکیژتارتسا  تدحو  هب  امش  ایآ  هک  نیا  هرابرد  ددعتم ، تالاؤس  هب  ییوگخساپ  نمض  يو  همانزور ، نیا  هتـشون  هب 
نامسیر هب  " ) اوقّرفتال ًاعیمج و  هللا  لبحب  اومصتعا  و   " هیآ دریذپ و  یم  ققحت  یکیژولوئدیا  ياهرایعم  ساسا  رب  اهنت  ام ،
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لوح ندش  عمج  هقرفت ، زا  يریگولج  تدحو و  هطباض  رایعم و  اهنت  هک  دراد  یم  مالعا  ار  لصا  نیا  ینشور  هب  دیدرگن ) هدنکارپ  دینز و  گنچ  دنوادخ 
« .تسا یهلا  داقتعا  مکحتسم  نامسیر  هب  ندز  گنچ  هللا و  روحم 

ار نامزاس  هچخیرات  اما  بالقنا ؛ زا  سپ  نیدـهاجم  دـنتفگ  اـم  هب  : » تفگ رگید  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  دوخ و  تاراـهظا  زا  رگید  یتمـسق  رد  وگنخـس  نیا 
هلولگ اب  رادرنه و ...  یتافـص ، نامزاس ، نادیهـش  هک  ینامز  رد  دنراد  دای  هب  یبوخ  هب  مدرم  نیمه  دنچره  دـننک ؛ تواضق  دوخ  مدرم  ات  مینک  یم  رـشتنم 

ای و  درک ، یمن  زاورپ  یهلا  قشع  ياه  لاب  نینوخ  نیمه  زج  يا  هدنرپ  چیه  ناریا  نایـصع  نامـسآ  رد  دنتخادنا ، یم  هزرل  هب  ار  ملظ  نیگنـس  بش  ناشاه 
، تفرگ یم  ماجنا  هناحلـسم  هلمح  ییاکیرما  ناراشتـسم  سوب  ینیم  هب  ای  هدـش و  رجفنم  رالاسناوخ  ییاکیرما  هناخـشایع  بالقنا ، نارود  رد  هک  یماگنه 

نیرخآ رگتفن ، نارگراک  یتقو  .داد  یم  يرارف  ار  اه  ییاکیرما  هک  دوب  نامزاس ) هدـنهد  لیکـشت  ياه  هورگ  زا  یکی  " ) فص يدـیحوت  هورگ   " ماـن نیا 
و يدرجورب "  " رورت اب  هک  دوب  نیدحوم "  " و نوروصنم "  " ياه هلولگ  نیا  دندرک ، یم  يریگیپ  باصتعا ، همادا  يارب  ار  دوخ  يا  هسامح  ياه  تمواقم 

(1)« ...و داد  یم  ناوت  اهنآ  هب  ییاکیرما ، میرگ " لپ  "
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ماجنا .درک  رداص  هراب  نیا  رد  يا  هیعالطا  تاجناخراک " یمالـسا  ياهاروش  نوناک  ، " تسا هدـنام  رگراک ) زور   ) هم هام  لوا  هب  يدایز  نامز  هک  نیا  اـب 
دیدـج ماظن  عضاوم  یمالـسا و  بالقنا  ياه  همانرب  رد  هک  تسا  نامورحم  زا  تیامح  ياه  هبنج  اـب  نارگراـک  ندرک  انـشآ  رت  شیب  ياتـسار  رد  رما  نیا 

زور نیا  مسارم  زا  دنلئاق و  رگراک  یناهج  زور  يارب  یصاخ  تیمها  هک  تسا  یتسیسکرام  ياه  هورگ  اب  تباقر  هلباقم و  زین  نآ  رگید  لیلد  .دراد  دوجو 
رگراک یناهج  زور  مسارم  يرازگرب  روظنم  هب  يداتس  لیکـشت  هیعالطا  نیا  رد  .دنرب  یم  هرهب  دوخ  يژولوئدیا  جیورت  غیلبت و  مهم  رازبا  کی  تروص  هب 

" وگاکیـش  " یباصتعا مولظم و  نارگراک  راتـشک  هزرابم و  زور  هم ، هام  لوا  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  .تسا  هدـش  مـالعا  رگراـک  هناـخ  رد  تشهبیدرا )  11)
هرطاخ دای و  ات  دنراد  یم  اپرب  دوخ  ياهروشک  رد  ار  یمـسارم  ایند  نارگراک  هلاس  همه  ببـس  نیمه  هب  تسا ؛ ییاکیرما  راوخنوخ  ناراد  هیامرـس  طسوت 

یناهج و تکرح  نیا  رد  تکرـش  روظنم  هب  هک  تسا  نآ  رب  زین  تاجناخراک  یمالـسا  ياهاروش  یگنهامه  نوناک  .دنراد  یمارگ  هدنز و  ار  نازرابم  نیا 
(2)« .دیامن رازگرب  زور  نیا  رد  ار  یمسارم  ایند ، نارگراک  اب  یگنهامه 
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هفیظو هرابرد  زین  تخادرپ و  نآ  هدنیآ  تیعـضو  ناریا و  داصتقا  یلعف  تیعـضو  زا  يریوصت  هئارا  هب  فلتخم ، رانیمـس  ود  رد  ردص  ینب  نسحلاوبا  زورما 
، زاگ تعنص  هرابرد  هک  لوا  رانیمس  رد  ردص  ینب  دادماب ، شرازگ  هب  .تفگ  نخـس  برغ  هطلـس  ریز  زا  يداصتقا  ییاهر  هب  لین  تهج  نالوئـسم  مدرم و 

تایهافش رد  هک  دنادب  دیاب  تلم  : » تفگ ینانخس  یط  دش ، رازگرب  يریزو  تسخن  رد 
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یم شیپ  هبـسا  راهچ  ام  هلب  فرح ، تلاح  رد  .میوش  زوریپ  دـیاب  هک  تسا  اج  نآ  رد  دراد و  یعقاو  ورملق  کی  هزرابم  هکلب  دوش ، یمن  هزرابم  اهراعـش  و 
یسانشناور بالقنا ، کی  یسانشناور  .تسا  صخـشم  میور ، یم  بقع  ارچ  .میور  یم  بقع  هب  هک  تسا  روط  نیا  ام  عضو  تیعقاو ، ملاع  رد  یلو  میور ؛

مامت دـنهاوخ  یم  اه  هورگ  همه  .میا  هدرک  باختنا  ار  فرـصم  رد  هقباـسم  یـسانشناور  اـم  هک  نآ  لاـح  تسین ؛ فرـصم  رد  یـسانشناور  تسا و  دـیلوت 
« .دننک ناربج  تدم ، نیرت  هاتوک  رد  زورما  ار  ریخا  لاس  صوصخ 55  هب  دوخ  ياه  نرق  ياه  تیمورحم 

رد هک  تفریذپ  دهاوخ  ام  زا  اه -  يزاب  هقح  اهزاجم و  يایند  رد  هن  و  اه ، تیعقاو  يایند  رد  یسک -  هچ  : » تفگ دوخ  نانخس  همادا  رد  يروهمج  سیئر 
نیا هک  دیـسرپ  دـنهاوخن  ام  زا  ایآ  نیاربانب  مینک ؛ فرـص  ار  نآ  فصن  میناوتن  لمع  رد  میـشاب و  هتـشاد  ینارمع  هجدوب  لایر  دراـیلیم  هتشذگ 700  لاس 
ایوگ تسا ؛ تیونعم  ام  بالقنا  دـنیوگ  یم  یـضعب  دـینک ... ؟ هفاضا  ار  دـیلوت  دـینک و  مک  ار  دوخ  فرـصم  دـیتسناوتن  امـش  هک  دوب  يا  هزراـبم  هنوگچ 

ار تیونعم  مالـسا  رد  .درک  یم  غیلبت  ار  روصت  نینچ  نیا  یطـسو  نورق  ياسیلک  .تسا  ییارگ  برغ  عون  کی  نیا  .تسا  ادـج  مه  زا  داـصتقا  تیونعم و 
تیونعم يالتعا  قیرط  رد  هک  یطرش  هب  یلو  درادن ؛ یشزرا  چیه  تیدام  .تیونعم  هب  ندیسر  يارب  تسا  یهار  ام  تیدام  .درک  ادج  تیدام  زا  ناوت  یمن 

(1)« .دراد راک  ام  هب  داصتقا  میرادن ، يراک  داصتقا  هب  مییوگب  ام  رگا  .تسا  ابیز  مه  رایسب  ور  نیا  زا  دشاب ،

هکلب میا ؛ هتفرن  شیپ  برغ  هطلـس  اب  هزرابم  یعقاو  ياه  هنیمز  رد  ام  هدـش ، زوریپ  ام  بالقنا  هک  يزور  زا  : » تفگ نینچمه  ردـص  ینب  ناهیک  شرازگ  هب 
لابند میا  هتفر  ام  هن  نوچ  تسا ؛ هدـش  رت  شیب  بالقنا  زا  لبق  زا  الاح  تادراو ، هنیمز  رد  يداـصتقا  یگتـسباو  میا و  هتفر  مه  بقع  اـه  هنیمز  یـضعب  رد 

هن و  دـنا ، هتخادرپ  اه  هنیمز  نیا  هب  اه  هماـنزور  نویزیولت و  ویدار و  ياـه  هاگتـسد  تاـغیلبت  هن  و  یعقاو ، ياـه  هنیمز  رد  یجراـخ  هطلـس  اـب  هزراـبم  همادا 
« .تسا ناریا  یگتسباو  رد  اهنآ  تیدوجوم  هک  میوشب  ییاه  هورگ  ءوس  تاغیلبت  زا  عنام  میا  هتسناوت 

نیا هک  تسا  تفن  دمآرد  شیازفا  تفن و  دیلوت  شهاک  نآ ، میا و  هدرک  میظع  يراک  هتشذگ  لاس  کی  رد  ام  تفن ، تعنص  هنیمز  رد  : » دوزفا ردص  ینب 
ام هنیمز  نیا  رد  میا ؟ هدرک  ارجا  ار  یتعنص  حرط  مادک  میا ؟ هدرک  هچ  هتـشذگ  لاس  رد  يراذگ ، هیامرـس  يدیلوت و  ياهراک  رد  اّما  تسا ؛ ام  زیامت  هجو 

« .میا هتفر  بقع 

اهنت 16 زورما  تسا و  يزوریپ  کی  میا ، هداد  رییغت  ار  دوخ  یجراـخ  ياـه  تخادرپ  بیکرت  اـم  هک  نیا  : » تفگ دوخ  نانخـس  همادا  رد  يروهمج  سیئر 
.دوب رالد  اب  ام  ياهدیرخ  دصرد  زا 80  شیب  بالقنا ، زا  لبق  هک  یتروص  رد  میهد ؛ یم  ماجنا  رگید  ياهزرا  اب  ار  هیقب  مینک و  یم  دیرخ  رالد  اب  دـصرد 
يریگ ناگورگ  هزرابم  اب  هزرابم  نیا  شزرا  .درکن  ار  سک  چیه  هجوت  بلج  هک  نآ  لاح  دوب و  اکیرما  هطلس  اب  هزرابم  هنیمز  رد  میظع  يزوریپ  کی  نیا 

« .دنک یمن  هجوت  بلج  چیه  دروم  نیا  یلو  تسا ؛ هدوب  نآ  یغیلبت  هنیمز  نوچ  دنک ؛ یم  هجوت  بلج  نآ  اذهل  تسین ؛ هسیاقم  لباق 
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مییوگب مییوگب و  مدرم  هب  ار  قیاقح  هک  میتسه  مدرم  روما  لوئـسم  اج  نیا  ام  .میور  یم  طوقـس  فرط  هب  میهدـب ، همادا  هیور  نیا  هب  رگا  اـم  : » دوزفا يو 
گرم و هلئسم  هکلب  مییایب ، نوریب  یجراخ  هطلس  ریز  زا  میهاوخ  یم  میناملسم و  ام  هک  نیا  باب  زا  تسا  ترورـض  کی  هن  یجراخ ، هطلـس  اب  هزرابم  هک 

(1)« .ییآ یم  نوریب  هدرم  یجراخ ، هطلس  نیا  ریز  زا  یتفر ، هطلس  ریز  هک  یتقو  تسا و  هزرابم  نیا  رد  ام  تایح 

صـصخت دـندرگزاب و  تکلمم  هب  هک  تساوخ  دنتـسه  جراخ  رد  هک  یناریا  ناصـصختم  زا  نینچمه  ردـص  ینب  یمالـسا ، بـالقنا  هماـنزور  شرازگ  هب 
ریزو هداز  تمعن  ياقآ  زاگ ، یلم  تکرـش  سیئر  دـشرم  رتکد  تفن ، ریزو  رف  نیعم  نایاقآ  زا  رانیمـس  نیا  رد  .دـنهد  رارق  مدرم  نیا  رایتخا  رد  ار  ناـشاه 

(2) .دندرکن تکرش  مادک  چیه  هک  دوب  هدش  توعد  نداعم  عیانص و  ریزو  هدازدمحا  رتکد  و  یعامتجا ، روما  راک و 

: تفگ زین  درک و  هئارا  زاگ  رانیمس  هباشم  یبلاطم  ردص  ینب  زین  رانیمـس  نیا  رد  .دش  رازگرب  روشک  ترازو  رد  هک  دوب  نارادناتـسا  رانیمـس  مود ، رانیمس 
.دنتـشاذگ رانک  ار  ندرک  راک  دـنریگب و  يرت  شیب  تازایتما  هک  دنتـشاذگ  هقباسم  دـنداتفا و  هنابلط  تصرف  طخ  يور  تاجتـسد  همه  بـالقنا ، زا  دـعب  »

روز اب  بسانتم  هدـش ، میـسقت  هک  يا  هجدوب  .دوش  یم  يراج  ياه  هنیزه  فرـص  تفن ، دـمآرد  مامت  هک  تسا  نیا  تسا  راـب  تبیـصم  هک  رگید  تیعقاو 
« .تسا جراخ  هب  ام  یگتسباو  ندرک  دایز  يارب  یبسانم  هنیمز  دوخ ، نیا  هک  تسا  راشف  ياه  هورگ 

یگتـسباو میناوتب  ات  میا  هدرک  جراخ  زا  یناریا  صـصختم  ياهزغم  بذـج  يارب  یـششوک  هچ  گنهرف ، ورملق  رد  ام  تشذـگ ، هک  یلاس  رد  : » دوزفا يو 
ورملق رد  .مینک  یم  هتـسشنزاب  دنا ، هدرک  تمدخ  لاس  هک 20  نیا  ناونع  هب  ار  صـصختم  دارفا  هوالع ، هب  و  دنتفر ، مه  يدادـعت  هزات ، .مینک  مک  ار  دوخ 
.تسا گرم  ام  تشونرس  تفن ، مامتا  زا  سپ  نآ ، همادا  تفن و  شورف  هب  اکتا  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  .مینک  هزرابم  جراخ  هب  یگتسباو  اب  دیاب  ام  داصتقا 
راکفا رد  ار  شا  هنیمز  دـیاب  هک  تسا  یهد  نامزاس  ام  دوبمک  نکیل  تیلاعف ؛ راک و  ياه  هنیمز  دوبمک  هن  میراد و  هیامرـس  دوبمک  هن  رـضاح  لاـح  رد  ... 

(3)« .مینک مهارف  یمومع 

ام سپ  تسا ؛ هدش  رت  شیب  یجراخ  ياهدمآرد  هب  یگتسباو  هجیتن ، رد  تسا و  كدنا  یلخاد ، ياهدمآرد  زا  هجدوب  مهـس  رـضاح  لاح  رد  : » تفگ يو 
ار عوضوم  نیا  هجدوب ، ناگدـننک  هیهت  دـیاب  نم  هدـیقع  هب  .میا  هتفر  مه  بقع  چـیه ، میا  هدرکن  هک  تفرـشیپ  یجراخ  هطلـس  اب  یعقاو  هزراـبم  ورملق  رد 

یتقو دهد و  یم  شیازفا  ار  شدوخ  یگتسباو  دروآ ، یم  نییاپ  ار  دوخ  دیلوت  هک  یتلم  هک  دنزاس  هاگآ  ار  اهنآ  دنراذگب و  نایم  رد  مدرم  اب  حیرص  یلیخ 
فرصم لیم  متفگ ، زاگ  رانیمس  رد  هک  روط  نامه  .درک ...  راهم  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  لکـشم  درک ، ادیپ  شیازفا  یعقاو  ياه  هنیمز  رد  امـش  یگتـسباو 
ام هک  ینامز  ات  .تسا ...  هدروآ  دوجو  هب  یکانرطخ  رایسب  بسانت  مدع  کی  هدرک و  ادیپ  شهاک  دیلوت  هب  لیم  هتفر و  الاب  هداعلا  قوف  ام  هعماج  رد 
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دیاب الاک  سپ  .دوش  یم  سوسحم  الاک  دوبمک  دور و  یم  الاب  مدرم  دیرخ  تردق  دیـشاب ، هتـشادن  ریگب  ِتسد  طقف  مییوگب  هعماج  هب  هک  مینکن  شـشوک 
(1)« .تشاد یلقتسم  یسایس  میژر  دوش  یمن  بیترت  نیا  هب  دور و  یم  الاب  تمیق  هجیتن ، رد  دوش و  دراو  جراخ  زا 

324

نتم .تسا  هدرک  لاـسرا  ینیمخ  ماـما  يارب  یمالـسا ، يروهمج  درگلاـس  تبـسانم  هب  یفاذـق  زورما  هک  داد  ربـخ  یماـیپ  زا  یمالـسا  يروـهمج  هماـنزور 
: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  همانزور  شرازگ 

هاگـشیپ .دـش  هرباخم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگ  ناینب  بالقنا و  ربهر  ینیمخ  ماما  روضح  هب  یبیل  ربهر  یفاذـق  رمعم  گنهرـس  يوس  زا  ماـیپ  نیا  »
نارهت ینیمخلا ، يوسوملا  هللا  حور  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  دهاجم ، ردارب 

ناریا ردارب  تلم  امـش و  تمدـخ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  مایق  درگلاس  نیتسخن  تبـسانم  هب  ار  دوخ  تاـکیربت  نیرت  مرگ  هک  متقوشوخ  .مکیلع  مـالس 
درک تباـث  هداد و  ناـشن  مدرم  بـالقنا  رد  ار  هدـنیآ  هار  هک  یبـالقنا  زا  شزومآ  .تسا  اـه  ناـسنا  يارب  یفرژ  شزوـمآ  درگلاـس ، نیا  .مراد  یم  میدـقت 

دنوادـخ زا  .دـنراد  ار  ینمیرها  ياهورین  یمامت  رب  اه و  توغاـط  رب  يزوریپ  ياراـی  دزیخ ، اـپ  هب  ربکا  هللا  مچرپ  ياول  رد  نمؤم ، ياـه  هدوت  هک  یماـگنه 
هک دشاب  .دزاس  دحتم  ار  اهنآ  فوفـص  دـشخب و  ماهلا  تماقتـسا و  داهج ، رد  ار  اهنآ  دـهد و  رادـیاپ  ینامیا  ار  ناناملـسم  ياه  لد  هک  مهاوخ  یم  لاعتم 

يور رب  داسف  رشن  يارب  و  ینامسآ ، ياه  مایپ  اب  زیتس  رس  زا  و  دوخ ، هطلس  رارمتـسا  يارب  ناراکبان  هک  یی  یهارمگ  دنهد ؛ تاجن  یهارمگ  زا  ار  تیرـشب 
دهاوخ تابث  ار  امـش  ياه  ماگ  درک و  دـهاوخ  نات  يراـی  وا  دـینک  يراـی  ار  ادـخ  رگا   " هک تسا  قدـص  هللا  هدـعو  هار  نیا  رد  .دـنا  هدرک  داـجیا  نیمز ،

.داب امش  رب  ادخ  تمحر  دورد و  تاکرب ، و  .دیشخب "

(2)« یفاذقلا رمعم  گنهرس  ناتردارب 

: دیدرگ رداص  زورما  نیمه  لیذ ، حرش  هب  ماما  مایپ  خساپ ، رد 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

یبیل روشک  روهمج  سیئر  یفاذقلا ، رمعم  گنهرس  ياقآ  ترضح 

فیرـش و تلم  بناج و  نیا  هب  تبـسن  هک  یتبحم  زاربا  زا  .دـیدرگ  لصاو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  درگلاس  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  کـیربت  فارگلت 
ریاس يارب  ییامنهار  تکلمم ، مالـسا و  نانمـشد  رب  نانآ  میظع  يزوریپ  ام و  گرزب  تلم  یمالـسا  بالقنا  تسا  دیما  .مرکـشتم  دـیا ، هدومن  ناریا  زرابم 

، هدومن هاتوک  دوخ  زا  ار  گرزب  نمشد  نیا  اکیرما ، صوصخ  هب  نارگ و  هطلس  همه  ّرش  یگتسبمه ، داحتا و  اب  دریگ و  رارق  هطلس  تحت  هدیدمتس و  للم 
.دبایزاب ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تمظع  مالسا ، هسدقم  میلاعت  تحت  رد 

(3)« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  هام 1359 ، نیدرورف   17
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: تسا نینچ  دسا  ظفاح  هب  ماما  مایپ  نتم  .تفگ  خساپ  ریازجلا  هیروس و  نارس  ياه  مایپ  هب  يا ، هناگادج  ياه  مایپ  یط  نینچمه  زورما  ینیمخ  ماما 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

قشمد هیروس ، روشک  روهمج  سیئر  دسا ، ظفاح  لارنژ  ياقآ  ترضح 

للم مومع  تسا  دـیما  .دـیدرگ  رکـشت  بجوم  تفاـیرد و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  درگلاـس  نیتـسخن  وـن و  لاـس  لوـلح  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  ماـیپ 
مایق نارگرامعتسا  یلاشوپ  ياه  تردق  ربارب  رد  دوخ ، تافالتخا  عفر  لماک و  یگتسبمه  داحتا و  اب  یمالسا ، ياه  تلم  صوصخ  هب  ناهج و  فعـضتسم 

هار رد  ار  ناگمه  تیقفوم  .دنبایزاب  ار  دوخ  یعقاو  لالقتسا  هدومن ، عطق  شیوخ  ياهروشک  زا  ار  راوخناهج  ياکیرما  صوصخ  هب  نانآ و  هطلس  هدومن و 
.مراد تلئسم  یلاعت  يادخ  زا  سدقم ، فده  نیا  هب  ندیسر 

(1)« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  نیدرورف 1359 ،  17

: تسا نینچ  زین  دیدج  نب  هب  ماما  مایپ  نتم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

ریازجلا روشک  روهمج  سیئر  دیدج ، نب  یلذاش  ياقآ  ترضح 

دمایپ ناریا ، زرابم  فیرش و  تلم  میظع  بالقنا  .دیدرگ  رکشت  بجوم  لصاو و  ناریا ، یمالسا  يروهمج  درگلاس  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  کیربت  مایپ 
نیرت گرزب  ات  دـش  ببـس  هک  دوب  ریازجلا  نامرهق  ردارب و  تلم  صوصخ  هب  ناهج و  زرابم  ياه  تلم  لیـصا  ياه  تضهن  شخب و  ییاهر  ياه  بالقنا 
هطلس داحتا ، یگتسبمه و  اب  دناوتب  هدوب و  ناهج  ناناملسم  فعضتسم و  للم  ریاس  يارب  يدومنهر  تسا  دیما  دنرادرب و  نایم  زا  ار  یناطیـش  ياه  تردق 

.دیامن هاتوک  دوخ  ياه  تلم  رس  زا  ار  راوخناهج  ياکیرما  گرزب ، ناطیش  صوصخ  هب  نارگرامعتسا و  همه 

(2) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  نیدرورف 1359 ،  17
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هک تسا  ییاکیرما  يزاب  کی  مالسا ، ناتسناغفا و  ناتساد  تفگ : سبقلا  یتیوک  همانزور  اب  يا  هبحاصم  رد  يروس ، تاماقم  زا  دمحا " ردنکـسا  دمحا  "

لابق رد  روشک  نیا  هک  یعـضوم  لابند  هب  هرهچ  نیا  یلو  تسا ؛ اکیرما  تشز  هرهچ  ندرک  ناهنپ  و  يوروش ، دض  رب  مالـسا  ناهج  زا  هدافتـسا  نآ  فده 
هرامـش رد  .درک  مالعا  يربخ  شرازگ  کی  بلاـق  رد  هدوت  بزح  ار  یهباـشم  ًاـبیرقت  عضوم  ناریا ، لـخاد  رد   (3) .تسا هدش  راکـشآ  درک ، ذاختا  ناریا 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .درک  جرد  ناتسناغفا ، رد  هدش  ریگتسد  ییاکیرما  سوساج  کی  فارتعا  زا  یشرازگ  هدوت  بزح  مدرم ، همان  زورما 

نیا بالقنا  دض  رب  هئطوت  ناتـسناغفا و  نویبالقنادض  اب  سامت  لیلد  هب  یناتـسکاپ ، دـنچ  ییایلارتسا و  کی  اب  هارمه  هک  ییاکیرما -  سوساج  یل ، تربار 
رد دندوب -  هدش  تشادزاب  روشک ،

563 ص :

ص 229. ، 105 ذخأم - 1

ص 231. ، 105 ذخأم - 2
.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  تیوک -  ص 4 ، ، 15 ذخأم - 3
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دهد بیرف  ار  ناناملسم  دهاوخ  یم  اکیرما  تفگ  یل  تربار  .تشادرب  هدرپ  ناتسناغفا ، رد  نیچ  ناتـسکاپ و  اکیرما ، مسیلایرپما  هلخادم  زا  دوخ  تافارتعا 
مدرم هزرابم  اب  ناوت  یم  ار  بالقنا  ياهدرواتـسد  ظفح  يارب  ناتـسناغفا  رد  مدرم  هزرابم  تفگ  يو  .دـهد  رارق  هدافتـسا  دروم  دوخ  ياـه  فدـه  يارب  و 

(1) .دنک یم  هرادا  ناتسکاپ  رد  ار  یناغفا  ياه  هاگودرا  نیچ ، سیورس و  تنجلتنیا  ایس ، نامزاس  هک  دش  روآدای  یل  تربار  .درک  هسیاقم  ابوک  مانتیو و 
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نیا .تفرگ  رارق  ثحب  یـسررب و  دروم  يدـحاو  عوضوم  هدوت ، بزح  ناگرا  مدرم ، همان  هیرـشن  و  قلخ ، نیدـهاجم  ناگرا  دـهاجم ،"  " هیرـشن رد  زورما 
ًاحیولت هدوت ، بزح  بلطم  رد  هک  توافت  نیا  اب  اما  دوب ؛ هزرابم  نیا  رد  ینیمخ  ماما  عطاق  عضاوم  زا  تیامح  مالعا  اکیرما و  اب  هزرابم  ترورض  عوضوم ،

هتفرگ رارق  باتع  باطخ و  دروم  اراکشآ  یمالسا  يروهمج  بزح  نارس  دهاجم ،"  " هیرشن رد  تسا و  هدش  هتخادرپ  هداز  بطق  ردص و  ینب  زا  داقتنا  هب 
دروـم هزراـبم ، نیا  رد  ماـما  زا  تسرد  تیعبت  مدـع  لـیلد  هب  هناگادـج ، ار  تیمکاـح  حاـنج  ود  زا  یکی  هورگ ، ود  نیا  زا  مادـک  ره  بیترت  نیا  هـب  دـنا ؛

.دنا هداد  رارق  شنزرس 

: تسا هدمآ  نینچ  مدرم  همان  همانزور  هلاقم  رد 

تلود هک  یطخ  اب  تسا - " ام  یلصا  نمشد   " بالقنا ربهر  ررکم  حیرصت  هب  هک  اکیرما -  مسیلایرپما  اب  هزرابم  رد  ماما ، طخ  نایم  ارچ  دنسرپ : یم  همه  »
روعـش نوچ  و  دـنراد " روعـش  ، " روهمج سیئر  هتفگ  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  شـسرپ  نیا  دراد ؟ دوجو  توافت  دـنک ، یم  بیقعت  هزرابم  نیا  رد 

اما دنـشاب ؛ هاگآ  نآ  نومـضم  زا  مدرم  ات  تفای  راشتنا  ماما  نامرف  هب  ماـما ، هب  رتراـک  ماـیپ  هلمج  زا  دـننک ؛ یم  كرد  ار  اـهنآ  تواـفت  تاـیعقاو و  دـنراد 
زور رتراک  ياه  مایپ  اب  طابترا  رد  هک  يا  هداـم  هیعالطا 14  رد  روهمج  سیئر  ياقآ  هچرگ  هتفاین ؛ راشتنا  زونه  يروهمج ، سیئر  هب  رتراـک  ماـیپ  نیتسخن 

ام نیاربانب  دریگب و  ماجنا  مدرم  هب  نداد  عالطا  هار  زا  دیاب  يراک  ره  .میراد  یمن  هدیشوپ  مدرم  زا  ار  يزیچ  ام  : " تسا هتفگ  هتخاس ، رـشتنم  نیدرورف   10
، رتراک زا  یپرد  یپ  مایپ  ود  روهمج  سیئر  ياقآ  میناد  یم  هک  نانچ  میناسرب ." یمومع  راکفا  عالطا  هب  یـضتقم ، عقوم  رد  ار  ماـیپ  هماـن و  ره  میریزگاـن 

نیتسخن مایپ  یلو  دـنتخاس ؛ شاف  یمالـسا  يروهمج  سیـسأت  زورلاس  رد  یقطن  یط  ار ، وا  مایپ  نیمود  هک  دـنا  هتـشاد  تفاـیرد  سیئوس  ترافـس  طـسوت 
؟ ارچ .تسا  هتفاین  راشتنا 

هلمج زا  ررکم و  هجراخ  ریزو  یلو  دنک ؛" لافغا  ار  ام  دهاوخ  یم  یسولپاچ  شمرن و  اب   " هک دندرک  یبایزرا  یناطیش " گنرین  کی   " ار رتراک  مایپ  ماما 
بقع کی  تسا و  ام  يارب  یـساملپید  میظع  يزوریپ  کی  ماـیپ  نیا  نم  رظن  هب  : " دـیوگ یم  نیدرورف ) هرامـش 16  " ) ناگدازآ  " همانزور اب  هبحاصم  رد 

میداد و یم  عالطا  اکیرما ) هب   ) ًالبق دـیاب  ام  : " دـیوگ یم  دراد و  داریا  هجراخ  ریزو  زین  ماـیپ  راـشتنا  لـمع  دروم  رد  .تسا " اـکیرما  يارب  ضحم  ینیـشن 
رشتنم سپس 

564 ص :

ص 2. ، 88 ذخأم - 1
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( هبحاصم نامه  رد  " ) .میدرک یم 

ششوک تلود  فرط  زا  یلو  تسا ؛ یلم  ياروش  سلجم  اب  اهنآ ، هب  تبسن  میمصت  هک  دنا  هتـشاد  مالعا  ررکم  ییاکیرما  ياه " ناگورگ   " دروم رد  ماما 
یتلود هاگتـسد  هک  دریگ  ماجنا  یلمع  ینعی  دـندرگ ؛ لیوحت  بالقنا  ياروش  هب  ای  تلود  هب  اه  ناـگورگ  هک  دریگ  یم  ماـجنا  فلتخم  قرط  هب  موادـم و 

هب اه ، ناگورگ  لیوحت  هلئـسم  رـضاح  لاـح  رد  : " دـنا هدرک  مولعم  نینچ  هداز  بطق  ياـقآ  ار  لوهجم  نیا  ارچ ؟ .دراد  رارـصا  نآ  يارجا  رد  زین  اـکیرما 
هدش دادملق  هنوگ  نیا  ناشراصنا ، ناوعا و  اه و  يا  هدوت  ءوس  تاغیلبت  تلع  هب  اریز  هدش ؛ یلخاد  رما  کی  رت  شیب  دشاب ، یجراخ  رما  کی  هک  نآ  ياج 

اکیرما اب  شزاس  نیا  ات  دشاب  نایوجشناد  تسد  هب  دیاب  نیاربانب  دریگب و  لیوحت  ار  اه  ناگورگ  دهاوخ  یم  اکیرما  اب  شزاس  طخ  رد  بالقنا  ياروش  هک 
( هبحاصم نامه  رد  ". ) دریذپن تروص 

تـشرد ناونع  ریز  هداد  راشتنا  يا  هیناـیب  تسین ، اـه  يا  هدوت  راـصنا  ناوعا و  زا  هک  دـناد  یم  هداز  بطق  ياـقآ  دـبال  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  یلو 
هدیاف یب  اما  هناکریز ، شالت  : " تسا هدـمآ  یتسرد  هب  هینایب  نیا  رد  دنـشاب ." ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  رایتخا  رد  نانچمه  دـیاب  اه  ناگورگ  "

میتسه نآ  دهاش  اهزور  نیا  هک  ماما -  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  تیلوئسم  تلم و  میقتـسم  لرتنک  زا  اه  ناگورگ  نایرج  نتخاس  جراخ  يارب  رتراک 
یمالــسا 16 يروـهمج  هماـنزور  ") .دــیفم رایــسب  اـکیرما  يارب  قـیقد و  هدــش و  باـسح  تـسا  یــشالت  رما ، نیلوئــسم  زا  یخرب  روـصت  فــالخرب  - 

(2)-(1) (« نیدرورف

هیرشن بلطم  رد  نآ ، فالخرب  اما  دش ؛ دییأت  ماما ، عضاوم  رانک  رد  یمالسا ، يروهمج  بزح  ییاکیرمادض  عضاوم  دش ، رکذ  هک  هدوت  بزح  بلطم  رد 
رد .دریگ  یم  رارق  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  شنزرـس  دروم  ًادیدش  ماما ، ییاکیرمادض  عضاوم  هنیمز  رد  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  بزح  نیا  دـهاجم ،

: تسا هدمآ  دهاجم  همانزور  هلاقم 

 ... .مییامن یم  هدـهاشم  رتراک ...  هنالیلذ  هناراکم و  مایپ  اب  ار  داضتم  یلک  هب  دروخرب  ود  نام ، یبالقنا  مطالترپ و  هعماج  یـسایس  هصرع  رد  اـهزور  نیا  »
هدومن یقلت  ناریا ، بالقنا  هب  تبـسن  تیناسنا  بالقنا و  هدروخ  مسق  نانمـشد  نیا  عمط  مشچ  ندش  هدوشگ  ار  رتراک  مایپ  دوخ ، رهوج  رد  دروخرب  کی 

کی هئشن  هتخاس و  دومناو  * (3)، تسب نب  رد  ار  نمشد  ات  دشوک  یم  هنایذوم  رگید ، دروخرب  و  ددرگ ، یم  هجاوم  نآ  اب  یبالقنا ، يرایشه  فسأت و  اب  و 
.دیامن غیلبت  یبیرف ، ماوع  ییوگ و  ضقانت  زا  يا  همقلم  اب  ار  هناهلبا  يدنسرخ 

لوق زا  تاعوبطم ، رد  زور  نآ  يادرف  دوش و  یم  رشتنم  نیدرورف  مهن  هبنش  رد  رتراک ، مایپ 

565 ص :

.تسا مدرم  همان  همانزور  زا  هدوت ، بزح  هتشون  رد  هتفر  راک  هب  ياه  همویگ  مامت  - 1
ص 1. ، 88 ذخأم - 2

". تسب نب  رد  اکیرما   " ناونع اب  یمالسا ، يروهمج  همانزور  هرامش 10/1/1359  هلاقمرس  هب  دراد  هراشا  - * 3
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هک تسین  راب  نیتسخن  نیا  هک  درک  ناشنرطاخ  رتراـک  ماـیپ  زا  فسأـت  زاربا  نمـض  بشید  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  : " میناوخ یم  نینچ  قلخ  نیدـهاجم 
نیماضم رب  انب  هک  لاح  .دـننک  یم  قیاقح  شریذـپ  هدامآ  ار  دوخ  هدومن و  هبوت  حالطـصا  هب  دوخ ، زا  داقتنا  ای  قارطمطرپ  نیواـنع  تحت  اـه  تسیلاـیرپما 

یلک هب  يا  هنوگ  هب  لاحلا ، مولعم  همانزور  رگید ، يوس  زا  ** (1)  ..." .دشاب روصتم  یلصا  نمشد  ام و  بالقنا  نایم  يدهع  تسا  نکمم  هنوگچ  ینآرق ،
بالقنا تیناقح  هب  فرتعم  تسب و  نب  رد  ار  نمشد  ات  دشوک  یم  ادتبا  نیدرورف ، مهد  خیرات  هب  دوخ  هلاقمرـس  رد  دیامن و  یم  دروخرب  هلئـسم  اب  داضتم 

هلئـسم ندرک  هصالخ  اب  هاگ  نآ  هدرک و  یقلت  اکیرما  زجع  ینعم  هب  ًافرـص  ار  وا  راک  هتفر و  هرفط  رتراک ، مادقا  یعقاو  رهوج  نایب  زا  سپـس  دهد و  ناشن 
هک ار  ام  مولظم  تلم  راکتنایخ و  ياه  تسیلایرپما  نیب  داضت  يداینب  ریذـپان و  یتشآ  تیهام  اب  هاش  دادرتسا  رد  اکیرما ، ياه  تسیلایرپما  اب  ناریا  بالقنا 
زین نمـشد  هب  و  هتفایزاب ، هاش  ندـنادرگزاب  رد  ار  اکیرما  تقادـص  تاـبثا  هار  و  هدومن ، یـشوپ  هدرپ  هدومن ، ریبعت  شیم " گرگ و   " هطبار هب  نآ  زا  ماـما 

ياهورین اب  تیدـض  بالجنم  رد  هرابود  هدربورف و  دوخ  یگدـنام  بقع  نودام  كـال  رد  رـس  ماجنارـس  لاـحلا ، مولعم  هماـنزور  دـیامن !! یم  قیرط  هئارا 
...دریگ یم  رس  زا  تسا ، هتشگ  نآ  هتشکراک  یبوخ  هب  هک  ار  دوخ  هناحوبذم  ياپ  تسد و  یبالقنا ،

نآ تیناقح  تلاصا و  ًاقیقد  هکلب  تسا ، هدرکن  فارتعا  ام  بالقنا  تیناقح  هب  اهنت  هن  نمشد  روبزم ، همانزور  هنایذوم  یقلت  مغر  هب  هک  تسا  نیا  تقیقح 
، نیدـهاجم لاثما  اب  ناـشناراد  قاـمچ  ناـیاقآ و  نیمه  تیدـض  ناروف  رد  اـهزور ، نیا  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  یبالقنادـض  کیکـشت  دروم  ار 

نیمک تصرف  نیا  یپ  رد  دیامن و  یم  وجو  تسج  ار  ناریا  بالقنا  اب  ییاول  مه  بابـسا  نآ ، رد  هک  تسا  هدش  نشور  ییاه  هنیمز  هدـهاشم  هب  شمـشچ 
ار یغاب  هرق  مدقم و  رزیوه و  لاثما  ًالبق  هک  ییاه  لصفرس  نامه  تسا ؛ ناریا  بالقنا  اب  طابترا  رد  يا  هزات  لصفرس  ندش  هدوشگ  هار  هب  مشچ  هتـسشن و 

هکلب نمشد ، فارتعا  زجع و  ناونع  هب  نآ  زا  اهنت  هن  اه  یضعب  دوبن ، ماما  يریذپان  شزاس  رگا  دندوب و  هداتسرف   (2) یخرب غارس  هب  نآ ، يوجو  تسج  هب 
« .دندوب هدناسر  مامتا  هب  ار  اه  هحلاصم  نادیهش ، نوخ  بالقنا و  رس  رب  اهراب  نونکات  هدومن و  لابقتسا  زین  تقادص ! هباثم  هب 

: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رخآ  رد 

هک یمکحم  تشم  عطاق ، در  اب  یمالسا ، يروهمج  سیسأت  درگلاس  تبسانم  هب  ناشمایپ  رد  ماما  هک  نیا  زا  ار  دوخ  یتقوشوخ  تیاهن  رگید  راب  دیراذگب 
راکشآ ناس  نیدب  .مینک  زاربا  دنا ، هدرکن  ریبعت  يراکلغد  گنرین و  هب  زج  وا  ياه  ییارس  هوای  زا  هدیبوک و  رتراک  ناهد  رب  هرابود 

566 ص :

.تسا دهاجم  نتم  زا  هطقن  هس  - ** 1
نودـب نامزاس  .تسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  یتشهب  ياقآ  ییاـکیرما و  رزیوه  لارنژ  هرکاذـم  تاـقالم و  دروم  رد  رّرکم  ياـعدا  رارکت  عقاو  رد  نیا  - 2
بالقنا تفایـض و  دح  رد  ریباعت  نیرت  خـلت  نیرتدـنت و  اب  هراومه  ار  هرکاذـم  تاقالم و  نیا  فرـص  هدـش ، لصاح  جـیاتن  يوتحم و  نومـضم و  هب  هراشا 

.دبوک یم  ار  یتشهب  رتکد  تیصخش  دنک و  یم  موکحم  شنزرس و  یشورف ،
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ساسحا ره  زا  غراف  هدوب و  دوخ  ياه  یبلطراصحنا  رکف  رد  یناسک  هچ  دـنگنج و  یم  ماما  یتسیلایرپمادـض  طوطخ  رد  ًاـتیهام  یناـسک  هچ  هک  دوش  یم 
.دنلوغشم شیوخ  نکداش  نمشد  راب و  نایز  ياه  يزیگنا  قافن  هب  یمدرم ، كاردا  تیلوئسم و 

لقادـح نمـشد و  زا  تخانـش  لقادـح  نآ ، طرـش  نیلوا  هک  قلخ  ادـخ و  هار  رد  هناقداص  داهج  مسیلایرپما و  اب  یبالقنا  هزرابم  هک  تسا  نیا  رد  تقیقح 
هب تحار ، نما و  ياـه  هاـگ  هاـنپ  یناتـسمز و  ياـه  باوخ  زا  هک  هدیـسر  هار  زا  ناـنیچ  هویم  نارگیچوه و  هب  یطبر  چـیه  تسا ، مدرم  ربارب  رد  تقادـص 

اهدص هیدف  اب  هاش ، میژر  هیلعرب  ار  ماما  ياهدایرف  بالقنا و  ياه  مایپ  یناسک  هچ  اهزور  نآ  رد  .تشاد  دهاوخن  هتشادن و  دنا ، هدیسر  هطلـس  ياهدنـسم 
هک يا  هدنیآ  تفای ؛ دهاوخ  ققحت  اه  تنیط  اه و  تیهام  یبالقنا  تلاصا  مکح  هب  زورما و  هتشذگ و  نطب  زا  زین  هدنیآ  دندرب ؟ یم  اه  هدوت  نایم  هب  دیهش 

(1) دوب دهاوخ  نیتسار  نیدحوم  نویبالقنا و  ِنآ  زا  کش  یب  هک  يا  هدنیآ  تشاد ؛ دنهاوخن  ياج  نآ  رد  نایارگ  تسار  دیدرت ، یب 

قاتاپ یتفن  تاسیسأت  هثداح  یلیمکت  شرازگ  شرازگ 303 : لوا  همیمض 

هیحان نواعم  دییأت  دروم  هک  یشرازگ  درک ؛ هراشا  هراب  نیا  رد  یشرازگ  هب  ناوت  یم  قاتاپ "  " یتفن تاسیسأت  زورما  هثداح  هرابرد  رت  شیب  حیـضوت  يارب 
زا يا  هدع  بش ، همین  زا  دعب  هقیقد  دودح 45  تسا : هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تفرگ  رارق  زین  هاشنامرک  هقطنم  تفن  تکرش  سیئر  هاشنامرک و  يرمرادناژ 
.دش قیرح  راچد  قاتاپ  يا  هکشب  رازه  تفن 40  نزخم  ، 7 یج.یپ.رآ هلولگ  راجفنا  رثا  رب  هک  دندرک  کیلش  قاتاپ  یتفن  تاسیسأت  يوس  هب  حلـسم  دارفا 

.دش هتفرگ  شتآ  شرتسگ  يولج  عقوم ، هب  تفرگ و  ماجنا  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  یتامادقا  نامز ، مه 

اب هلصافالب  هک  دش  هداد  عالطا  بناج  نیا  هب  رما  نایرج  نامجاهم ، مجاهت  اب  نامز  مه  داد : حیـضوت  هاشنامرک ، هقطنم  تفن  تکرـش  سیئر  یناتـسچولب ،
راموس و زا  نونکات  دوزفا  يو  .دش  هداتـسرف  لحم  هب  یکمک  ياهورین  يرمرادناژ ، ناگداپ و  يوس  زا  میتفرگ و  سامت  لحم  يرمرادناژ  رذوبا و  ناگداپ 

(2) .دندرک یثنخ  ار  نآ  عقوم ، هب  لحم ، رد  رقتسم  ياهورین  نارومأم و  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یهباشم  تالمح  زین  رهش  تفن 

، راجفنا زا  سپ  ، 7 یج.یپ.رآ تامهم  ددع  کی  نینچمه  فکنیشالک و  گنشف  هکوپ  يدایز  دادعت  : » تسا یکاح  قاطالاب "  " هاگساپ شرازگ  نینچمه 
هب نانآ  زا  یکی  طقف  هک  هدش  يزادـناریت  رابنا  فرط  هب   7 یج.یپ.رآ ددع  راهچ  دادعت  تکرـش ، نیظفاحم  نانابهگن و  راهظا  قبط  دش و  هدـید  لحم  رد 

تفن هب  هدومن ، تباصا  یناقوف  تمسق  هب  ًابیرقت   7 یج.یپ.رآ هلولگ  هدوب و  یلاخ  عیام  تفن  زا  رابنا  یناقوف  تمـسق  نوچ  یلو  تسا ؛ هدومن  تباصا  رابنا 
ار نیمجاهم  هاگساپ ، تکرش و  ظفاحم  نیرومأم  هلصافالب  هک  هدش  خاروس  تباصا ، رثا  رد  عبنم  يرادج  تمسق  طقف  هدشن و  دراو  یتاراسخ  عبنم  لخاد 
هب یناج  تراسخ  نایرج  نیا  رد  .دنا  هدش  يراوتم  هدومن و  هدافتـسا  تصرف  زا  هقطنم ، ندوب  یناتـسهوک  یکیرات و  تلع  هب  یلو  دـنا ؛] هدرک   ] هرـصاحم

(3)« .تسین تسد  رد  یعالطا  زین  نیمجاهم  ندش  یمخز  ای  هتشک  زا  هدماین و  راب 

رثا رد  هاگـشیالاپ  نیا  زاـگ  ياـه  هلول  زا  یکی  هلمح ، نیا  رثا  رد  تفگ : هاـشنامرک  هاگـشیالاپ  هب  هلمح  هراـبرد  زین  نیریـشرصق  نارادـساپ  هاپـس  لوئـسم 
دروم رد  يو  .دـندش  يزوس  شتآ  نیا  شرتسگ  عنام  زاگ ، ياهریـش  نتـسب  اب  شتآ  نارومأـم  یلو  تفرگ ؛ شتآ  دـش و  رجفنم   7 یج.یپ.رآ اب  دروخرب 

(4) .دشاب یم  دراگ  نیا  هدهع  هب  نآ  تظافح  تسا و  صوصخم  دراگ  ياراد  هاگشیالاپ  نیا  تفگ : هاگشیالاپ  زا  تظافح 

567 ص :

ص 1 و 2. ، 91 ذخأم - 1
ص 10. ، 2 ذخأم - 2

.17/1/1359 ر3 ، ر2 -  هیحان -  هب  نیریشرصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 277258  دنس  - 3
ص 4. ، 3 ذخأم - 4
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بونج رد  هلول  طخ  راجفنا  راثآ  یگنوگچ و  زا  هدوت  بزح  شرازگ  شرازگ 303 : مود  همیمض 

: داد شرازگ  نآ  ياهدـمایپ  هثداح و  نیا  هرابرد  هرامـش 20/1/1359 ، رد  هدوت ، بزح  ناگرا  مدرم  همان  همانزور  دعب ، زور  دـنچ  هک  دوش  یم  يروآدای 
لماوع طسوت  رهـشهام ، ردـنب  ناداـبآ و  نیب  یتفن ، ياـه  هدروآرف  زاـگ و  ماـخ ، تفن  هلول  طوطخ  راـجفنا  نیدرورف ، مهدـفه  هبنـشکی  حبـص  تعاس 3  »

شتآ هجیتن  رد  .تسا ...  هدوب  طخ  تفه  لـماش  هدـش ، رجفنم  هلول  طوطخ  دادـعت  .دـیدرگ  روبزم  طوطخ  رد  عیـسو  يزوس  شتآ  هب  رجنم  بالقنادـض ،
.دیدرگ عطق  یلک  هب  رهـشهام  ردنب  هب  نادابآ  هاگـشیالاپ  زا  یتفن  ياه  هدروآرف  لاسرا  فقوتم و  نادابآ  هاگـشیالاپ  هب  یعیبط  زاگ  لاسرا  روبزم ، يزوس 

هدنیآ تعاس  فرظ 24  هلول ، طوـطخ  تاـیوتحم  نتخوـس  اـب  هک  دوـش  یم  ینیب  شیپ  هتـشاد و  همادا  نیدرورف  زور 18  تعاـس 15  اـت  يزوس  شتآ  ... 
(1)« .دنزاس هدامآ  ار  روبزم  هلول  طوطخ  ریمعت  تامدقم  دنناوتب  نارومأم 

568 ص :

ص 6. ، 20/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1
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ماما رتفد  هیعالطا  اب  زورما  رهظ  دوب ، اکیرما  ناریا و  نالوئـسم  رد  هک  راظتنا  تلاح  یعون  و  اه ، ناـگورگ  يارجاـم  رد  ریخا  زور  دـنچ  یلمع  یفیلکتـالب 
هطبار عـطق  اـکیرما  تلود  دـش و  يدـیدج  هلحرم  دراو  اـکیرما ، ناریا و  هطبار  نآ ، یپ  رد  اـه و  ناـگورگ  عوـضوم  بیترت  نیا  هب  تفاـی ؛ ناـیاپ  ینیمخ 

.درک مالعا  ار  روشک  ود  نیب  یسایس 

: ناریا رد 

، هسلج نیا  نایاپ  رد  .دش  لیکشت  ینیمخ  ماما  روضح  رد  بالقنا ، ياروش  ياضعا  زا  نت  دنچ  يروهمج و  سیئر  تکرـش  اب  يا  هسلج  زورما  تعاس 12 
رایتخا رد  سلجم  فیلکت  نییعت  ات  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ماما ، رظن  اب  هیعالطا ، نیا  قبط  .درک  رـشتنم  اه  ناگورگ  هلئـسم  هرابرد  يا  هیعالطا  ماما  رتفد 

: تسا حرش  نیدب  ماما  رتفد  هیعالطا  نتم  .دنام  دنهاوخ  یقاب  نایوجشناد 

.میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

يرییغت اه  ناگورگ  هرابرد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما  ترضح  عطاق  عضوم  میدوب ، هداد  رکذت  مه  ًالبق  هک  روط  نامه  ناریا ! فیرـش  تلم 
هب تلم ، مرتحم  يالکو  تسد  هب  نانآ  تشونرس  نییعت  یمالسا و  ياروش  سلجم  لیکشت  ات  ترافس  اه و  ناگورگ  هتشذگ ، نوچ  تسا و  هدومنن 

571 ص :
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تابثا يارب  .دشاب  یم  بوخ  ثیح  ره  زا  نانآ  ناکم  اه و  ناگورگ  لاح  هک  میا  هداد  رکذت  اهراب  ام  .دنام  یم  یقاب  زرابم  ناملـسم و  نایوجـشناد  تسد 
(1) ینیمخ ماما  رتفد  مق ، .تسا  عنامالب  لوئسم  تاماقم  تراظن  اب  دندرگ ، علطم  نانآ  هافر  تمالس و  زا  دنهاوخب  یناسک  رگا  عوضوم  نیا 

(2) .دش دهاوخ  زین  رت  میخو  روشک ، ود  میخو  هطبار  درک و  دهاوخ  یلمع  ناریا  دض  رب  ییاه  میرحت  اکیرما  هک  دندرک  ینیب  شیپ  نارسفم  هجیتن ، نیا  اب 

زونه دنـشوک ، یم  ناریا  اکیرما و  نیب  زیمآ  تملاسم  تامادـقا  داجیا  يارب  هک  يرفن  جـنپ  تئیه  ياه  شالت  دـنچره  داد : ربخ  ندـنل  ویدار  لاح ، نیا  رد 
نادقوقح ود  سیئوس و  ریفس  ناکیتاو ، ریفس  یچوپاک ، فقسا   ) روبزم تئیه  نیا ، دوجو  اب  یلو  تسا ؛ يدیماان  سأی و  اب  مأوت  اهنآ  تامادقا  دراد ، همادا 

هتفرگ هدـیدان  رگید  راب  ردـص  ینب  ماقم  درک : يروآداـی  ویدار  نیا   (3) .دـنهد ماجنا  يرادـید  ناریا  يروهمج  سیئر  اب  بشما  تسا  رارق  سیراـپ ) میقم 
هدـش رت  کیدزن  تردـق  نودـب  یتافیرـشت و  يروهمج  سیئر  هب  رگید  مدـق  کـی  ردـص  ینب  رتکد  دـنا و  هدـش  زوریپ  وردـنت  دارفا  ًارهاـظ  تسا و  هدـش 

(4) .تسا

.دنامب ناهنپ  نارظان  هاگن  زا  هک  تسین  يرما  نیا  تسناد و  رفص  دح  رد  يزیچ  ناوت  یم  ار  روبزم  تئیه  تارکاذم  تیقفوم  لامتحا  بیترت ، نیا  هب 

: اکیرما رد 

زا سپ  : » درک عورـش  ترابع  نیا  اب  داد ، يور  اکیرما  رد  ماما ، رتفد  هیعالطا  زا  سپ  ار  هچنآ  شرازگ  سرپدتیـشوسآ  اکیرما ، زا  اـه  شرازگ  نیتسخن  رد 
، درک دودـسم  دوب ، هدـمآ  لمع  هب  ناریا ، تلود  هب  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  لرتنک  لاـقتنا  يارب  هک  ار  ییاـه  شـشوک  نیرخآ  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  نآ 

دهاوخ میمـصت  ناریا ، هیلع  يداصتقا  یـسایس و  دـیدج  ياه  میرحت  يرـس  کی  لامعا  يارب  يدوز  هب  هک  تفگ  اـکیرما  يروهمج  سیئر  رتراـک  یمیج 
(5)« .تفرگ

هتفرگ كاپ ، دیع  تبـسانم  هب  هتفه  نایاپ  تالیطعت  زا  تشگزاب  رد  هک  یلاح  رد  اکیرما  يروهمج  سیئر  تسا : یکاح  يرازگربخ  نیا  رت  شیب  حیـضوت 
درک هراشا  رتراک  .دوش  هدامآ  دوخ  یجراخروما  یلم و  تینما  نارواشم  اب  تاقالم  يارب  ات  تفر  شراک  رتفد  هب  هاـگدورف  زا  ًامیقتـسم  دیـسر ، یم  رظن  هب 

يروهمج تسایر  يوگنخس  لواپ  يدوج  .درک  عانتما  راک  نیا  زا  تلود  یلو  دنهد ، لیوحت  ناریا  تلود  هب  ار  دوخ  ناینادنز  دندش  رضاح  اه  تسیرورت 
لواپ .ریخ  ای  دـش  دـهاوخ  رجنم  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  هنایوج  یفالت  تامادـقا  يروف  مالعا  هب  دیفـس ، خاـک  هسلج  اـیآ  هک  دـناد  یمن  يو  تفگ  اـکیرما 

(6) .درک یعالطا  یب  راهظا  اکیرما  تلم  يارب  يروهمج  تسایر  ینارنخس  نتم  زا  نینچمه 

دیما هب  لاح  هب  اـت  هک  نیا  زا  تفگ  هسلج  يادـتبا  رد  يروهمج  سیئر  .دـش  لیکـشت  تعرـس  هب  رتراـک ، تساـیر  هب  یلم  تینما  ياروش  هسلج  همادا ، رد 
(7) تسا هدش  هابتشا  بکترم  هراب  نیا  رد  تسا و  فسأتم  تسا ، هدزن  تسد  یعطاق  مادقا  هب  رتدوز  هتسشن و  اه ، یناریا  اب  هرکاذم  زا  هجیتن  لوصح 

رت و شیب  يداصتقا  ياه  تازاجم  يرارقرب  هب  هک  دـناد  یم  كرحترپ  شخبدوس و  یتارکاذـم  ار  روبزم  هسلج  ثحابم  رتراک ، یتینما  رواشم  یکـسنیژرب 
رجنم ناریا  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  زین 

572 ص :

ص 12. ، 19/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
.18/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 ، ، 19/1/1359 هرامش 18 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.18/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 و 14 ، نامه ، - 3
.18/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 14 ، نامه ، - 4

.18/1/1359 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 3 ، نامه ، - 5
.18/1/1359 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص3 ، نامه ، - 6

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 619 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_572_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_572_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_572_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_572_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_572_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_572_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_572_7
http://www.ghaemiyeh.com


ص 191. رویرهش 1362 ، هتفه ، تاراشتنا  نارهت ، یقرشم ، دومحم  مجرتم  هتشون  یکسنیژرب ، سنو و  سوریاس  ناریا ، رد  هئطوت  - 7
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؛ دومن حرطم  ار  ناریا  ياه  تاملپید  جارخا  داهنـشیپ  اهنت  ضوع ، رد  درک و  ضارتعا  طباور  عطق  هب  هجراخریزو ]  ] سنو سوریاس  : » دـیازفا یم  يو  .دـش 
عطق یمـسر  میمـصت  روهمج  سیئر  میراذگن و  یقاب  یماهبا  عضوم ، نیا  هرابرد  دیاب  هک  دندرک  یم  ساسحا  ًادـیدش  نارگید  نوارب و  لیدـنام ، رتلاو  اما 

فوطعم دوخ  هب  ار  یـصاخ  هجوت  ناریا  ییایرد  هرـصاحم  .تفرگ  رارق  ثحب  دروم  زین  یماظن  یلمع  ناکما  هوالع ، هب  .داد  رارق  بیوصت  دروم  ار  طباور 
لامِعا يارب  ار  رگید  ياهروشک  دـیاب  اـی  تسا و  هدیـسر  ارف  راـک  ندرک  ماـمت  ناـمز  وا  رظن  زا  هک  تشاد  راـهظا  ینـشور  هب  رتراـک  دـنچره  اـما  تشاد ؛

هراب نیا  رد  روکذـم ، سالجا  رد  نیا  دوجو  اب  مینزب ، رت  میقتـسم  مادـقا  هب  تسد  ییاهنت  هب  دوخ  اـی  و  درک ، هارمه  دوخ  اـب  یعمج  هتـسد  ياـه  تازاـجم 
رد ار  اه  ناگورگ  ناریا ، فیعـض  تلود  لابق  رد  هک  ینایابر  مدآ  اب  رگید  ام  هک  تفگ  درک و  يریگ  هجیتن  ماجنارـس  رتراـک  .دـیدرگن  ذاـختا  یمیمـصت 

، نآ هب  ات  تسا  هدرک  روبجم  ار  ام  نآ ، هنامـصاختم  تامادـقا  هک  میتسه  هجاوم  یمـصاختم  تلود  اـب  هکلب  میتسین ، هجاوم  دـنا  هتـشاد  هاـگن  دوخ  راـیتخا 
(1)  ...« .میهدب زیمآرهق  خساپ 

.دـندرک هرباخم  ناهج  رـسارس  هب  ار  نآ  ًاروف  اه  يرازگربخ  مامت  هک  درک  داریا  ینانخـس  دـش و  رهاظ  نویزیولت  رد  رتراک  اکیرما ) تقو  هب   ) ماـگنه بش 
ياهب راک  نیا  يارب  دیاب  دوش و  یم  ناهنپ  اهنآ  تشپ  ناریا  تلود  هک  دناوخ  ییاه  تسیرورت  ار  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  نانخـس ، نیا  رد  يو 

يداصتقا ياه  تازاجم  لاـمِعا  ناریا ، اـب  کـیتاملپید  هطبار  عطق  تسا : هدرک  رداـص  ار  تامادـقا  نیا  روتـسد  زورما  هک  درک  مـالعا  يو  .دزادرپب  یفازگ 
مدع دیدج و  دیداور  وغل  و  ناریا ، هدش  دودـسم  ياه  ییاراد  زا  هدافتـسا  يارب  یلام  تیاکـش  ناکما  ندروآ  مهارف  وراد ، ییاذـغ و  داوم  هنیمز  رد  یتح 
(3)-(2) .درک دهاوخ  ذاختا  يرگید  ریبادت  دوش ، رجنم  اه  ناگورگ  عیرس  يدازآ  هب  دناوتن  ریبادت  نیا  هچنانچ  دوزفا  يو  .نایناریا  یلبق  دیداور  دیدمت 
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طباور هک  درک  مالعا  اکیرما  هجراخ  ترازو  * (4)، اکیرما یلم  تینما  یلاع  ياروش  هسلج  رد  ناریا  اب  اکیرما  طباور  عطق  رب  ینبم  رتراک  میمصت  لابند  هب 
نادـنمراک اه و  تاملپید  داد : ربخ  عبنم  نامه  دانتـسا  هب  ربخ ، نیا  همادا  رد  سرپدتیـشوسآ  .تسا  هدـش  عطق  لماک  روط  هب  ناریا ، اـب  روشک  نیا  یـسایس 

(6) ** (5) .دننک كرت  ار  اکیرما  دیاب  اکیرما ) تقو  هب   ) هبنش هس  بش  همین  ات  ینعی  رگید  تعاس  ات 36  ترافس ، یناریا 

573 ص :

1362،ص 173. ریت یماج ، تاراشتنا  نارهت  يدمحا -  دیمح  مجرتم  یکسنیژرب ، تارطاخ  يریگ -  ناگورگ  هاش و  طوقس  رارسا  باتک  - 1
.رتراک ص616 ینارنخس  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  لماک  نتم  شرازگ 327 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

.19/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص4 ، ، 20/1/1359 هرامش 19 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 3
ریزو نوارب  دـلوراه  هجراـخ ، روما  ریزو  سنو  سوریاـس  يروهمج ، سیئر  رتراـک  دـش ، رازگرب  اـکیرما ) تقو  هب   ) زورما حبـص  هک  هسلج  نیا  رد  - * 4

.دنتشاد تکرش  اکیرما  شترا  داتس  سیئر  زنوج  دیوید  لارنژ  ایس و  سیئر  رنرت  دلیفناتـسا  رادایرد  یلم ، تینما  روما  رد  رتراک  رواشم  یکـسنیژرب  عافد ،
[( 19/1/1359  ] لیروآ 1980 وراگیف 8  )

شرازگ رد  یناریا ، ياه  تاملپید  هب  اـکیرما  هجراـخ  روما  ترازو  میمـصت  غـالبا  یگنوگچ  زا  یتاـیئزج  شرازگ 328 : همیمـض  دراد ؛ همیمـض  - ** 5
.نتگنشاو ص617 زا  سراپ  يرازگربخ 

.1 ذخأم - 6

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 621 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_573_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_573_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_573_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_573_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_573_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_573_6
http://www.ghaemiyeh.com


.تسب يوناث  عالطا  ات  دراد ، رارق  ناریا  ترافس  ربارب  رد  هک  ار  ستسوچاسام "  " غولش نابایخ  اکیرما  سیلپ  رتراک ، روتـسد  لابند  هب  هلـصافالب  لمع ، رد 
لخاد و رد  اهنآ  .میتسه  اـج  نیا  رد  اـم  تعاـس  نیا  زا  دـنتفگ  دـندش و  يرگلوسنک  دراو  رهظزادـعب  تعاس 3  .يآ.یب.فا  رومأـم  زین 20  وگاکیـش  رد 
رد وکـسیسنارفناس ، نوتـسوه و  وگاکیـش ، رد  ییاکیرما ، ياـه  يرتنـالک  .يآ.یب.فا و  نارومأـم  نینچمه  .دـنتخادرپ  یناـبهگن  هب  يرگلوسنک  جراـخ 

(1) .دندش یم  نارگید  ناراگنربخ و  دورو  عنام  اهنآ  .دندرک  عمجت  ناریا  ياه  يرگلوسنک  فارطا 

اکیرما دیاب  هتفه  نیا  هعمج  بش  همین  ات  هک  درک  راطخا  دندید ، یم  یماظن  تامیلعت  اکیرما  رد  هک  یناریا  رسفا  يوجشناد  هب 209  نوگاتنپ  لاح ، نیا  رد 
ربماون زا  اما  دراد ؛ اـکیرما  رد  ییاـیرد  يورین  يوجـشناد  ییاوه و 17  يورین  یماـظن  يوجـشناد  ناریا 192  اـه ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .دـننک  كرت  ار 
طباور عطق  لابند  هب  نایوجـشناد ، نارـسفا و  نیا  جارخا  روتـسد  هک  دنا  هتفگ  اکیرما  عافد  ترازو  تاماقم  .دوب  هدـنام  قلعم  اهنآ  شزومآ  ًالمع  هتـشذگ 

عبانم لوق  زا  كرویوین ، رد  نایم  نیا  رد  .دـندوب  هتفر  اکیرما  هب  هاـش  میژر  طوقـس  زا  لـبق  نایوجـشناد  نیا  همه  .دراد  ترورـض  روشک  ود  کـیتاملپید 
(2) .دوب دنهاوخن  رتراک  روتسد  لومشم  للم ، نامزاس  رد  یناریا  ياه  تاملپید  هک  دوش  یم  هتفگ  علطم 
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، اروش نیا  دیدج  میمـصت  ندش  صخـشم  زا  لبق  اکیرما و  یلم  تینما  یلاع  ياروش  ثحابم  اب  نامز  مه  تسا : یکاح  اه  يرازگربخ  زا  یـضعب  شرازگ 
.دش اپ  رب  اکیرما  هب  تاداس  رفس  دض  رب  رـصم و  تلود  اب  تفلاخم  رد  تارهاظت  نیا  .دندرک  رازگرب  دیفـس  خاک  لباقم  رد  یتارهاظت  یناریا  نایوجـشناد 

نتخاـس دازآ  يارب  ناریا  رب  راـشف  ندرک  دراو  هراـبرد  وـگو  تفگ  مرگرـس  شناراـیتسد  رتراـک و  تندـیزرپ  هـک  یماـگنه  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  هـب 
اه لیبموتا  اب  ای  اهور  هدایپ  رد  هک  ییاه  ییاکیرما  دش  ثعاب  تارهاظت  نیا  .دندز  تارهاظت  هب  تسد  یناریا  يوجشناد  دودح 1200  دندوب ، اه  ناگورگ 

تـشم هک  یلاح  رد  اه  ییاکیرما  .درک  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  سیلپ  یلو  دننک ؛ هلباقم  ناگدننکرهاظت  اب  هنانمـشد  ياهدایرف  اب  دـندوب ، دـمآو  تفر  مرگرس 
اب تفلاخم  رد  دنتـسه ، یمالـسا  نمجنا  وضع  هک  یناریا  نایوجـشناد  .دـینک  دازآ  ار  ام  ياه  ناگورگ  دـندز  یم  دایرف  دـندوب ، هدرک  هرگ  ار  دوخ  ياـه 

(3) دندرک تارهاظت  ینیمخ  ماما  زا  تیامح  يارب  و  نتگنشاو ، زا  تاداسرونا  عوقولا  بیرق  رادید 

نینچمه نایوجشناد  .دنا  هدش  دحتم  ناهج  ناناملسم  هیلع  لیئارسا  رصم و  دوب : هدش  هتشون  نآ  يور  هک  دنتشاد  تسد  رد  ییاهدراکالپ  ناگدننکرهاظت 
(4) .دیهد لیوحت  ناریا  هب  همکاحم  يارب  ار  عولخم  هاش  رتراک ؛ رب  گرم  ینیمخ ؛ داب  هدنز  دنداد : یم  راعش 

هب ًادـیدش  یناریا  نایوجـشناد  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  لاـسرا  سلجنآ  سل  زا  یـشرازگ  روـبزم ، يرازگربـخ  زین  رتراـک  تامیمـصت  مـالعا  زا  دـعب 
هلمح ناریا ، دض  رب  اکیرما  ریخا  تامیرحت 

574 ص :

ص4. ، 19/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.نامه - 2

.سرپدتیشوسآ نتگنشاو -  ص11 ، ، 20/1/1359، یمالسا يروهمج  همانزور  - 3
.سرپدتیشوسآ نتگنشاو -  ص 1 ، ذخأم 1 ، - 4
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رد یناریا  نایوجـشناد  دادـعت  دوزفا : سرپدتیـشوسآ  .تسا  روشک  نآ  یلخاد  هدـشن  لح  لـئاسم  زا  جـتنم  رتراـک  ریخا  تامیمـصت  هک  دـنتفگ  دـندرک و 
(1) دنرادن یسرت  رتدیدش  تامادقا  جارخا و  زا  اهنآ  هک  تفگ  ضرتعم  نایوجشناد  يوگنخس  یلو  دسر ؛ یم  رفن  رازه  هاجنپ  هب  اینرفیلاک 
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نیا درک : مالعا  يو  .تشاد  دـهاوخن  يریثأت  چـیه  زین  دـیدج  ریبادـت  نیا  دراد  هدـیقع  هاوخ ، يروهمج  بزح  زا  رتراک  یتاباختنا  بیقر  ناـگیر  دـلانور 
اریز تشاد ؛ دهاوخن  ناریا  يارب  يریثأت  چیه  يداصتقا  هرـصاحم  دیدشت  تفگ : وا  .تسا  هدوب  هابتـشا  ادـتبا  زا  تسایـس  نیا  تسا و  قباس  تسایـس  نامه 

(2) دوب هدیسر  رفص  هب  ًابیرقت  روشک  ود  نیب  تراجت 

، تاراهظا نیا  رد  .درک  جرد  ار  اکیرما  يانـس  هجراخ  طباور  هتیمک  رد  اکیرما  هجراخ  ریزو  تاراـهظا  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  کـیوزوین  لاـح ، نیا  رد 
يارب هاگداد  رد  تابلاطم  يدـنب  تروص  و  يداـصتقا ، میرحت  دـیدشت  هطبار ، عطق  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـش  رکذ  ناریا  دـض  رب  لاـمِعا  يارب  یتامادـقا 

: تسا هدش  يروآدای  هاگ  نآ  .ناریا  هدش  دودسم  هوجو  زا  هدافتسا 

اه ناگورگ  هب  هک  دش  دهاوخ  ارجا  یتروص  رد  مادقا  نیا  .درک  دهاوخ  یسررب  ار  ناریا  ییایرد  عیرس  هرصاحم  هدحتم  تالایا  روکذم ، مادقا  هس  زا  ادج 
یم راظتنا  ًاقطنم  هک  ینامز  زا  رت  شیب  تشادزاب ، رد  نانآ  نتـشاد  هگن  ای  سوساج ، ناونع  تحت  اهنآ  یـشیامن  همکاحم  تروص  رد  هاوخ  دسرب ؛ یبیـسآ 

تاجن يارب  یناهگان  هلمح  لامتحا  تسا ، هدـشن  یفتنم  نآ  لامِعا  هک  یتامادـقا  زا  رگید  یکی  .دـهدب  ناـنآ  يدازآ  هب  مکح  ناریا  دـیدج  ناـملراپ  دور 
ناریا نارحب  هب  یگدیـسر  نالوئـسم  .دننک  یم  تظفاحم  اهنآ  زا  حلـسم  ًالماک  ینازرابم  هک  یناینادنز  تسا ؛ نارهت  يزکرم  شخب  زا  ییاکیرما  ناینادنز 

(3) دش دهاوخ  رجنم  يا  هرظتنمریغ  نوخ  مامح  داجیا  هب  یمادقا  نینچ  هک  دننک  یم  لالدتسا  هجراخ ، ترازو  رد 

طابترا عطق  مالعا  رانک  رد  لاح ، نیا  اب  اما  تسین ؛ ققحم  ًالعف  هک  تسناد  صاخ  یعضو  داجیا  هب  طونم  ار  یماظن  مادقا  هرگنک ، رد  سنو  بیترت ، نیا  هب 
طبر يذ  نالوئسم  ًاعبط  .تسا  یماظن  مادقا  هب  طوبرم  هدشن  مالعا  تامیمصت  دوجو  زا  یکاح  هک  دراد  دوجو  زین  ییاهربخ  يداصتقا ، هرصاحم  یسایس و 

تایلمع هب  طوبرم  ياهربخ  هن  ار -  اهربخ  هنوگ  نیا  زا  یضعب  اما  دنروآ ؛ یمن  نابز  رب  ینخـس  تامادقا  هنوگ  نیا  يریگیپ  زا  ًامـسر  هاگ  چیه  ییاکیرما 
هنیمز نیا  رد  يرابخا  سرپدتیشوسآ  هلمج  زا  دنهد ؛ یم  رشن  يربخ  عبانم  یحارط -  تسد  رد  یلصا 

575 ص :

.سرپدتیشوسآ اینرفیلاک - )  ) سلجنآ سل  ص 2 ، ، 20/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1
.سرپدتیشوسآ ص 3 ، ، 20/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

 - کیوزوین و 14 ، ص 13  ، 21/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن داشرا ، ترازو  یجراخ  ياه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 3
.18/1/1359 ناتسلگنا ، پاچ 
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: دیآ یم  ًالیذ  تسا و  زورما  هب  طوبرم  همه  هک  تسا  هدرک  هرباخم 

چیه ندرب  راک  هب  يو  .دشاب  سراف  جیلخ  تفن  دض  رب  يوروش  ياهدیدهت  هجوتم  یمومع  ناهذا  هک  دش  نآ  راتـساوخ  اکیرما  عافد  ریزو  نوارب  دـلوراه 
(1) .تسنادن یفتنم  یماظن ، لماع  هلمج  زا  ناریا ، نارحب  لح  يارب  ار  یلماع 

نفلت اب  ای  ًاصخش  دوخ  یسایس  یلاع  نارواشم  اب  ات  دمآرب  ددص  رد  دوکر ، نیا  نتسکش  يارب  روز  زا  يریگ  هرهب  ای  یماظن  مادقا  یسررب  روظنم  هب  رتراک 
تفگ نیا  زین  رهظ  زا  دعب  تخادرپ و  هرکاذم  هب  نارواشم  نیا  اب  مین  تعاس و  ود  دودح  اکیرما ) تقو  هب   ) هبنشود زور  حبص  لاونم  نیا  رب  .دنک  تروشم 

(2) .تشاد همادا  اه  تروشم  وگو و 

نانابلخ هک  تسا  یکاح  هدیـسر  ياه  شرازگ  تسا ، هدشن  رـشتنم  ناریا  دض  رب  یماظن  مادقا  ماجنا  نتـشاد  رظن  رد  رب  ینبم  یـشرازگ  هنوگ  چیه  دنچره 
(3) .دننک نارابمب  ار  ناریا  زا  یصخشم  طاقن  دنتسه  قاتشم  دنه ، سونایقا  رد  رقتسم  ییایرد  يورین 

هک یتارکاذم  یط  ام  تشاد : راهظا  ندیب  فزوج  ییاکیرما  روتانـس  دنراد ، روضح  دنه  سونایقا  ياه  بآ  رد  ییاکیرما  وان  نونکا 24  مه  هک  یلاح  رد 
رد ییاه  جامآ  هب  هلمح  يارب  دنا  هدرک  یم  نامگ  میتشاد ، دنه ) سونایقا  رد  اکیرما  ربامیپاوه  ياهوان  زا  یکی   ) یس لاروک  وان  زاورپ  همدخ  نانابلخ و  اب 

(4) تفرگ دنهاوخ  روتسد  ناریا 

تاسیـسأت هب  ییاوه  تالمح  اه  ناگورگ  ندرک  دازآ  يارب  رگا  تفگ : رتراک  ياه  میمـصت  زا  تیامح  مالعا  اب  ییاکیرما ، روتانـس  نرواـگ  کـم  جرج 
(5) .دنک زاغآ  ار  یتامادقا  نینچ  يزیر  همانرب  نونکا  مه  زا  دیاب  رتراک  یمیج  تموکح  دشاب ، هتشاد  ترورض  ناریا 
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ریخا يریگ  میمصت  هناتـسآ  رد  زورما ، هک  برغ  يربخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  زا  هتـسد  نآ  دیاب  اکیرما ، ناریا و  طباور  رد  زورما  تالوحت  یـسررب  رد 
نیا زا  دنک ؛ کمک  دش ، رجنم  اکیرما  ریخا  تامیمصت  هب  هک  یتیعضو  میـسرت  هب  دناوت  یم  راک  نیا  .دریگ  رارق  یـسررب  دروم  تسا ، هدش  رـشتنم  رتراک ،

هناسر یمامت  خیرات  .دوش  یم  تسرهف  ًالیذ  هدش ، دای  تاعوبطم  زورما  ياه  هرامش  رد  جردنم  روبزم ، عوضوم  اب  طبترم  بلاطم  زا  يرـصتخم  هدیزگ  ور 
.تسا ( 18/1/1359  ) لیروآ 1980  7 هدافتسا ، دروم  ياه 

زایتما نارهت  تسا  هدش  ثعاب  هدحتم ، تالایا  بناج  زا  زایتما  ره  تشون : رتراک  یگتـسیاش  رد  دیدرت  کش و  زاربا  نمـض  اکیرما  پاچ  تسپ  نتگنـشاو 
(6) .تسا هدوزفا  هدحتم  تالایا  يراوخ  تفخ و  رب  راک  نیا  اب  رتراک  یمیج  .دهاوخب  يرگید 

تـسد تلآ  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  دندقتعم  اهنآ  تشون : ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ياه  هداوناخ  هیحور  هب  هراشا  نمـض  اکیرما  پاچ  زمیات  كرویوین 
(7) دنا هدمآ  هوتس  هب  ینتفاین  نایاپ  نارحب  نیا  زا  دنا و  هدش  رتراک  تلود 

576 ص :

ذخأم 16. - 1

ذخأم 13. - 2
.18/1/1359 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ذخأم 2،ص3 ، - 3

.سرپدتیشوسآ ص4 ، ، 18/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 4
ذخأم 16. - 5

.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ص4 ، ذخأم 1 ، - 6
.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ص4 ، ذخأم 1 ، - 7
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، اکیرما هرگنک  رد  اینرفیلاک  هدـنیامن  نانرود  تربور  .دـبای  یم  شیازفا  نایناریا  زیمآریقحت  تایلمع  هرابرد  تینابـصع  اکیرما  رد  ناملآ : پاـچ  لـگیپشا 
" .ناگورگ ناونع  هب  اکیرما  " ؛ دش روآدای  دوخ  ناراکمه  هب  ار  زیگنا  مغ  هرود  کی 

ناریا دض  رب  هنانمشد  تایلمع  هنامصخ و  تاراهظا  زا  دنک  نیمضت  ًابتک  بالقنا ، ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  زا  لبق  دیاب  اکیرما  تلود  هیرـشن : نامه 
(1) ". اکیرما يارب  دنب  هزوپ  کی  " ؛ دیامن يراددوخ 

وا يارب  نیاربانب  دهد ؛ همتاخ  ناریا  رد  تردق  زکارم  یگناگدنچ  هب  دناوتب  ردـص  ینب  هک  درادـن  نانیمطا  رگید  رتراک  هسنارف : پاچ  روتاورـسبآ  لوونول 
(2) .درادن دوجو  ناریا  رد  یمسر  بطاخم  رگید 

يریگ هجیتن  اهنت  .تسا ...  ریذپان  بانتجا  هدش ، ارجا  نونکات  دروم  نیا  رد  هک  یتسایـس  رب  ددجم  شرگن  .تسا  سب  رگید  هسنارف : پاچ  نویبیرت  دـلاره 
نیا ياه  تیدودـحم  ام ، داقتعا  هب  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ریثأت  رگید  تسا و  هدیـسر  ماجنا  هب  یـساملپید  يزاـب  زا  هتـشر  نیا  هک  تسا  نآ  یقطنم 
هدـش همکاحم  یکاندرد  وحن  هب  زین  یللملا  نیب  یمومع  راکفا  ربارب  رد  اکیرما  .تسا  هدیـسر  تابثا  هب  ناییاکیرما  رثکا  يارب  هدـش و  راکـشآ  یـساملپید ،

اکیرما يور  هنایم  .تسا  هدرکن  تفایرد  ریقحت ، يارب  لیامت  زا  یجوم  ریقحت و  زج  يزیچ  تسا ، هدومن  لمحت  هک  یجنر  درد و  شاداپ  هب  اـکیرما  .تسا 
(3) .تسا هداد  نادیم  نویطارفا  هب  نارهت ، کیتانف  رت  مک  نارادم  تسایس  هب  هناکریز  فیرظ و  ياه  کمک  ياج  هب 

: ناریا هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  اب  هبحاصم  رد  اپورا  پاچ  میات 

همه کی  هب  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  هک  درک  دیهاوخ  هیـصوت  ردص  ینب  تندـیزرپ  هب  امـش  ایآ  دزادرپب ، تقولا  عفد  هب  یلم  ياروش  سلجم  رگا  لاؤس :
امـش لاؤس  هچنآ  زا  رتدوز  رایـسب  هلئـسم  نیا  .تسین  یـسرپ  همه  هب  يزاین  اه  ناگورگ  هلئـسم  هب  نداد  همتاخ  يارب  ًاملـسم  باوج : دوش ؟ لسوتم  یـسرپ 
رارق نایناریا  زا  ینوزفازور  تیرثکا  لوبق  دروم  هک  تسا  یمهم  لصا  نمـضتم  اه  ناگورگ  هراـبرد  نم  تسایـس  .دـش  دـهاوخ  لـح  دـناسر ، یم  ًاـحیولت 

حـضاو .میـشاب  ینابایخ  تاناجیه  عبات  نیا  زا  شیب  میناوت  یمن  مینک ، تیوقت  ظفح و  دوخ  رد  ار  یبالقنا  راثیا  هیحور  دـیاب  ام  هک  یلاح  رد  .تسا  هتفرگ 
دوجو تسا  رتهب  هتبلا  هک  يروآ  لالم  تالکـشم  دوجو  اب  .تسا  یمتح  يرما  هدـنیآ  هامود  فرظ  اـه  ناـگورگ  هلئـسم  يارب  یلح  هار  نتفاـی  میوگب : رت 

(4) .دوش لح  اه  ناگورگ  لکشم  یلم ، ياروش  سلجم  لیکشت  زا  سپ  یکدنا  ای  هدنیآ  هام  ود  یط  هک  مراد  راظتنا  دشاب ، هتشادن 
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قوف هسلج  بـالقنا  ياروش  ماـگنه  بش  هنیمز ، نیا  رد  وگو  تفگ  رپ  يزور  ندـش  يرپس  زا  سپ  اـکیرما و  ناریا و  طـباور  رد  نارحب  دـیدشت  لاـبند  هب 
رد اه  ناگورگ  ندـنام  یقاب  هرابرد  ار  ماما  رظن  درک و  هئارا  اروش  هب  ار  ماـما  اـب  دوخ  تاـقالم  شرازگ  ردـص  ینب  هسلج  نیا  رد  .داد  لیکـشت  يا  هداـعلا 

ياروش يوگنخس  یبیبح  .درک  مالعا  یعطق  اجرباپ و  سلجم ، لیکشت  ات  ترافس 

577 ص :

ناـملآ پاـچ  لـگیپشا -  ص 5 ، ، 19/1/1359 ناـهج ،" تاـعوبطم  هـنازور  یـسررب   " هیرــشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 1
.18/1/1359 گروبماه ،) )

هسنارف پاچ  روتاورسبآ -  لوونول  هلجم  ، 24/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 2
.18/1/1359 سیراپ ،) )

هـسنارف پاچ  نویبیرتدلاره  ص 8 ، ، 23/1/1359 ناهج ،" تاـعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 3
.18/1/1359 سیراپ ،) )

.اپورا پاچ  میات  ص 25 ، ذخأم 25 ، - 4
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دوخ يارب  ار  ماما  رظن  تابث  عقاو ، رد  طقف  میتفرگن ؛ اه  ناگورگ  دروم  رد  یمیمصت  چیه  بشما  هسلج  رد  : » تفگ ناراگنربخ  اب  وگو  تفگ  رد  بالقنا ،
تعاس هسلج  نیا  .دوش » دروم  نیا  رد  یتلاخد  ای  دـنهدب و  ناکم  رییغت  اـه  ناـگورگ  تسین  تحلـصم  هک  تسا  نشور  یعطق و  ماـما  رظن  .میدرک  رارکت 

(1) تفای همادا  تعاس 23:30  ات  دش و  زاغآ   21:30

.دش لوکوم  دعب  زور  حبـص  هب  نآ  همادا  دنام و  مامت  همین  هسلج  رت ، شیب  یـسررب  ترورـض  ثحب و  تیمها  عوضوم و  یگدیچیپ  تلع  هب  نامز  نیا  رد 
رد عطاق  تامیمصت  ذاختا  يارب  بالقنا ، ياروش  هسلج  نیا  : » تفگ یتشهب  رتکد  هسلج ، تمسق  نیتسخن  نایاپ  رد  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  شرازگ  هب 

(2)« .تسا هدش  لیکشت  اکیرما  ياه  ییامن  تردق  لاق و  داد و  ربارب 

يو تسیچ »؟ يداـصتقا ، میرحت  دـیدشت  رب  ینبم  اـکیرما  تادـیدهت  ربارب  رد  بـالقنا  ياروش  لـمعلا  سکع  : » دـش لاؤس  یتشهب  زا  ناـهیک ، شرازگ  هب 
تالکشم و یمامت  اب  هلباقم  يارب  دیاب  دسرب ، يزارفرـس  تزع و  لالقتـسا و  گرزب  تمعن  هب  دهاوخ  یم  هک  یتلم  کی  هک  میا  هتفگ  هراومه  ام  : » تفگ
اب ار  دوخ  هزرابم  و  اهانگنت ، تالکـشم و  لمحت  يارب  میـشاب  هدامآ  گنهامه و  دـیاب  ام  همه  .دـنک  هدامآ  ار  دوخ  اه ، يریگرد  زا  یـشان  ياـه  يراوشد 

(3)« .میهدب همادا  نوزفازور  ییاناوت  يرابدرب و  تعاجش و  قوش و  روش و 

زا تسا ؛ ناریا  ینونک  يداصتقا  عضو  يداصتقا و  لـئاسم  هجوت ، دروم  ياـه  هبنج  نیرت  مهم  زا  یکی  یتینما ، یـسایس و  ياـه  هبنج  زا  دـعب  لاـح  نیا  رد 
میرحت دـناوتب  هک  تسا  لکـشم  دراد ، دوخ  يداصتقا  عاضوا  يایحا  هب  جایتحا  تدـش  هب  هک  ناریا  يارب  درک : رظنراـهظا  ندـنل  ویدار  رـسفم  کـی  هلمج 

(4) .دنک لمحت  درک ، دهاوخ  رت  فیعض  شیپ  زا  شیب  ار  شداصتقا  هک  ار  يداصتقا 

یط دـش ، رـشتنم  اکیرما  ناریا و  دـیدج  میمـصت  مالعا  هناتـسآ  رد  هک  دوخ  زورما  هرامـش  رد  هدوت ، بزح  ناگرا  مدرم  همان  هماـنزور  رگید ، یعـضوم  زا 
گرزب عوضوم  کی  هب  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  هلئسم  نیا  هتخادنا ، هار  هب  اه  ناگورگ  عوضوم  هرابرد  اکیرما  هک  یعیـسو  تاغیلبت  اب  درک : دیکأت  یلیلحت 

عطق هار  رد  دـیاب  مرها  نیا  زا  ناریا  تسا و  هدـش  لدـب  اـکیرما  رب  گرزب  يراـشف  رازبا  هـب  اـه  ناـگورگ  عوـضوم  نیارباـنب  تـسا ؛ هدرک  لیدـبت  مـهم  و 
(6)-(5) .دنک هدافتسا  اکیرما  رد  ناریا  ياه  باسح  دادسنا  عفر  و  هاش ، هلیسو  هب  هدش  تراغ  ياه  لوپ  دادرتسا  اهدادرارق ، وغل  یگتسباو ،

578 ص :

ص3. ، 11 ذخأم - 1
ص 1. ، 1 ذخأم - 2

.سراپ يرازگربخ  ص 3 ، ، 11 ذخأم - 3
.2 ذخأم - 4

618 ص.هدوت بزح  ویشرآ  زا  هدافتسا  اب  هلئسم  قباوس  رب  يرورم  شرازگ 332 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 5
ص 1. ، 18/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 6
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اکیرما مسیلایرپما  اب  هزرابم  نایعدم  زا  دوخ  هک  قارع  ناریا و  طباور  رد  نارحب  نتفای  تدش  اکیرما ، ناریا و  طباور  نارحب  نوزفازور  ندش  داح  رانک  رد 
ًامیقتسم هک  یتادیدهت  رانک  رد  ار  عضو  نیا  زا  یـشان  دیدهت  یـصاخ ، تفارظ  اب  اکیرما  ویدار  زورما  .دوش  یم  بوسحم  یهجوت  روخرد  عوضوم  تسا ،

.درک دیکأت  نآ  رب  داد و  رارق  تسا  ناریا  هجوتم  اکیرما  يوس  زا 

هب رجنم  ًالامتحا  یمالسا ، بالقنا  ياروش  هب  ترافـس  نارگلاغـشا  لرتنک  زا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لاقتنا  عنم   » هک درک  ینیب  شیپ  زورما  اکیرما  ویدار 
هک يرگید  نارحب  اب  زورما  ناریا  تلود  ًانمـض  : » درک دیکأت  يروآدای و  لاح  نیمه  رد  و  .دش » دهاوخ  ناریا  هیلع  اکیرما  فرط  زا  يرتدـیدش  تامادـقا 

ياوق دـناوخارف و  دادـغب  زا  ار  دوخ  یـسایس  ناگدـنیامن  زورما  ناریا  تلود  .تسا  هدـش  ور  هبور  دـشاب ، یم  قارع  تلود  اب  روشک  نآ  طـباور  زا  یـشان 
، ینیمخ هللا  تیآ  هب  رادشه  نمـض  قارع  يرازگربخ  .تسا ...  هداد  ماجنا  ًالباقتم  زین  قارع  ًارهاظ  هک  یلمع  دروآرد ؛ شاب  هدامآ  لاح  هب  ار  دوخ  یماظن 

هناهد رد  هک  یکچوک  هریزج  هس  زا  ار  دوخ  یماظن  ياهورین  تسا  هتـساوخ  ناریا  زا  قارع  لاح ، نیع  رد  .تسا  هتـشاد  رذـحرب  شتآ  اـب  يزاـب  زا  ار  يو 
کـچوک و بنت  یـسوموبا ، ریازج  زا  دـنترابع  هک  هریزج  هس  نیا  رد  ار  ناریا  تیکلاـم  تسا  هدرک  مـالعا  قارع  تلود  .دـناوخارف  دراد ، رارق  زمره  هگنت 

(1)« .دسانش یمن  تیمسر  هب  گرزب ، بنت 
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زا دندرک ؛ لاسرا  هطوبرم  زکارم  هب  ییاه  شرازگ  یلحم  لوئسم  عبانم  یقارع ، ياهورین  زورما  تالاقتنا  لقن و  يزرم و  تاکرحت  تامادقا و  همادا  هرابرد 
هداج ثادحا  لوغشم  دوخ  كاخ  رد  روکذم ، گنه  لباقم  هیحان  رساترس  يزرم ، راون  لوط  رد  قارع  داد : شرازگ  نیریـشرصق  يرمرادناژ  گنه  هلمج 

(2) .دشاب یم  یماظن  لاقتنا  لقن و  رما  رد  عیرست  يارب  مادقا  نیا  .تسا 

(3)، هتـشک ناملـس  رد  لباقتم  يزادـناریت  هلمج : زا  یتاـکرحت  تسا ؛ هدیـسر  قارع  زورما  تامادـقا  تاـکرحت و  زا  زین  يرگید  ياـه  شرازگ  هوـالع ، هب 
رد زرم  یکیدزن  رد  قارع  نیگنـس  رازفا  گنج  لاقتنا  لقن و  اـهوردوخ و  ددرت  (4)، نیریشرصق لامـش  رد  رالاسدیجم  یلاوح  رد  رتپوک  یله  ینز  تشگ 

لاسرا یگدامآ  يزرم ، ياه  ناـگی  زیهجت  شرافـس  زیهجت و   (6)، رـصقلا ما  رد  قارع  شترا  لنـسرپ  زا  نت  رارقتـسا 400  دورو و   (5)، نیریشرصق هقطنم 
رب ینبم  يدهاوش  دوجو   (7)، تردق رثکادح  اب  ناریا  زواجت  هنوگره  هب  ییوگ  باوج  رب  دیکأت  يزرم ، ياه  هاگـساپ  اه و  ناگی  هیلک  هب  تامهم  حالس و 
(9) ناریا هب  هلمح  تروص  رد  قارع  شترا  ياهورین  یضعب  ياج  هب  اهورین  نیا  ینیزگیاج  ،(8)و  ناریا دض  رب  قارع  شترا  اب  يرصم  ياهورین  يراکمه 

قیقحت هورگ  زا  هدیـسر  تاعالطا  يواح  شرازگ  نیا  .دش  لاسرا  روشک  ترازو  يارب  ناتـسزوخ  يرادناتـسا  زا  هنیمز  نیا  رد  یـشرازگ  نینچمه  زورما 
تایلمع ماجنا  لکد و  بصن  رب  ینبم  یتاعالطا  تسا ؛ ناتسزوخ  یمالسا  بالقنا  يارسداد  ناگدازآ و  تشد  نارادساپ  هاپس 

579 ص :

.18/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یسراف  شخب  ص16 و 17 ، ، 2 ذخأم - 1
.18/1/1359 تایلمع ،)  ) نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063304 دنس  - 2

اجاژ ر3. ف  نارهت ت -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0283479  دنس  - 3
اجامس 3. زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063306 دنس  - - 4

.18/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  هاشنامرک -  ص 1 ، ، 9 ذخأم - 5
.زاوها نارادساپ  هاپس  تاعالطا  تاقیقحت و  هب  یماظتنا ، ياهورین  یگنهامه  دحاو  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 347558  دنس  - - 6

(، تاـعالطا تاـیلمع و  تنواـعم   ) اـجازن هب  یهدـنامرف ، زکرم   - 3 اجامـس زا  مارگنفلت ، گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063319 دنـس  - 7
.20/1/1359
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، یهدـنامرف زکرم  اجامـس -  هب  یهدـنامرف ، زکرم  یمالـسا -  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063298 دنـس  - 8
.18/1/1359

.18/1/1359 هاپس ، یسایس  ياهورین  تاعالطا و  هب  هاپس ، تایلمع  رتفد  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063299  دنس  - 9
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درک تساوخرد  یهرز   92 رکشل زا  نینچمه  زورما  ناتسزوخ  يرادناتـسا  (1) .قارع تلود  هلیـسو  هب  ناگدازآ  تشد  ناتـسب و  يزرم  هقطنم  رد  يراـفح 
يا هدع  نتشذگ  هرابرد  روبزم  شرازگ  .دنک  علطم  زرم ، زا  نیشنزرم  ریاشع  زا  يا  هدع  رورم  شرازگ  هرابرد  هدش  ماجنا  تامادقا  هجیتن  زا  ار  يرادناتسا 

هدوب یثعب ، تاماقم  زا  هسبلا  درآ و  نغور ، ياچ ، رکـش ، دـنق ، جـنرب ، لیبق  زا  ییاه  کمک  تفایرد  تهج  زرم  زا  هیدیعـس  ناتـسب و  نیـشنزرم  ریاشع  زا 
(2) .تسا
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دادماب تعاس 1   » رهش تفن  ینابرهش  شرازگ  ربارب  .داد  خر  رهش  تفن  رد  رکذ  نایاش  يا  هنومن  زورما  نآ ، هب  هتـسباو  لماوع  قارع و  ییاذیا  تالمح  زا 
، لسلـسم زادـنا و  هراپمخ  لـیبق  زا  نیگنـس  ياـه  حالـس  اـب  رهـش  تفن  تارادا  یتفن و  تاسیـسأت  يوس  هب  بناـج  همه  زا  مجاـهم  يا  هدـع  يراـج ، زور 

مالعا هعقاو  نیا  شرازگ  نمض  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  یهدنامرف  هب  یـشرازگ  یط  نیریـشرصق  يرمرادناژ  گنه   (3)« .دندومن يزادناریت 
کی هناخپوت و  ناهورگ  کی  رارقتـسا  ياضاقت  نیریـشرصق  گنه  دـنیامن و  یم  عاـفد  دوخ  عضاوم  زا  تدـش  هب  رهـش  تفن  رد  رقتـسم  ياـهورین  : » درک

زا تایلمع  هعـسوت  لامتحا  هدومن و  هدافتـسا  هناخپوت  نیگنـس و  هراپمخ  زا  تایلمع  رد  مصخ ، روشک  هک  نیا  هب  تیانع  اب  .تسا  هدومن  کـنات  ناـهورگ 
ياه ینیب  شیپ  زین  هیحان  تسا  یهیدب  .دراد  ار  ترورض  لامک  نیگنس ، یعامتجا  رازفا  گنج  هب  زهجم  یشترا  ناگی  رارقتـسا  دور ، یم  زین  لباقم  فرط 

(4)« .دومن دهاوخ  رهش  تفن  رد  رقتسم  هاگساپ  دادعتسا  ياقترا  تهج  هب  ار  مزال 

تاسیسأت يوس  هب   7 یج.یپ.رآ زادنا و  هراپمخ  نیگنس ، ياه  حالس  اب  تعاس 3 ، رد  ًاددجم  نیمجاهم ] ، »] رهش تفن  ینابرهش  مالعا  ربارب  نایم و  نیا  رد 
، يریگرد نیا  لابند  هب  (5)« .تسین مولعم  تاراسخ  نازیم  اوه ، یکیرات  تلع  هب  هک  تسا  هتـشاد  همادا  تعاس  مین  تدم  هب  و  يزادناریت ، تارادا ، یتفن و 

بش يریگرد  ّتلع  هب  رهـش  تفن  یلاها  : » تشاد راهظا  هاشنامرک ، یهرز   81 رکـشل هدنامرف  هب  يا  همان  یط  يرمرادناژ  گنه  یهدنامرف  یتایلمع  نواعم 
پیت هک  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .دنراد  رهش  تفن  هناخ  هبملت  هب  هناخپوت  اب  هلمح  دصق  قارع  روشک  ياه  ناگی  هک  دنا  هدومن  شرازگ  هتشذگ ،

ياروش رد  هذختم  میمصت  ربارب  : » دش غالبا  باوج ، رد   (6)« .دییامرف غالبا  هب  رما  ار  هجیتن  مادقا و  رهش  تفن  هب  هناخپوت  ناگی  کی  مازعا  دروم  رد  رذوبا 
دوب يروط  يریگرد  رگا  .دیامن  هدافتسا  طخ  تاناکما  هیلک  زا  دشاب ؛ یم  يرمرادناژ  ینابهگن  یظافحتسا و  هزوح  ءزج  ثحب  دروم  هقطنم  روشک ، نیمأت 

(7) «) .دیامن یم  مازعا  ورین  ، 3 پیت دوبن ، هلباقم  هب  رداق  دوخ ، تاناکما  رثکادح  ندومن  دراو  اب  يرمرادناژ  دوب و  هناخپوت  مازعا  هب  جایتحا  هک 

، یعامتجا ياه  حالـس  اب  هدـش  هداد  روتـسد  مازعا و  رهـش  تفن  هب  ون  هدرگ  ناهورگ  زا  تیوقت  هتـسد  کی   » طوبرم نالوئـسم  شرازگ  قباـطم  همادا ، رد 
ارجا نیمجاهم  هیلع  فلتخم  ياه  تمـس  رد  عضوم ، رییغت  نودـب  ار  هدـننک  ناشن  ياهریت  بش ، رد  دـنناوتب  یتح  و  دـننک ]  ] رارقرب ار  رهـش  نیمأـت  هنازور 

رهش تفن  مدرم  هتشذگ ، بش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (8)« .دنیامن

580 ص :

.18/1/1359 یماظتنا ،) لک  هرادا   ) روشک ترازو  هب  ناتسزوخ ، يرادناتسا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   287171 هرامش دنس  - 1
.18/1/1359 ناتسزوخ ، يرمرادناژ  هیحان  یهدنامرف  هب  یماظتنا ، یسایس و  رتفد  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287422  دنس  - 2

، ناهاشنامرک ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021352  دنس  - 3
، تاـیلمع هریاد  موـس -  نـکر  اـجاژ  .ف  ت  نارهت -  هـب  نیریـشرصق ، .ژ  گـنه  .ف  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 277257  دنـس  - 4

.18/1/1359
، تاـیلمع تاـعالطا و  تنواـعم  اـجازن -  هـب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامــس -  زا  مارگنفلت ، گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063302  دنـس  - 5

.18/1/1359
.18/1/1359 هاشنامرک ، یهرز   81 رکشل هدنامرف  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 276878  دنس  - 6

.18/1/1359 يرمرادناژ ، یهدنامرف 05 -  هب  موس ، نکر   - 81 رکشل داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 277167  دنس  - 7
.16/2/1359 تینما ، هریاد  ر3 -  اجاژ -  ف.ت  هب  نکر 3 ، زا 05 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 28345  دنس  - 8
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نآ رد  شترا  دـندرک  اضاقت  دـندومن و  عامتجا  ینابرهـش  لباقم  رد  ییامیپهار ، یط  يراـج ، زور  حبـص  تعاس 9  دـندوب و  رادـیب  حبـص  ات  هدز  تشحو 
(2)-(1) .دوش رقتسم  ناتسرهش 

ساسا رب  تفگ : یتفن ، تاسیسأت  هب  تاراسخ  ندمآ  دراو  دییأت  نمض  هقطنم ، تفن  سیئر  یناتسچولب  هدش ، دراو  تاراسخ  نازیم  هرابرد  رگید ، يوس  زا 
.تفرگ تروص  راموس  هداج  قیرط  زا  تعاس 1:50  یتفن ، تاسیسأت  هب  هلمح  تسا ، هدیسر  رهش  تفن  هناخ  هبملت  نالوئـسم  دراگ و  زا  هک  ییاه  شرازگ 
نزاخم زا  یکی  هب  دـیدرگ و  خاروس  قرب  دـلوم  روتایدار  هلولگ ، تباـصا  رثا  رب  (3)و  دش ماجنا  يرتمیلیم  زادـنا 81  هراپمخ  7 و  یج.یپ.رآ اـب  هلمح  نیا 

(4) .تشگ دراو  یتاراسخ  زین  بآ  نزخم  هب  .دش  جراخ  نآ  رگید  تمس  زا  هک  درک  تباصا  هلولگ  زین  تفن 

ناریا تلم  تفگ : تسا ، هدـش  عطق  هاشنامرک  هاگـشیالاپ  هب  تفن  ناـیرج  قوف ، هلمح  لـیلد  هب  هک  نیا  مـالعا  رب  هوـالع  زین  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع 
يارب ار  یتحاران  راشف و  لامِعا  هنوگره  هب  دـیدهت  اکیرما  مسیلایرپما  هک  دریگ  یم  تروص  یعقوم  تسرد  هنایـشحو ، تایلمع  لـیبق  نیا  هک  دـنادب  دـیاب 

(5) دنک یم  مهارف  ار  یتالکشم  نینچ  یناهج ، مسیلایرپما  هب  یگدرپسرس  مالعا  يارب  قارع  یثعب  رودزم  میژر  تسا و  هدروآ  شیپ  ناریا  تلم 
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زا سپ  دناسر  یم  ضرع  هب  هلیسو  نیدب  ًامارتحا  : » داد شرازگ  هاپـس  يزکرم  داتـس  هب  نیریـشرصق  هاپـس  هدنامرف  ییاضر  زورما ، دادماب  تعاس 4:30  رد 
هاپس لاغشا  هب  یسیواب  هاگساپ  هدننک ، لاغشا  نیمجاهم  اب  يریگرد  تعاس  راهچ  زا  سپ  دوب و  نیمجاهم  تسد  رد  یـسیواب  هاگـساپ  هک  هام  راهچ  تدم 
یم يروآدای   (6)« .دندش یمخز  رفن  دیهـش و 16  رادساپ  کی  و  مدهنم ، نمـشد  نیم  طسوت  هاپـس  وردوخ  هس  يریگرد ، نیا  رد  و  دـمآ ، رد  نارادـساپ 

دوب و قارع  ثعب  تموکح  هب  هتـسباو  بالقنادـض  رـصانع  هاگیاپ  هاـم  راـهچ  دودـح  هک  تسا  قارع  ناریا و  يزرم  ياـه  هاگـساپ  زا  یکی  یـسیواب  دوش 
(7) .دننک هدافتسا  ناریا  كاخ  هب  ذوفن  يارب  لحم  نیا  زا  دنتسناوت  یم  نامجاهم 

یتعاس ات  هک  تفاـی  همادا  يریگرد  زین  نآ  زا  سپ  اـّما  ؛(9) دش دازآ  هاگساپ  تعاس 20:30  رد  (8)و  دش عورش  هتشذگ  زور  تعاس 16:30  رد  يریگرد 
(10) .دوب دیدش  بش  همین  زا  دعب 

هقطنم هب  یمازعا  نارادساپ  هیلقن  لیاسو  تعاس 22 ، رد  زین  راب  کـی  (11) و  تشذگ زور  تعاس 19  رد  هک  تسا  یکاح  نیریشرصق  ینابرهـش  شرازگ 
باهذ لپرـس  نیریـشرصق و  نارادساپ  زا  يدادعت  ندش  حورجم  رادـساپ و  کی  تداهـش  اهوردوخ و  مادـهنا  هب  رما  نیا  (12) تفر نـیم  يور  يریگرد ،

.دیماجنا

581 ص :

هب یشترا  دحاو  زورما ، حبص  تعاس 10  رهش ، تفن  ینابرهش  مالعا  ربارب  : » داد شرازگ  یمالسا  يروهمج  ینابرهش  دعب ، زور  هک  دوش  یم  يروآدای  - 1
(19/1/1359 يرادناتسا ، هب  ینابرهش ، زا  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033873  دنس  ،« ) دندیدرگ رقتسم  دراو و  رهش  تفن 

.19/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021358  دنس  - 2
ص 11. ذخأم 1 ، - 3
ص 2. ذخأم 21 ، - 4

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص3 ، ، 19/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 5
.18/1/1359 نارهت ، زکرم -  هاپس  تایلمع  داتس  هب  نیریشرصق ، تایلمع  داتس  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063300  دنس  - 6

ص3. ذخأم 11 ، - 7
ص 3. ذخأم 11 ، - 8

ص 43. ، 24/1/1359 هرامش 5 ، بالقنا ، مایپ  همان  هتفه  ود  - 9
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ص 3. ذخأم 11 ، - 10
.18/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021347  دنس  - 11
.19/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021357 دنس  - 12
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زا رفن  ود  هجیتن ، رد  هک  داد  يور  يدروخ  دز و  نارادساپ  اهنآ و  نیب  دندرک و  هلمح  یسیواب  هاگـساپ  هب  مجاهم  يا  هدع  زورما ، حبـص  تعاس 9  دودح 
رتپوک یله  تساوخرد  شترا  كرتشم  داتـس  زا  تعاس 11:30  رد  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا  اه ، يریگرد  همادا  اب   (1) .دندش حورجم  نارادساپ 

لامتحا اما  دـمآ ؛ دراو  ینیگنـس  تافلت  یقارع  نامجاهم  هب  دـش و  ماـجنا  يزاـسکاپ  لـمع  نیریـشرصق ، هاپـس  هدـنامرف  ییاـضر  هتفگ  هب  ًاـتیاهن   (2) .درک
شترا ینابیتشپ  اب  نارادـساپ و  ینیمخ و  ماما  ناییادـف  كرتشم  ياهورین  تسد  هب  هاگـساپ  يزاسدازآ  تفگ  يو  .تسا  یقاب  زین  رت  شیب  ياـه  يریگرد 

(3) .میناسرب مامتا  هب  ار  يزاسکاپ  لمع  میتسناوت  شترا  ياهورین  ینابیتشپ  اب  ام  دندوب و  رفن  دودح 500  نامجاهم  دوزفا : يو  .دش  ماجنا 

یـشترا و ناردارب  تداـشر  اـب  هاـم  راـهچ  زا  دـعب  یـسیواب  هقطنم  : » درک شرازگ  وـحن  نیا  هب  ار  ارجاـم  ماجنارـس  سراـپ ، يرازگربـخ  یمازعا  راـگنربخ 
، کبس نیگنـس و  ياه  حالـس  عاونا  رتپوک و  یله  زا  هدافتـسا  اب  یقارع  نیمجاهم  .دش  جراخ  قارع  ثعب  لماوع  فرـصت  زا  یمالـسا ، بالقنا  نارادساپ 

پیت ینابیتشپ  هب  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  شترا  حلـسم  ياهورین  طسوت  اهنآ ، شتآ  هب  هک  دنا  هتفرگ  شتآ  ریز  ار  هقطنم 
يروهمج رتـپوک  یله  دـنورف  راـهچ  دـنراد و  لـماک  لرتـنک  تحت  ار  هقطنم  نارادـساپ ، هاپـس  شترا و  ياـهورین  نونکا  مه  .دوش  یم  هداد  خـساپ  رذوبا 

(4) .دننک یم  لابند  هقطنم  زارف  رب  ار  ینابیتشپ  تایلمع  ناریا  یمالسا 
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، دابآ مارهب  هاگـساپ  زرم  قیرط  زا  اـهنت  زورما  تسا : یکاـح  هدیـسر  شرازگ  کـی  .دراد  همادا  ناـنچمه  روشک  نیا  زا  قارع  میقم  ناـیناریا  جارخا  دـنور 
هارمه نیریـشرصق  رادنامرف  زورما ، تعاس 15  .تسا  رت  عیـسو  رایـسب  هلئـسم  داعبا  ًاـتعیبط  (5) .دـندرک درط  ناریا  كاـخ  هـب  ار  رفن  یقارع 200  نارومأـم 
برغ ياهزرم  هب  یناریا  ناگدـش  هدـنار  لاقتنا  يروآ و  عمج  تایلمع  اهنآ  .درک  دـیدزاب  يزرم  راون  زا  هاشنامرک  يرمرادـناژ  هدـنامرف  ینایخا  گنهرس 
تفن ، " راموس يورسخ ، زرم  قیرط  زا  رفن  ًاعمج 4500  زورما ، تعاس 18  ات  تفگ : دیدزاب  نیا  زا  سپ  نیریشرصق  رادنامرف  .دندومن  گنهامه  ار  روشک 

(6) .دنا هدش  دراو  نیریشرصق  يزرم  طاقن  ریاس  و  رهش "

ورین هب  مربم  زاین  تسا و  جنشتم  مالیا  رهش  قارع ، كاخ  زا  نایناریا  جارخا  تلع  هب  تسا : یکاح  هاشنامرک  هاپس  شرازگ  مالیا ، رد  هلئـسم  تاعبت  هرابرد 
(7) .مینک کمک  اهنآ  هب  میناوت  یمن  تاناکما  ندوبن  تلع  هب  یلو  دنا ؛ هدرک  ورین  تساوخرد  هاشنامرک  زا  اهنآ  .دنراد 

اهدص بشید ، زورید و  یط  دنا و  هدرک  زاغآ  ار  ناگدش  هدـنار  هب  یناسر  کمک  راک  ناتـسا ، رد  لوئـسم  تاماقم  يراکمه  اب  مالیا  یلاها  لاح ، ره  رد 
یم رـس  هب  رهـش  نیا  رد  ناگدش  هدنار  رـضاح  لاح  رد  .دـندش  نارلهد  يزرم  ناتـسرهش  یهار  زاین ، دروم  لیاسو  رگید  هقوذآ و  ندـناسر  يارب  لیبموتا 

هدکشناد نایوجشناد  ار  راک  نیا  .دش  هدامآ  ناگدش  هدنار  ناکسا  يارب  مالیا ، يزومآراک  نوناک  تاسیسأت  اه و  نامتخاس  هدیـسر ، شرازگ  هب  انب  .دنرب 
ناناوج و زا  يدایز  هدع  مالیا و  يرورپماد 

582 ص :

.19/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021356 دنس  - 1
، یهدـنامرف زکرم  اجامـس 3 -  هب  تاـیلمع ،) رتفد   ) هاپـس یهدـنامرف  زکرم  زا  مارگنفلت ، گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063303 دنـس  - 2

.18/1/1359
ص 3. ذخأم 11 ، - 3

ص11. ، 1 ذخأم - 4
.18/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  موس ، نکر  هاشنامرک -  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021346 دنس  - 5

ص 2. ذخأم 1 ، - 6
.18/1/1359 تایلمع ،)  ) نارهت هب  هاشنامرک  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063297 دنس  - 7
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تامادقا رهش ، هرد  نارلهد و  نارهم ، مالیا ، یلاها  يراکمه  اب  ناگراوآ ، هب  کمک  داتس  تفگ : مالیا  يرادناتسا  نواعم  یئایض  .دنداد  ماجنا  مالیا  مدرم 
ناگدـش هدـنار  نیب  هک  تسه  لامتحا  تفگ : نینچمه  مالیا  يرادناتـسا  نواعم  .تسا  هدروآ  لمع  هب  ناگدـش  هدـنار  ياهزاین  نیمأـت  هنیمز  رد  ار  مزـال 

(1) .تسا هدش  تیاعر  یتینما  یتظافح و  لئاسم  مامت  ببس  نیمه  هب  دنشاب ؛ یناسوساج 

زا ام  نانطومه  زا  نت  رازه  نونکات 15  تسا : یکاح  هاشنامرک  زا  ناهیک  راگنربخ  زا  لقن  هب  زورما ، ناهیک  رد  جردـنم  هراب ، نیا  رد  اـه  شرازگ  نیرخآ 
(2) .دهد یم  همادا  نانچمه  نایناریا  جارخا  هب  قارع  ثعب  میژر  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنا  هدش  هدنار  قارع 

یتروص هب  جارخا ، تسا و  هارمه  یکاـندرد  رایـسب  تیفیک  اـب  هثداـح  هجوت ، روـخرد  ّتیمک  رب  هوـالع  ناگدـش ، هدـنار  هلئـسم  رد  دوـش  یم  يروآداـی 
يزرم دراگ  ناهدنامرف  هلمج : زا  تسا ؛ هنادرمناوجان  هنامحر و  یب  رایـسب  ناگدش ، هدـنار  اب  نارومأم  دروخرب  .دوش  یم  ماجنا  هناراکتیانج  يرـشبدض و 

(4)-(3) .دنهد خساپ  تدش  اب  ار  یناریا  ره  ینامرفان  ای  فلخت  نیرت  کچوک  هار  ریسم  رد  دننک و  تروکسا  زرم  ات  ار  هدش  هدنار  نایناریا  دنراد  روتسد 
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درگلاس تبـسانم  هب  دیـسر : ربخ  قارع  یلخاد  عبانم  زا  هلمج  زا  دنک ؛ یم  هدامآ  ناریا  اب  يریگرد  يارب  ار  دوخ  قارع  میژر  نارظان ، زا  يا  هدع  هدیقع  هب 
نیا قبط  .دـش  دـهاوخ  هداد  یماـظن  ياـه  شزوـمآ  یخرب  رـسپ  رتـخد و  زوـمآ  شناد  رازه  یـس  هب  زور ، راـهچ  تدـم  هب  زورما  زا  ثعب ، بزح  سیـسأت 

(5) .دوش یم  هداد  شزومآ  كوکرک  ناگداپ  رد  یماظن ، کیتکات  کبس و  ياهرازفا  گنج  دربراک  هوحن  نازومآ  شناد  نیا  هب  شرازگ ،

تیلاـعف هنوگره  هب  دوخ ، فادـها  اـب  قارع  یمومع  راـکفا  ندرک  هارمه  یعاـمتجا و  ِّوج  يزاـس  هداـمآ  يارب  یثعب  میژر  تامادـقا ، هنوگ  نیا  رب  هوـالع 
هدـمآ نآ  رد  هک  درک  لاسرا  روشک  ترازو  هب  یـشرازگ  ینابرهـش  هراب  نیا  رد  .دـنک  یم  هدافتـسا  لماوع  همه  زا  هار  نیا  رد  دـنز و  یم  تسد  یتاغیلبت 

زا ار  قارع  روهمج  سیئر  نیسح  مادص  دیدزاب  ياه  ملیف  قارع ، ینویزیولت  ياه  هدنتسرف  هک  تسا  یلاوتم  بش  ود  نادابآ ، ینابرهـش  مالعا  ربارب  : » تسا
نیـسح و مادـص  تاراهظا  زین ]  ] و شخپ ، ار  روبزم  روشک  رد  لـبق  زور  دـنچ  راـجفنا  نامودـصم  حورجم و  نایوجـشناد  يرتسب  لـحم  ياـه  ناتـسرامیب 

یم ییوج  ماقتنا  هب  دـیدهت  دـنگوس ، اـب  و  دادـملق ، هعقاو  لـماع  ار  ناریا  تلود  و  نیهوت ، ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ناربهر  هب  ًاتدـمع  هک  ار ] ] نایوجـشناد
(7) .درک لقتنم  هجراخ  روما  ترازو  هب  تیمها ، لیلد  هب  ار  شرازگ  نیا  زین  روشک  ترازو  (6) [.« دننک یم  شخپ  ، ] دنیامن

هقطنم ـالبرک و  فرـشا ، فجن  ياهرهـش  رد  یبهذـم  نویناـحور  اـملع و  : » داد ربخ  ریهاـمجلا  توص  ویدار  یبرع  شخب  یتاـغیلبت ، بوچراـچ  نیمه  رد 
هک هناگادج  ياه  مارگلت  یط  کیره  راتخمدوخ ،

583 ص :

ص12. ، 18/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
ص 1. ذخأم 21 ، - 2

619 ص.ناگدش هدنار  اب  یقارع  نارومأم  دروخرب  زا  ییاه  هنومن  رکذ  شرازگ 337 ؛ همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
ش 11/03/001 5/4. 07 ر2 ، ف21 -  هب ف 19 - ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287540 دنس  - 4
.2/2/1359 07 ر2 ، ف 21 -  هب ف 19-07 ر2 ، ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287558  دنس  - 5

.19/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033870 دنس  - 6
.21/1/1359 هجراخروما ، ترازو  هب  یماظتناروما ، لکریدم  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033880 دنس  - 7
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عامتجا هیرصنتسم و  هاگـشناد  رد  ناریا  میژر  نارودزم  هناراکتیانج  لمع  هک  دنا  هدومن  دیکأت  دنا ، هدرک  هرباخم  قارع  بالقنا  ربهر  نیـسح  مادص  يارب 
اه مارگلت  نیا  رد  .دروآ  یم  رد  ارجا  دروم  هب  ناناملسم  قارع و  تلم  هیلع  هک  تسا  مومـسم  هایـس و  میژر  نیا  يزوت  هنیک  نازیم  رگـشیامن  نایوجـشناد ،

(1)« .تسا یناسنا  یمالسا و  بادآ  زا  رود  هنالهاج و  یسراف  هناتسرپداژن ، یمادقا  ناریا ، هدوسرف  میژر  نارودزم  هنایشحو  مادقا  نیا  هک  هدش  هفاضا 

تارهاظت و هنوگره  زا  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  یلم  شترا  ياهدـحاو  هیلک  هب  زورما  زا  دـنهد  یم  شرازگ  قارع  یلخاد  عباـنم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
نما نامزاس  نارومأم  یلم و  شترا  نارومأم  نیب  روتـسد ، نیا  يارجا  رد  هتبلا  .دنیامن  بوکرـس  ار  نانآ  تدش  هب  دـننک و  يریگولج  یبهذـم  تاعامتجا 

(2) تسا هدمآ  دوجو  هب  مه  یتافالتخا  ماعلا 

ار یتشونرس  لئاسم  رد  قارع  یلم  یتسیلانویـسان و  یـشم  طخ  هیارلا "  " يرطق همانزور  داد : ربخ  دادغب  ویدار  هدش ، دای  تاغیلبت  زا  يرگید  ياه  هبنج  رد 
بصغ روز  هب  ناریا  هک  سراف - )  ) جیلخ رد  یبرع  هریزج  هس  ندرک  درتسم  رد  بارعا  قوقح  هنیمز  رد  نآ  تباث  یشم  طخ  زا  داد و  رارق  ینادردق  دروم 

اب فلاخم  هک  ناریا  نانارمکح  ياهراتفر  هنیمز  رد  قارع  یشم  طخ  زا  دوخ ، زورما  هلاقمرـس  رد  همانزور  نیا  دوزفا : دادغب  ویدار  .دومن  ینادردق  هدرک - 
(3) .درک ینادردق  ًاقیمع  تسا ، ییافوکش  یقرت و  رد  قارع  قلخ  ياهوزرآ 

راتفگ کی  رد  .دنتسه  رابخا  ریگیپان  قارع ، رظن  هب  هک  تسا  هدش  میظنت  یناریا  نابطاخم  زا  هتسد  نآ  يارب  ًافرص  دادغب ، ویدار  تاغیلبت  زا  رگید  يا  هبنج 
: تسا هدمآ  دادغب  ویدار  یسراف  شخب  زورما 

ینیمخ نیبام  یف  ییاه  همان  تسا و  هدوب  یکسنیژرب  یتسرپرـس  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هدش  ناریا  دراو  هنامرحم  روط  هب  يرایـسب  ییاکیرما  ياه  تئیه  »
هدرپ تشپ  ياه  هشقن  نیا  فده  اریز  درک ؛ هجوت  یگدنیامن  ياه  تئیه  نیا  اه و  همان  نیا  ییانثتـسا  تیمها  هب  دیاب  اذل  تسا ؛ هدـش  لدـب  در و  رتراک  و 

ناتسود دض  هناراکبارخ  لامعا  نیا  اب  ینیمخ  ایآ  .دوش  عضو  یجراخ  یلخاد و  روما  ياه  هنیمز  رد  ینیمخ  میژر  كرحت  يارب  ییاه  حرط  هک  تسا  نیا 
یم ینیمخ  هنارورـش ، یلامعا  نینچ  اب  ایآ  دریگ ؟ رظن  رد  اه  نارحب  رگید  ناـن و  نارحب  يراـکیب و  نارحب  يارب  ار  مزـال  ياـه  لـح  هار  دـناوت  یم  ناریا ،

ادـیپ ناریا  رد  کـیتارکمد  ياـه  يدازآ  ندوبن  نارحب  يداـصتقا و  نارحب  يارب  یلح  هار  دربب و  نیب  زا  ار  تلود  دوخ و  نیباـم  یف  دوجوم  هلـصاف  دـناوت 
... ؟ دیامن

درک و ادـیپ  يزوجم  اه ، ناگورگ  نارحب  بیغرت  تحت  دـنه  سونایقا  و  سراف )  ) جـیلخ ياه  بآ  رد  اـکیرما  یگنج  ناـگوان  شقن  تیوقت  يارب  ینیمخ 
شقن ندـش  لیمکت  زا  عنام  يو  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  دـنک و  یم  افیا  ییاکیرما  کـیژتارتسا  بوچراـچ  رد  یـشقن  هناراـکبارخ ، لاـمعا  اـب  زین  نونکا 

تـشونرس تاردـقم و  اب  يزاب  هیلع  داسف و  يروتاتکید و  هیلع  هک  دوخ -  هنالداع  راکیپ  هار  رد  ناریا  ياه  قلخ  زا  ینابیتشپ  رد  یقرتم  ياهورین  یبـالقنا 
ره زا  شیب  ناریا  ياه  قلخ  ینونک  تازرابم  .درک ...  دهاوخن  باختنا  بالقنا  هار  زج  یهار  ناریا  ياه  قلخ  اّما  .دش ...  دهاوخ  دریگ -  یم  تروص  للم 

رگید نامز 

584 ص :

.18/1/1359 دادغب ،) ) ریهامجلا توص  ویدار  یبرع  شخب  ص20 ، ، 2 ذخأم - 1
.11/2/1359 ر2 ،  - 07 ف 21 -  هب ف 19 ، ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 28722  دنس  - 2

.18/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 10 ، ، 2 ذخأم - 3
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قلخ تسد  رد  تسد  تلع  نیمه  هب  دنبای و  تسد  تداعس  يدازآ و  هار  هب  دنناوت  یم  دیدج  نوعرف  طوقس  اب  اریز  دریگ ؛ یم  تروص  نامز  نوعرف  هیلع 
(1)« .دنزاس هاتوک  ار  مسیلایرپما  میقتسمریغ  میقتسم و  لاّمع  تسد  دنروآ و  دوجو  هب  ار  دوخ  ناشخرد  يادرف  ات  دنا  هداهن  رواجم  ياه 
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دـیدرگ و هدـهاشم  لوئـسم  ياـه  تیـصخش  اـهداهن و  زا  يا  هداـعلا  قوف  كرحت  ناریا  رد  زورما  قارع ، تادـیدهت  يریگ  جوا  ریخا و  تـالوحت  یپ  رد 
.دش مالعا  حیرشت و  هراب  نیا  رد  ناریا  عضاوم 

شترا یگدامآ  قارع و  تادیدهت  هرابرد  دش و  لیکشت  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  سیئر  رتفد  رد  یلم  تینما  نویسیمک  زورما  حبص 
عالطا نارادساپ  هاپس  یمومع  طباور  نینچمه   (2) .دیدرگ رظن  لدابت  ثحب و  قارع ، مجاهم  ياهورین  یلامتحا  تالمح  اب  هلباقم  يارب  یمالسا  يروهمج 

ریخا تادیدهت  تاکرحت و  لابند  هب  لاح و  نیا  رد  .تسا  هدرک  تکرش  هسلج  نیا  رد  زین  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یتایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا  ردارب  داد :
یمالـسا يروهمج  شترا  هناگ  هس  ياهورین  نونکا  مه  : » تفگ زورما  رهظ  شترا ، كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداش  راسمیت  قارع ، میژر  یـسایس  یماظن - 

طباور لوئـسم  نینچمه  .تسا  هدش  دودحم  زین  شترا  لنـسرپ  ياه  یـصخرم  زا  يرادـقم  دـش  روآدای  يو  .دـنرب » یم  رـس  هب  شاب  هدامآ  لاح  رد  ناریا 
(3) .دنا هدمآ  رد  شاب  هدامآ  لاح  هب  شیپ  زور  دنچ  زا  هاپس  ياهورین  قارع ، ناریا و  يزرم  هقطنم  رد  تفگ : بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمومع 

دادغب رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافـس  ياضعا  هیلک  هجراخ  ترازو  درک : مالعا  زورما  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  يوگنخس 
(4) تسا هدش  هتفرگ  قارع  ناریا و  طباور  ندش  هریت  لابند  هب  میمصت  نیا  تفگ : يو  .تسا  هدناوخارف  نارهت  هب  ار  نانآ  ياه  هداوناخ  و 

هدافتـسا دروم  نیا  رد  ناشیا  ياهدومنهر  زا  ات  دش  دهاوخ  حرطم  ماما  اب  قارع  هلئـسم  زورما  تفگ : زین  روشک  ترازو  تسرپرـس  ینک  يودهم  هللا  تیآ 
کمک اب  مه  الاح  میدرک ، هلباقم  اه  هئطوت  ریاس  اب  هک  روط  ناـمه  اـم  ماجنارـس  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یهاـگودرا  تسا  اـنب  مه  اـه  یجارخا  يارب  .دوش 

(5) .میرادن ساره  يا  هئطوت  چیه  زا  تسا ، يراکادف  هدامآ  ام  تلم  هک  ینامز  ات  میدقتعم  ام  .درک  میهاوخ  هلباقم  نآ  اب  تلم  يورین 

نیا رد  .دندرک  هرکاذم  تعاس  کی  تدم  هب  دنتفای و  روضح  ماما  تقوم  هاگتماقا  رد  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  نت  دـنچ  يروهمج و  سیئر  زورما  رهظ 
مالـسالا تجح  یقارـشا و  نیدـلا  باهـش  هللا  تیآ  ینک ، يودـهم  هللا  تیآ  هجراخ ، روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص  تفن ، ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  هسلج ،

هلئـسم نیا  تفگ : ناریا  ربارب  رد  قارع  ثعب  تلود  ریخا  تاکیرحت  هرابرد  هسلج ، نایاپ  زا  سپ  هداز  بطق  قداص  (6) .دنتشاد روضح  ینیمخ  دمحا  دیس 
کیرحت و هب  تسد  دهاوخب  قارع  تلود  رگا  دوزفا : هداز  بطق  .داتـسیا  قارع  يولج  تردق  تیاهن  اب  دیاب  درک  دیکأت  ماما  دـش و  حرط  ماما  روضح  رد 

میتسیا و یم  نآ  لباقم  رد  ًادیدش  ام  دهد ، هولج  ار  برع  تسیلانویسان  مالسا ، مان  هب  دنزب و  تنایخ 

585 ص :

.18/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 7 و 8 ، ، 2 ذخأم - 1
ص 2. ذخأم 21 ، - 2
ص 1. ، 21 ذخأم - 3

.54 ذخأم - 4
.18/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 5

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 12 ، ذخأم 1 ، - 6
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مامت یتمیق  ره  اب  کمک و  هنوگره  اب  دـنریگن ، ار  تاکیرحت  نیا  يولج  یبرع  ياهروشک  رگا  .مینک  یم  یبرع  ياهروشک  اب  زین  ار  تجح  مامتا  نیرخآ 
(1) .میتسیا یم  اهنآ  يولج  ام  دوش ،

رد قارع  تلود  هک  تسا  نیا  ام  رظن  تفگ : تسا ، هدرک  مهارف  قارع  هک  یتالکـشم  هب  طوبرم  یلاؤس  خساپ  رد  ردص  ینب  هسلج ، نیا  نایاپ  رد  نینچمه 
دید میهاوخ  ام  تفگ : يو  .تسا  نآ  بابـسا  اه و  تردقربا  زا  يزاب  نیا  .تسین  لقتـسم  دنک ، یم  داجیا  هک  ییاهراجفنا  رد  دـنک و  یم  هک  ییاه  يزاب 
نیا رد  دنهد و  یم  همادا  دوخ  هزرابم  هب  یناسنادض ، تاکیرحت  لباقم  رد  ام  مدرم  دروآ و  دهاوخ  رد  وناز  هب  ار  هدـناشن  تسد  میژر  نیا  قارع  تلم  هک 

، سراـف جـیلخ  یناریا  هریزج  هس  هراـبرد  قارع  هجراـخ  ریزو  تاراـهظا  هب  خـساپ  رد  رگید ، رظن  راـهظا  کـی  رد  يروهمج  سیئر  (2) .دنتسه ممـصم  هار 
چیه قح  روشک  نیا  قارع ، كاخ  ریازج و  نیب  تفاسم  دـعب  هب  هجوت  اب  ًالوصا  تسا و  هدوب  ناریا  هب  قلعتم  میدـق  رایـسب  ياه  ناـمز  زا  ریازج  نیا  تفگ :

تسا و هدش  رهاظ  سراف ، جیلخ  یلحاس  ياهروشک  زا  عفادم  کی  شقن  رد  یگزات  هب  قارع  تسا  ملسم  هچنآ  .درادن  ریازج  نیا  رد  یمیقتسم  عفن  هنوگ 
اما دیامن ؛ یم  تیامح  دوخ  ياه  همانرب  رد  ار  تلود  نیا  دنک ، یم  رطخ  ساسحا  شروشک  اب  ناریا  یماظن  يریگرد  لامتحا  زا  هک  زین  يدوعس  ناتـسبرع 

نینچمه .تسا  رادروخرب  نیطـسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  يا  هزادـنا  ات  یبونج و  نمی  یبیل ، هیروس ، ریظن  یبرع  رگید  ياـهروشک  تیاـمح  زا  زین  ناریا 
(3) .دوش تیامح  قارع ، كاخ  نورد  رد  هعیش  يرفن  رازه  یناسنا 300  يورین  کی  فرط  زا  دناوت  یم  ناریا 

رد .تشاد  همادا  تعاس 23:30  ات  تعاس 21:30  زا  هک  داد  لیکـشت  يا  هداعلا  قوف  هسلج  هجدوب ، یـسررب  هسلج  لابند  هب  بالقنا  ياروش  ماـگنه ، بش 
زا معا  روشک ، یجراخ  تسایـس  هب  طوبرم  لئاسم  یمامت  رد  ام  تفگ : ناراگنربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  بـالقنا  ياروش  يوگنخـس  یبیبح  هسلج ، ناـیاپ 

، دـهد ماجنا  تسا  نکمم  اکیرما  دوخ  ًامیقتـسم  هک  ییاه  هئطوت  ای  دوش ، یم  ماجنا  قارع  قیرط  زا  هک  ییاـه  هئطوت  دـننام  اـکیرما  میقتـسمریغ  تاـضرعت 
(5)-(4) .مینک هلباقم  هناعطاق  نآ  اب  هک  میتفرگ  یعطق  میمصت 

340

هک قارع  میژر  : » تسا هدـمآ  هیعالطا  نیا  زا  یتمـسق  رد  .درک  رداص  يا  هیعالطا  قارع ، هب  طوبرم  ریخا  لئاسم  هرابرد  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاـپس 
فارحنا گرم و  زا  ییاهر  يارب  هدومن ، ساسحا  قارع  ردارب  تما  يرادیب  رد  ار  شیوخ  یثعب  تموکح  زارد  ياه  لاس  روج  متس و  خاک  شزیر  يادص 

(6)« .تسا هدومن  زاغآ  ار  شیوخ  هناحوبذم  ياه  شالت  یمالسا ، بالقنا  ییایوپ  موادت و  زا  هقطنم  یمومع  راکفا 

586 ص :

ص 12. ، 11 ذخأم - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت  ص 12 ، ذخأم 1 ، - 2

.سرپدتیشوسآ دادغب -  ص 1و2 ، ، 21 ذخأم - 3
619 ص.قارع هرابرد  هداعلا  قوف  هسلج  زا  دعب  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  نت  دنچ  تاراهظا  شرازگ 339 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 4

ص 3. ذخأم 11 ، - 5
ص 12. ذخأم 11 ، - 6
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هتسناد جیلخ  ياهروشک  میق  ار  دوخ  هقطنم ، ندومن  جنشتم  يارب  شیوخ ، نابابرا  روتسد  هب  نیسح  مادص  : » تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  زا  رگید  یتمـسق  رد 
یتسیلایرپما داصتقا  یتایح  گرهاش  دـنناوتب  رتهب  ییاکیرما  نابابرا  ات  هداد  رارق  کسمتـسم  ار  ناریا  هب  قلعتم  ریازج  نداد  سپ  یهاو ، چوپ و  ياعدا  اـب  و 

یمالسا و بالقنا  هب  ندیشخب  موادت  هار  رد  ناریا  تلم  هک  دنادب  دیاب  هنایمرواخ ، رد  اضردمحم  قحب  نیزگیاج  نیا  نیسح  مادص  .دنیامن  ظفح  ار  دوخ 
يزاب بش  همیخ  کسورع  يوهایه  نیاربانب  هتخادـنا ؛ برغ  قرـش و  ياه  تردـقربا  اب  دربن  هجنپ  رد  هجنپ  ناهج ، نافعـضتسم  ناناملـسم و  همه  ییاـهر 

نینچمه هاپس  هیعالطا ، نیا  رد   (1)« .دروآ دراو  یللخ  ام  ناملـسم  مدرم  میمـصت  هدارا و  رد  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک  رایـسب  اکیرما  مسیلایرپما 
نامرآ هب  ندیـسر  يارب  هدومن و  ینیب  شیپ  ار  نابابرا  مسیلایرپما و  نارکون  همه  اب  دربن  ینیمخ ، ماـما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  تما  : » تسا هدرک  دـیکأت 

(2)« .مییوگ یم  کیربت  قارع  ردارب ، تما  هب  ار  دربن  نیا  زاغآ  ام  .دور  یم  تداهش  لابقتسا  هب  دوجو  مامت  اب  یهلا ،

هک تسا  تیعقاو  تقیقح و  کی  نیا  تفگ : سراپ  يرازگربخ  هب  قارع ، ياهاعدا  هرابرد  زین  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداش  يداهدـمحم  راسمیت 
روشک نیا  لخاد  رد  عاضوا  یگتفشآ  هدنهد  ناشن  قارع ، تلود  ياعدا  تسا و  ناریا  هب  قلعتم  یـسوموبا ) کچوک و  بنت  گرزب ، بنت   ) هدربمان ریازج 
هتساوخ يزرم  یجراخ و  لئاسم  ندرک  ناونع  اب  تسا ، هدش  یلخاد  یگتفشآ  راتفرگ  قارع  یثعب  تلود  تقو  ره  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  نوچ  تسا ؛
جیـسب یجراخ  نمـشد  لباقم  رد  همه  دیاب  تسین و  یلخاد  تافالتخا  عقوم  لاح  دـیوگب  اهنآ  هب  دزاس و  رود  یلخاد  لئاسم  زا  ار  دوخ  مدرم  هجوت  تسا 

(3) .دنوش
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مـالعا قارع  ریخا  راـتفر  زا  ار  دوخ  راـجزنا  فلتخم ، تاـعمجت  اـب  نوگاـنوگ ، ياهرهـش  رد  مدرم  راـشقا  قارع ، میژر  ریخا  ياـهاعدا  تامادـقا و  یپ  رد 
.دنداد ناشن  شنکاو  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تیناحور  فلتخم  عماوج  املع و  هلمج  زا   (4) دندرک

هب ار  دوخ  روشک  كاخ  زا  بجو  کی  ام  تفگ : یناریا  هریزج  هس  دروم  رد  قارع  ياعدا  هرابرد  نارهت ، زراـبم  تیناـحور  هعماـج  يوگنخـس  نارهت ، رد 
اب ام  دوش و  یم  لامعا  تاداسرونا  نیـسح و  مادـص  فرط  زا  رهاظ ، تروص  هب  هک  تسا  اکیرما  مسیلایرپما  تاـکیرحت  نیا  .داد  میهاوخن  يروشک  چـیه 

تموکح زواجت  قارع ، یـضرا  ياعدا  ندرک  موکحم  نمـض  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  يوگنخـس  .درک  میهاوخ  هزرابم  تدـش  هب  لاـمعا  هنوگ  نیا 
رب ینبم  قارع  تساوخرد  هراـبرد  يرون  همـالع  هللا  تیآ  (5) .درک حـیبقت  تدـش  هب  قارع ، رد  ار  یناریا  سرادـم  نادرگاش  رازآ  نایعیـش و  هب  روشک  نیا 

نارگیزاـب اـما  تسا ؛ ناریا  هب  قلعتم  یقوقح ، یعطق  كرادـم  هب  هجوت  اـب  ریازج  نیا  تفگ : یـسوموبا  گرزب و  بنت  کـچوک ، بنت  ریازج  يروف  هیلخت 
ناتسزوخ هرابرد  هکنانچ  دنیامن ؛ يوعد  حرط  دننک و  یشارت  هناهب  دنناوت  یم  زور  ره  يرامعتسا ، ياه  هتکید  بسح  رب  یسایس ،

587 ص :

ص 3 ، 54 ذخأم - 1
ص 12. ذخأم 11 ، - 2

ص 3. ذخأم 1 ، - 3
ص 2. ذخأم 11 ، - 4

ص 3. ، 1 ذخأم - 5
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.دـسر یم  شوگ  هب  نآ  نیا و  بناج  زا  يرابتعا  یب  یهاو و  نانخـس  هاگ  هاگ  زین  ناریا  رگید  ياه  ناتـسا  هرابرد  یبرع و  ناتـسزوخ  تبحـص  ًاـنایحا  زین 
(1) هنیدم هکم و  ای  نیطسلف  ياه  نیمزرس  هرابرد  لیئارسا  بصاغ  میژر  ياعدا  هک  تسا  رابتعا  یب  ردق  نامه  قارع  هجراخ  ریزو  نانخس 

يرادمتعیرش و یشعرم ، یفجن  ماظع  تایآ  قارع ، زا  نایناریا  جارخا  زین  يو و  هداوناخ  ردص و  رقابدمحم  دیـس  هللا  تیآ  يریگتـسد  تبـسانم  هب  مق ، رد 
فلتخم ياه  هورگ  زورما  رهظزادعب  نینچمه  .دمآ  رد  لیطعت  لاح  هب  زین  رهـش  ياه  هزاغم  رازاب و  .دـندرک  لیطعت  ار  مق  هیملع  هزوح  سورد  یناگیاپلگ 
هموصعم ترـضح  مرح  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  زا  ردـص ، هللا  تیآ  ینیمخ و  ماما  زا  ییاـه  سکع  نتـشاد  تسد  رد  اـب  مدرم 

اه یثعب  ياه  ییوگ  هوای  ربارب  رد  تلود  لـمعلا  سکع  راتـساوخ  اـهنآ  .دـندرک  موکحم  ار  قارع  تلود  لاـمعا  دـنتخادرپ و  ییاـمیپهار  هب  مالـسلااهیلع 
(2) دندش

: تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  هرباخم  فرـشا  فجن  رد  ییوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هب  باـطخ  یمارگلت  یـشعرم  یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  نینچمه 
تیآ ترضح  يریگتسد  صخألاب  دیآ ، یم  دراو  قارع  هدیدمتس  ناناملـسم  رب  رابج  یثعب  تموکح  فرط  زا  هک  يدیدش  راشف  قارع و  هملوم  ثداوح  »

یم راظتنا  .تسا  هدیدرگ  بناج ، نیا  هصاخ  ناریا ، دهعتم  ناناملـسم  دیدش  رثأت  ملأت و  بجوم  هتاکرب -  تماد  ردـص -  رقابدـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللا 
(3)« .ددرگ قارع  كافس  میژر  ملاظم  يریگشیپ  هل و  مظعم  صالختسا  بجوم  یلاع  بانج  هناعطاق  تامادقا  هک  دور 

عـضوم ینیددض و  لامعا  ، » هیمالعا نیا  رد  .درک  مالعا  يا  هیعالطا  یط  ار  دوخ  يدردمه  زین  رفنت و  راجزنا و  بتارم  رهـش  نیا  هیملع  هزوح  دهـشم ، رد 
فرشا و فجن  هینید  مولع  بالط  زا  رفن  اهدص  ندومن  ینادنز  گرزب و  ياملع  زا  یـضعب  ندومن  ریگتـسد   » و قارع » رب  مکاح  ثعب  روفنم  میژر  يریگ 

 - دنشاب یم  رفن  رازه  زا  شیب  لوئسم ، تاماقم  یضعب  شرازگ  بسحرب  هک  يدایز -  دادعت  ندنار  و  اج ، نآ  زرابم  ناملـسم و  مدرم  زا  رفن  رازه  زا  شیب 
مالسا فالخ  لامعا  قارع و  عاضوا  هرابرد  دوخ ، هنازور  سرد  همانرب  نایاپ  زا  سپ  زین  يزاریش  هللا  تیآ  .تسا  هدش  موکحم  ًادیدش  قارع » زا  جراخ  هب 

رد مسیلایرپما  هدناشن  تسد  میژر  يرانکرب  ات  هک  تساوخ  قارع  زرابم  ناملـسم و  تلم  زا  يو  .درک  داریا  ینانخـس  ثعب ، میژر  یمالـسادض  فادـها  و 
زرابم ناملـسم و  تلم  هژیو  هب  ناهج  ناناملـسم  زا  نینچمه  وا  .دننیـشنن  ياپ  زا  تیناـحور ، يربهر  هب  حیحـص  یمالـسا  تموکح  کـی  يرارقرب  قارع و 

(4) .دننک یگداتسیا  دوخ  یقارع  ناردارب  تیامح  رد  تساوخ  ناریا 

رد یمالـسا  يروهمج  همانزور  .دندز  ییامیپهار  هب  تسد  یقرـش ، ناجیابرذآ  زرابم  تیناحور  هعماج  هزور  هس  رانیمـس  رد  ناگدننک  تکرـش  زیربت ، رد 
رد تلاخد  نینچمه  روشک و  نآ  زا  ام  ناملـسم  ناردارب  نارهاوخ و  جارخا  هنیمز  رد  قارع  یثعب  تلود  تامادـقا  دـض  رب  ییامیپهار  نیا  تشون  هراب  نیا 

طاقن رد  فالتخا  داجیا  و  نامدرک ، ناردارب  کیرحت  اب  ناریا  یلخاد  روما 

588 ص :

ص 3. ذخأم 1 ، - 1

ص2. ، 11 ذخأم - 2
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اب هزرابم  یلم و  یگچراپکی  تدحو و  رب  ینبم  ییاهراعش  دنتشاد ، تکرـش  زین  زیربت  مدرم  فلتخم  راشقا  هک  ییامیپهار  نیا  رد  .دش  رازگرب  نیـشندرک ،
(1) .دش هداد  بالقنا  نانمشد 
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زا هورگ  ود  نیا  .دنتخادرپ  عضوم  مالعا  هب  قارع  ریخا  تامادقا  ربارب  رد  یمالسا " راکیپ  نامزاس   " و هوعدلا " بزح  ، " یقارع زرابم  سانـشرس  هورگ  ود 
هب قارع  میقم  نایناریا  ناریا و  اب  دروخرب  يارب  مادـص  تلود  یلـصا  ياه  هناهب  زا  هچنآ  نایم ، نیا  رد  .دنتـسه  لاـعف  ناریا  رد  یـسایس  یتاـغیلبت و  تهج 
رد لـیذ  بیترت  هب  دـش ، رداـص  زورما  هک  هوعدـلا  بزح  هیناـیب  .تسا  قارع  ریخا  تاراـجفنا  رد  نتـشاد  تسد  هب  هوعدـلا  بزح  ناـعذا  دور ، یم  راـمش 

: دش سکعنم  یمالسا  يروهمج  همانزور 

قارع یثعب  مسیـشاف  تلود  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  درک  رداص  يا  هینایب  قارع  یمالـسا  توعد  بزح  ردص ، رقابدمحم  هللا  تیآ  يریگتـسد  اب  هطبار  رد  »
دندرب و دادغب  فرط  هب  دندرک و  تشادزاب  ار  قارع  یمالسا  ربهر  میعز و  ردص  رقابدمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  دومن ؛ مادقا  يا  هزات  تیانج  هب  زورید 
زا 300 شیب  دـندومن و  قارع  میقم  نایناریا  هیملع و  هزوح  هب  يددـجم  هنایـشحو  هلمح  لمع ، نیمه  تازاوم  هب  و  تسین ، تسد  رد  يربخ  ناشیا  زا  ًالعف 

.دنداتسرف اه  هاگ  هجنکش  هب  هدرک و  ریگتسد  هطبار  نیا  رد  ار  قارع  ریلد  ناملسم و  ناناوج  زا  یگرزب  عمج  دندرک و  جارخا  ناریا  ياهزرم  زا  ار  راوناخ 
هک ار  قارع  ثعب  ناکافس  نوخ  ماقتنا  هک  دوب  هدروخ  قارع ، ماشآ  نوخ  دالج  نیسح ، مادص  هک  دوب  یمسق  لابند  هب  هنایشحو  هناریگ و  ماقتنا  هلمح  نیا 

تما ماما  زا  ًالوا : هطبار  نیا  رد  ام  .دریگب  دندوب ، هدیسر  تکاله  هب  هیمالسالا  هّوعدلا  بزح  ریلد  دارفا  تسد  هب  هناعاجش ، لمع  ود  رد  یلاوتم و  زور  ود 
؛ دنک دادما  دییأت و  ار  قارع  لیصا  یمالسا  تضهن  دراد ، ناکما  هک  هوحن  ره  هب  هک  میراتساوخ  یمالسا  يروهمج  تلود  ناریا و  عاجش  دیشر و  تلم  و 
هچ دـنک و  یم  یط  ار  دوخ  یناگدـنز  رخآ  ياهزور  ثعب  مسیـشاف  بزح  .دـشابن  توافت  یب  اه  يراتفرگ  نیا  رد  هک  میهاوخ  یم  مالـسا  ناهج  زا  ًایناث :

(2)« .دندنویپب رگیدمه  هب  قارع  ناریا و  یمالسا  بالقنا  تضهن  ود  نیا  دیآ و  رد  زازتها  هب  قارع  نامسآ  زارف  رب  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  هک  تسا  دوز 

، ناهیک هتشون  هب  .درک  لاسرا  ینیمخ  ماما  يارب  یمایپ  زورما  زین  تسا ، هدرک  نصحت  مالعا  نارهت  هاگشناد  دجـسم  رد  هک  قارع  یمالـسا  راکیپ  نامزاس 
: تسا لیذ  حرش  هب  روبزم  مایپ  نتم 

ندناسر متس  هک  راوخنوخ  روتاتکید و  تسا  یمیژر  قارع ، رد  مکاح  میژر  .دیراد  عالطا  شیب  مک و  لئاسم  روما و  همه  زا  امـش  هک  میراد  نانیمطا  ام  »
، درذگ یم  زورما  فعضتسم ، تلم  نیا  رـس  رب  هک  هچنآ  تسا و  وا  تایـصوصخ  هلمج  زا  قارع ، دهاجم  تلم  هیلع  تراغ  لتق و  اشحف و  هعاشا  ملظ و  و 
رد ام  يارب  زور  ره  تسا و  مالسا  ياه  ناوج  زا  ولمم  ناهنپ ، راکشآ و  مادعا  ياه  نادیم  اه و  نادنز  اریز  دشاب ؛ هتـشذگ  رگید  یتلم  رب  هک  درادن  هقباس 

رارف و ای  دبا  نادنز  ای  تسا  مادـعا  ای  اریز  دنیـشنن ؛ گوس  رد  دریگن و  ازع  ار  شزیزع  نداد  تسد  زا  هک  دوش  یمن  تفای  يا  هداوناخ  .تسا  ازع  يا  هناخ 
بالقنا هک  نآ  زج  تسین  يزیچ  مرج  هب  مه  نآ  دیعبت ؛ ای 
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لدع تموکح  يرارقرب  ناهاوخ  هرخالاب  هتـشادرب و  مدـق  امـش  طخ  وریپ  نیدـهاجم  هار  رد  تسا و  هدـش  اریذـپ  ار  ماما  نآ  هنامیکح  يربهر  هب  یمالـسا 
.دنتسه قارع  رد  یمالسا 

نآ راظتنا  تسا و  رولبتم  امش  هنامیکح  يربهر  رد  یبالقنا ، یمالسا  ياه  نامزاس  اهرـشق و  مامت  زا  قارع  تلم  ياهوزرآ  هک  دیرادب  رواب  ماما  ترـضح 
راکیپ نامزاس  کنیا  .دـنهد  تاجن  بناجا  لامع  نارگلواپچ و  غوی  ریز  زا  ار  دوخ  دـنناوتب  هللا  يرای  یلاع و  ترـضح  هناربمایپ  ياهدومنهر  اب  اـت  دـنراد 

امش هب  رمع  لوط  ات  دهاوخ  یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  هدرک ، دیکأت  هتشذگ  نوچمه  ماما ، نآ  يربهر  هب  تبسن  ار  دوخ  نامیپ  ًاددجم  قارع  یمالـسا 
هیلاع فادها  هب  ندیـسر  رد  ار  امـش  لاعتم  دـنوادخ  .ددرگ  عقاو  اناوت  راگدرورپ  دـییأت  دروم  میراد ، یم  رب  ادـخ  هار  رد  ام  امـش و  هک  ییاه  ماگ  هداد و 

.دنادرگ قفوم  يدازآ  تلادع و  قح و  مالسا و  یناهج  تموکح  يرارقرب  رد  مالسا  تما 

نیدرورف 1359»(1)  18 قارع ، یمالسا  راکیپ  نامزاس  زا  نارهت  هاگشناد  دجسم  رد  نینصحتم 

رازگرب مق  رد  قارع ، میژر  ندرک  موکحم  يارب  هک  درک  توعد  ییامیپهار  کی  رد  تکرش  هب  ار  مدرم  هماع  قارع ،" زرابم  تیناحور  هعماج   " زین مق  رد 
(2) .دوش یم 
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نینچ تسا  هدرک  ندید  هقطنم  ياهروشک  زا  ًاریخا  هک  .یس.یب.یب  نارـسفم  زا  یکی  قارع ، ناریا و  روشک  ود  نیب  ینونک  عاضوا  حیـضوت  یـسررب و  رد 
: دسیون یم 

رثـکا زا  دارفا  نیا  یلو  دـنهد ؛ یم  لیکـشت  هعیـش  ناناملـسم  ار  قارع  تیعمج  زا  یمین  لقادـح  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  روشک  ود  نیب  یـسایس  تاـفالتخا 
هچنانچ هک  تفرگ  توق  یقارع  تاماقم  زغم  رد  رکف  نیا  تهج  نیدب  تسا ؛ زکرمتم  ینس  تیلقا  تسد  رد  تردق  هک  یلاح  رد  دنتسه ؛ مورحم  تازایتما 

هک تسا  هدیـشوک  قارع  رگید ، يوس  زا  .دش  دنهاوخ  هجاوم  رطخ  اب  قارع  تاماقم  دماجنیب ، قارع  نایعیـش  نتخیگنارب  هب  ناریا  زیمآ  کیرحت  تاراهظا 
هرهب ناریا  رد  يزکرم  تردق  نتسکش  مهرد  زا  دنتسه ، راک  لوغـشم  ناتـسزوخ  ناتـسا  یتفن  ياه  هزوح  رد  هک  برع  ياه  تیلقا  يارب  هحلـسا  لاسرا  اب 

بتارم هب  ياهورین  اب  هک  درادن  رارق  یتیعقوم  رد  ناریا  میژر  ییوس  زا  اریز  دـسر ؛ یمن  رظن  هب  لمتحم  قارع  ناریا و  نیب  گنج  زورب  هتبلا  .دـنک  يرادرب 
ناریا دـض  رب  برع ، ناهج  ناگدـید  ربارب  رد  اراکـشآ  هک  دوب  دـهاوخن  رداق  قارع  رگید ، يوس  زا  و  دـنک ، يربارب  یقارع  رتدـنمورین  رت و  هتفای  نامزاس 

رب ییاه  تباقر  تسا ؛ روشک  ود  نیب  هنیرید  ياه  تباقر  زا  يدـیدج  هلحرم  زاغآ  دوش ، یم  هدـید  حوضو  هب  هچنآ  یلو  دـنزب ؛ یماظن  تاـیلمع  هب  تسد 
(3) .سراف جیلخ  رد  رت  شیب  ياه  بآ  هب  یبایتسد  رس 

: تشون یشرازگ  رد  قارع ، ناریا و  نیب  ریخا  ثداوح  حیضوت  رد  زین  رتیور  يرازگربخ 

قداـص هللا  تیآ  اـّما  دوب ؛ هدـناوخ  قارع  ریزو  تسخن  نواـعم  يوس  هب  کـجنران  باـترپ  لوئـسم  ار  ناریا  قارع ، روـشک  سیئر  یتـیرکت  نیـسح  مادـص 
ود نیب  هک  یتاغیلبت  گنج  رد  .دناوخ  لتاق  اه و  ناسنا  باصق  ار  نیسح  مادص  درک و  در  ار  اعدا  نیا  ناریا ، بالقنا  هاگداد  سیئر  یلاخلخ 
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اه یناریا  رگا  تفگ : یقارع  رسفم  کی  .دناوخ  هناوید  تسرپداژن و  رصنع  کی  ار  ناریا  ربهر  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  زورما  قارع  دراد ، نایرج  روشک 
ثعاب ار  دوخ  يدوبان  دـننزب ، تسد  یلمع  نینچ  هب  رگا  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  یگناوید  دـنیاشگب ، شتآ  یبرع  ياهروشک  رگید  ای  ام  يوس  هب  دـنهاوخب 

(1) دش دنهاوخ  ور  هبور  ینیب  شیپ  لباقریغ  یتشونرس  اب  دنوش و  یم 

: دش مالعا  هراب  نیا  رد  زین  وکسم  ویدار  رد 

قارع روـشک و  نیا  ناـیم  تابـسانم  رد  یگریت  ار  رما  نیا  تلع  ناریا  شترا  یماـظن  يوگنخـس  کـی  .تسا  هدـمآ  رد  شاـب  هداـمآ  لاـح  هب  ناریا  شترا 
جارخا تفگ  يو  .تفرگ  رارق  ناریا  یلم  تـینما  سلجم  ثـحب  دروـم  زورما  قارع  ناریا و  طـباور  هلئـسم  هـک  درک  هفاـضا  وگنخـس  نـیا  .درک  فیـصوت 
ترافـس ياضعا  مامت  داد  روتـسد  زین  هداز  بطق  ياقآ  .تسا  هدش  دادـغب  نارهت و  نایم  تابـسانم  رت  شیب  هچره  ندـش  هریت  بجوم  قارع ، میقم  نایناریا 

(2) .دندرگ زاب  ناریا  هب  گنرد  یب  دادغب ، رد  ناریا 
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نایرج یبهذـم و  ياه  هورگ  اه و  تیـصخش  یبالقنا ، ياهداهن  يوس  زا  ار  ییاه  شنکاو  هریزج ، هس  هرابرد  هژیو  هب  قارع  ریخا  ياـهاعدا  تاـکیرحت و 
نیا رد  زین  ناریا  یـسایس  ياه  هورگ  اه و  نامزاس  بازحا ، ریاس  هوالع ؛ هب  .تسا  هتـشاد  لابند  هب  ماظن ، رد  مکاح  ياه  حانج  زین  و  نانآ ، اب  طبترم  ياـه 

ار نابراحم  نادقتنم و  نامکاح ، زا  معا  یلخاد  یسایس  ياه  نایرج  عامجا  نازیم  تسا  زورما  تاراهظا  همه ، هک  لیذ  دراوم  .دنا  هداد  ناشن  شنکاو  هراب 
.دهد یم  ناشن  اکیرما  اب  نآ  طابترا  قارع و  هلئسم  هرابرد 

یتفگش و بابسا  : » تفگ سراف  جیلخ  ریازج  هلئـسم  اب  قارع  میژر  دروخرب  هوحن  دیدش  ندرک  موکحم  نمـض  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  يوگنخـس  کی 
ار هنهک  ياه  مخز  ثعب ، تلود  تسا ، هدز  اوق  زکرمت  هب  تسد  سراف  جـیلخ  فارطا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  هک  یلاح  رد  هنوگچ  هک  تسا  رایـسب  فسأت 

هوقلاـب لـعفلاب و  ياـه  هاـگیاپ  مغر  هب  ینیمخ  ماـما  هک  تسا  یلاـح  رد  تسرد  نیا  تسا و  هداد  رارق  کسمتـسم  ناریا  هـیلع  هدوـمن و  زاـب  رـس  ًاددـجم 
نیا زا  دنا ؛ هدومن  دیکأت  یلصا  نمشد  ناونع  هب  اکیرما  مسیلایرپما  هناراکتیانج  شقن  رب  رگیدراب  روشک ، جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  اکیرما  مسیلایرپما 

تـسد رد  یکیرحت  لـماع  هتـسویپ  ریازج ، هلئـسم  ریظن  یــضرا  يواـعد  هـک  دـنریگب  هدـیدان  ار  تـقیقح  نـیا  دـنناوت  یمن  ناریا  قـلخ  نیدـهاجم  ثـیح 
راتساوخ ام  نیاربانب  دزاس ؛ فرحنم  ناش  یلصا  نمشد  زا  هتخادنا و  مه  ناج  هب  ار  متـس  تحت  ياه  قلخ  ناهج ، رـسارس  رد  ات  تسا  هدوب  اه  تسیلایرپما 

ار اه  قلخ  هقرفت  اه و  تسیلایرپما  رطاخ  تیاـضر  بابـسا  نیا ، زا  شیب  هداد و  همتاـخ  اـه  يزیگنا  هنتف  نیا  هب  رت  عیرـس  هچره  ثعب  تلود  هک  میتسه  نآ 
اکیرما یمرگ  تشپ  هب  شا ، یکاواس  یماظن و  يدایا  هاش و  هک  یطیارش  رد  هژیو  هب  زیگنا  هقرفت  يواعد  هنوگ  نیا  تیهام  هب  ًاساسا  ام  .دنادرگن ...  مهارف 

رد رصم ، لیئارسا و  و 
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، یتالیکشت یسایس و  یکلسم و  فالتخا  هنوگره  زا  رظن  فرـص  ناریا  نویبالقنا  هک  مینک  یم  دیکأت  میکوکـشم و  دنتـسه ، ینیچ  هئطوت  لوغـشم  هقطنم 
رد ناریا  بالقنا  هک  تسا  يرورـض  زین  بلطم  نیا  رکذ  .دنراوتـسا ...  ینیمخ  ماما  ییاکیرما )  ) یتسیلایرپما دـض  ننـس  رب  ناج  ياپ  ات  ادـصکی  لدـکی و 
زا یتالخادم  تاکیرحت و  یعدم  قارع  تلود  هچنانچ  اذل  و  درادن ؛ هناراکزواجت  هغبـص  چیه  دوخ ، یمالـسا  یتسیلایرپما و  دض  شخب  ییاهر  نومـضم 

يارب يزیواتـسد  بجوم  هنوگ  چیه  هدمآ و  لمع  هب  هناعطاق  یگدیـسر  زین  وس  نیا  زا  ات  دیامن  هئارا  ار  دوخ  دنتـسم  كرادـم  یتسیاب  تسا ، ناریا  بناج 
(1)« .دنامن یقاب  يزیگنا  هنتف 

هب هقطنم  یلخاد  تافالتخا  هب  ندز  نماد  رد  یتسیلایرپما  کیرحت  کی  ینونک  ینارحب  لـحارم  رد  ار  قارع  تلود  ریخا  عضوم  زراـبم ، ناناملـسم  شبنج 
یم مورحم  مسیلایرپما  لباقم  رد  ناملسم  برع  ياه  تلم  تیامح  زا  ار  ام  نامرهق  تلم   » هک تسناد  ناریا  بالقنا  رب  يدیدج  راشف  ار  نآ  دروآ و  رامش 
تلم دوش و  شومارف  راوخناهج  مسیلایرپما  هک  تسا  یلصا  داضت  لباقم  رد  یعرف  ياهداضت  هب  ندز  نماد  هلئـسم ، نیا  حرط  ، » روبزم هورگ  رظن  هب  .دنک »

هک دنز  یم  نماد  زین  ار  یتسینومکدض  ياه  نایرج  اه  همانرب  نیا  بلاق  رد  هک  نانچمه  دریگب ؛ رارق  ناریا  تلم  لباقم  رد  برع  و  برع ، لباقم  رد  ناریا 
هلئـسم يور  یناهج  نارحب  هک  ینونک  ساسح  لحارم  رد  : » تسا دـقتعم  زراـبم  ناناملـسم  شبنج  .تسا » ناریا  بـالقنا  تیارـس  زا  يریگولج  شا  هجیتن 

اه تلم  هک  تسا  یتسیلایرپمادض  هزرابم  هب  نداد  يوتحم  حرط و  هئطوت ، نیا  ندرک  شاف  كرتشم و  نمشد  ربارب  رد  اه  ّتلم  عفانم  رب  دیکأت  تسا ، ناریا 
يا هئطوت  هنوگره  هیلع  ناراوخناهج ، ماد  رد  نداتفین  مسیلایرپما و  اب  كرتشم  هلباقم  يارب  تشاذگ و  دنهاوخ  رانک  ار  ینورد  تافالتخا  هدرک ، هجوتم  ار 

(2) .دش دنهاوخ  جیسب 

، تسین نایم  رد  یـسوموبا  بنت و  ریازج  هلئـسم  اهنت  : » تفگ هناگ  هس  ریازج  دروم  رد  قارع  ياـعدا  هراـبرد  هدوت ، بزح  يزکرم  رداـک  ياـضعا  زا  یکی 
بالقنا يزوریپ  ودب  زا  اریز  تسین ؛ يا  هزات  زیچ  دش  قارع  فرط  زا  اهدایرف  نیا  بجوم  هچنآ  .تسا  ناریا  بالقنا  اب  تفلاخم  قارع  یلـصا  فده  هکلب 

هداتفا تشحو  هب  دریگ  یم  اـپ  قارع  نورد  رد  هک  یـشبنج  زا  دوب و  هدرک  ساـسحا  شبـصاغ  تموکح  دروم  رد  ار  رطخ  نیـسح  مادـص  ناریا ، یمالـسا 
(3)« .تسا هدرک  قارع  میقم  ياه  یناریا  هجوتم  ار  رطخ  نیا  تسا و 

هبرـض رطاـخ  هب  تسا و  رامثتـسا  رامعتـسا و  تسد  تلآ  تلود  نیا  هک  تسا  نآ  هناـشن  قارع  یثعب  تلود  تاراـهظا  : » تفگ ناریا  یلم  ههبج  يوگنخس 
هب قلعتم  لوا  زا  ریازج  نیا  دناد  یم  ایند  : » تفگ يو  .دوش » یم  هدیشک  شیپ  ثحابم ، اه و  تبحص  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم  دنمهوکـش  بالقنا  هب  ندز 
زا غراف  اه  هورگ  همه  تلم و  : » دوزفا وا  .درک » لامعا  اج  نآ  رد  ار  دوخ  ددـجم  تیمکاـح  ناریا  تلود  طـقف  دوبن و  یماـظن  لاغـشا  هلئـسم ، دوب و  ناریا 

(4)« .دوب دنهاوخ  تلود  نابیتشپ  یسایس ، تهج  رظن و  هنوگره 

592 ص :

ص 1 و 2. ، 19/1/1359 هرامش 35 ، ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دهاجم ،"  " هیرشن - 1
ص 3. ، 1 ذخأم - 2
ص 3. ، 1 ذخأم - 3
ص 3. ، 1 ذخأم - 4

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 642 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_592_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_592_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_592_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_592_4
http://www.ghaemiyeh.com


نیرت کـچوک  زین  هتخاسرامعتـسا  روشک  نیا  مدرم  ناـیم  رد  هک  یتـلود  قارع ، یثـعب  تلود  تاـکیرحت  : » تفگ ناریا  تلم  بزح  ریبد  رهورف  شوـیراد 
ناوج نویناحور  ار  نآ  هدـمع  شخب  هک  البرک  فجن و  هیملع  ياه  هزوح  برع و  نایعیـش  درُک ، ناروآ  مزر  دـیدش  راشف  ریز  نونکا  درادـن و  یهاگیاپ 

ام نهیم  مدرم  اب  ینمـشد  هب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  زات ... ، هکی  تلود  نیا  .تسین  يراظتنا  فالخ  زیچ  دراد ،] رارق   ] دنزاس یم  ناریا 
زا مد  هتخادرپ و  سراـف  جـیلخ  رد  دوخ  ناـگوان  تیوقت  هب  هدـیدرگ و  دـیماان  دوخ  دـیدج  ياـه  هسیـسد  زا  اـکیرما  مسیلاـیرپما  نونکا ...  .دوب  هتـساخرب 

نوریب ناریا ، بونج  برغ و  رد  تفن  زاگ و  ياه  هلول  رد  يراکبارخ  ناتسدرک ، رد  هتـشذگ  زور  دنچ  ياه  يزیگنا  هنتف  .دنز ...  یم  يداصتقا  هرـصاحم 
ریزو يدامح  نودعـس  هنامرـش  یب  نانخـس  ماجنارـس ، و  قارع ، كاخ  زا  هنایـشحو  راتفر  اـب  یناریا  دـنملاس  كدوک و  درم و  نز و  زا  رفن  نارازه  ندـنار 

، نآ زیچان  ناگدـناشن  تسد  اکیرما و  مسیلایرپما  کش ،...  یب  یلو  تسا ؛ نیوکت  فرـش  رد  هک  تسا  یکانرطخ  هئطوت  زراب  ياه  هناشن  قارع ، هجراـخ 
حالس هب  تسد  یمالسا ، دنمهوکش  بالقنا  ناگدننیرفآ  نیا  ناریا ، نادرم  نانز و  همه  موزل ، تروص  رد  .درب ...  دنهاوخن  يا  هرهب  رت  شیب  ییاوسر  زج 

(1)« .دروآ دهاوخرد  اپ  زا  ار  نارودزم  نیا  همه  ناریا ، تلم  یمالسا  بالقنا  رتسگ  ناهج  دُعب  هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  کش  یب  .درب  دنهاوخ 

دـض ًاتاذ  ام  یمالـسا  بالقنا  : » تفگ قارع  تلود  ياعدا  هرابرد  اماج " ناریا ، ناملـسم  مدرم  یبالقنا  شبنج   " يزکرم ياروش  وضع  یماس  مظاک  رتکد 
رد فطع  هطقن  کی  هب  اهزور  نیا  و  تسین ، راعش  کی  تسا ، اکیرما  یگدرکرـس  هب  مسیلایرپما  زا  دیآ  یم  ام  رـس  هب  هچره  هک  نیا  تسا و  یتسیلایرپما 

هنحـص رد  اکیرما  ژیتسرپ  رظن  زا  مه  اکیرما و  یلخاد  لئاسم  رظن  زا  مه  ناریا ، رد  اکیرما  سوساج  ياه  ناگورگ  .میا  هدیـسر  یتسیلاـیرپما  دـض  هزراـبم 
تسد یبالقنا  طخ  دنتسناوتن  دندرک ، هنیمز  نیا  رد  اهنآ  هک  کیتاملپید  یـسایس و  ياه  يزاب  اه و  شـشوک  اب  هدش و  یـصاخ  تیمها  ياراد  للملا ، نیب 

نیا همادا  رد  نانچمه  دنهدب و  يرییغت  ار  ماما  طخ  هاگآ  نازرابم  ناریا و  یجراخ  تسایس  ناراکردنا 
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هقطنم رد  هک  یلماوع  اب  دنیـشن و  یمن  راکیب  نمـشد ، هک  تسا  یعیبط  لئاسم ، نیا  هب  هجوت  اب  : » دوزفا يو  .دوش » یم  يراشفاپ  یتسیلاـیرپما  دـض  هزراـبم 
(1)« .دنک یم  عورش  ار  یبالقنادض  لامعا  يراکبارخ و  دراد ،

ام : » درک مالعا  هناگ  هس  ریازج  دروم  رد  قارع  ياـعدا  ندرک  موکحم  نمـض  يو ] ناـهارمه  يداوجدیـس و  جاـح  رغـصا  یلع  " ] شبنج  " یـسایس هورگ 
(2) .میناد یم  ناریا  تلم  قح  ار  تیمکاح  نیا  مینک و  یم  دیکأت  ریازج  نیا  رب  ار  ناریا  تیمکاح  هناعطاق 

مالعا هراب  نیا  رد  ار  دوخ  عضاوم  دش ، جرد  زین  نامزاس  نیا  ناگرا  راک ، همانزور  رد  هک  يا  هیعالطا  رودص  اب  ناریا ، قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس 
یکی ماقم  رد  رگید  نونکا  هدمآ ، رد  یناهج  مسیلایرپما  تمدخ  هب  تسا  اه  تدـم  هک  قارع  میژر  ناریا ! زرابم  ياه  قلخ  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک 

راکتیانج هرهچ  میژر ، نیا  .تسا ...  هتفرگ  رارق  هنایمرواخ  ياه  قلخ  ریاس  قارع و  ناریا و  ياـه  قلخ  ربارب  رد  هقطنم  ياـه  تموکح  نیرت  یعاـجترا  زا 
نیسپاو شترا ، هزینرس  روز  هب  طقف  درادن و  قارع  مدرم  نایم  رد  یهاگیاپ  چیه  رگید  تسا و  هتخاس  راکشآ  قارع  ناریا و  مدرم  يارب  یمامت ، هب  ار  دوخ 
تیامح تحت  ار  قباس  میژر  يدایا  شترا و  يرارف  ناهدنامرف  هلحنم ، كاواس  ناسانـشراک  قارع  میژر  .دـهد ...  یم  همادا  ار  دوخ  نیگنن  تایح  نارود 

ياـه شـالت  زا  یئزج  زین  یقارع  نایعیـش  ناـیناریا و  جارخا  .دـنک ...  یم  جیـسب  هاـش  زا  يرادـفرط  هب  مدرم  هیلع  یهد و  ناـمزاس  ار  ناـنآ  هتفرگ و  دوخ 
یم مالعا  ناریا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  .دروآ  یم  لمع  هب  قارع  ناریا و  قلخ  نایم  دـنویپ  فیعـضت  يارب  قارع  میژر  هک  تسا  يا  هناحوبذـم 

(4)-(3)« .درک دهاوخ  هزرابم  قارع  ناریا و  نامرهق  ياه  قلخ  یبالقنا  دنویپ  میکحت  يارب  اوق  مامت  اب  دراد 

ار ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  میژر  کی  ندـمآ  راک  يور  لامتحا  هک  ینامز  زا  قارع  میژر  درک : مالعا  زین  رگراک  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس 
دوش و تسدمه  هاش  اب  دوب  رضاح  داد و  یم  ناشن  تیساسح  ًادیدش  هلئسم  نیا  هب  تبسن  سیراپ ،) هب  ینیمخ  هللا  تیآ  رفس  زا  شیپ   ) درک یم  ینیب  شیپ 

ملع .دید  دیاب  یعیـش )  ) یبهذم يربهر  اب  ناریا  بالقنا  زا  قارع  نایعیـش  يریذـپریثأت  رد  ار  تشحو  نیا  تلع  .دـنک  هئطوت  ناریا  ياه  قلخ  بالقنا  هیلع 
تهج رد  قارع و  تلم  یتسیلانویـسان  تاـساسحا  هب  ندز  نماد  يارب  تسا  يا  هلیـسو  عـقاو  رد  قارع ، بناـج  زا  هناـگ  هس  ریازج  عوـضوم  ددـجم  ندرک 

هناراکزواجت مادقا  هنوگره  ام  .دراد  رارق  قارع  ياه  قلخ  عفانم  ندرک  لامیاپ  تهج  رد  هک  یتسایـس  تسا ؛ هتفرگ  شیپ  رد  میژر  نیا  هک  ییاه  تسایس 
نایناریا جارخا  هچ  ناتسزوخ ، رد  هاگآان  رصانع  کیرحت  تاراجفنا ، تروص  هب  هچ  ار  ناریا  هیلع  قارع 
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(2)-(1) .مینک یم  موکحم  هاش ، میژر  ياه  هدنام  هت  هب  نداد  هانپ  ییویدار و  تاغیلبت  هچ  قارع و  میقم 

بزح سیـسأت  زا  لبق  هک  بزح  نیا  .تخادرپ  هقطنم  رد  ریخا  يایاضق  هرابرد  رظنراهظا  هب  ینونک ، نامکاح  زا  یمیالم  داقتنا  اب  تسیناریا " ناـپ   " بزح
، بالقنا زا  سپ  ياضف  رد  تشاد  هتشذگ  ماظن  لیذ  یمـسر  تیلاعف  تیدوجوم و  هتـشذگ " میژر  سلجم  رد  هدنیامن  کی  دح   " رد زیخاتـسر ،"  " دحاو

مالعا هب  هاگ  هگ  درادـن ، تیلاعف  زین  پچ  هرفن  دـنچ  ياه  هورگ  دـح  رد  یتح  درادـن و  یهاگیاج  ًالمع  دوجوم  یعدـم  ياـه  ناـیرج  زا  مادـک  چـیه  رد 
توعد ناتـسود  ناریا  زا  داد و  رادـشه  هقطنم  رد  يرامعتـسا  ياه  هئطوت  هرابرد  يا ، هینایب  یط  بزح  نیا  دادـماب ، همانزور  هتـشون  هب  .دزادرپ  یم  عضوم 
نونکا تسا : هدمآ  هینایب  زا  یتمسق  رد  .دنزیخاپ  هب  یناریادض  ياه  هشیدنا  اب  هزرابم  سراف و  جیلخ  یخیرات  تیوه  تلم و  قوقح  زا  عافد  يارب  هک  درک 

یخیرات و قوقح  یتایح و  عفانم  ناراکردنا ، تسد  نالوئسم و  هجوت  مدع  ببس  هب  ناریا ، تلم  ریخا  هلاس  اه  هد  خیرات  زا  رایـسب  يدراوم  دننام  رگید  راب 
نیا هدناشن  تسد  ياه  تموکح  يرامعتسا و  تسار  پچ و  ياه  تسایس  راکشآ  ياهدیدهت  تارطاخم و  دروم  یناریا  گرزب  هعماج  یضرا  یـسایس و 

(3) .تسا هتفرگ  رارق  هقطنم  رد  اه  تسایس 

345

یّلک روط  هب  شترا و  تالاقتنا  لقن و  رارقتسا و  دض  رب  یلو  تسا ؛ هدرک  شکورف  اه  يریگرد  دودحم ، ياهدروخرب  یخرب  زج  هب  نیشندرُک ، قطانم  رد 
گنج عوقو  بجوم  ار  نآ  تارابع ، نیرتدنت  عضاوم و  نیرتدیدش  اب  فلاخم  ياهورین  دوش و  یم  لامعا  يدـیدش  یتاغیلبت  راشف  ماظن ، ياهورین  روضح 

.دنناوخ یم  هقطنم  رد 

ات نیب 10  یهورگ  دادماب  تعاس 2:30  هاشنامرک ، هاپـس  یمومع  طباور  شرازگ  هب  .داد  خر  نارایماک  يرتمولیک  دـنچ  رد  زورما  دودـحم  يریگرد  کی 
.نارایماک شخب  يرتمولیک  هس  رد  هاشنامرک  یناهاش  هعلق  رد  رقتـسم  يرقم  دندرک ؛ هلمح  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  رقم  کی  هب  حلـسم ، رفن   15
نارادساپ تسد  هب  درکن و  لمع  هناتخبشوخ  هک  دندرک  باترپ  روکذم  هقطنم  رد  نارادساپ  هاپـس  داتـس  فرط  هب   7 یج.یپ.رآ هلولگ  کی  هلمج  زا  اهنآ 

(4) .دندرک رارف  ینیشن و  بقع  هب  راداو  ار  اهنآ  دنداد و  خساپ  اهنآ  شتآ  هب  ًالباقتم  نارادساپ  .داتفا 

رد زورما  جدننـس ، رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  درک  لاسرا  هراب  نیا  رد  یـشرازگ  جدننـس  زا  سراپ  يرازگربخ  لاح ، نیا  رد 
لوئـسم راگنربخ ، نیا  شرازگ  هب  .تفرگ  ساـمت  هل  هموک  تارکمد و  بزح  نالوئـسم  اـب  ناراـیماک ، هژیو  هب  ناتـسدرک  ناتـسا  عاـضوا  یگنوگچ  دروم 

نارایماک رد  رقتسم  نایشترا  نارادساپ و  نیب  ماگنه  بش  تشاد : راهظا  تارکمد  بزح 

595 ص :

رد مکاح  ماظن  ود  ره  دیدش  شنزرـس  اب  هک  رگراک  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  زا  یعـضاوم  رورم  شرازگ 344 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
فیعضت هب  قارع  شترا  تمدخ  رد  ًالمع  قارع ، رد  هن  ریثأت ) تروص  رد  هتبلا   ) ناریا رد  نامزاس  نیا  روضح  ریثأت  لیلد  هب  نآ ، ياهداهن  ناریا و  قارع و 

.تسا ص622 هتخادرپ  ناریا  حلسم  ياهورین 
همیمض 49. ، 18/1/1359 راکیپ ،"  " هیرشن - 2

ص 9. ، 19/1/1359 هرامش 253 ، دادماب ، همانزور  - 3
.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص3 ، ذخأم 54 ، - 4

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 645 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_595_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_595_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_595_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_595_4
http://www.ghaemiyeh.com


ناگرمـشیپ هب  يریگرد  نیا  رد  .تشاد  همادا  حبـص  ات 5:30  تعاس 1:30  زا  هک  دـمآ  دوجو  هب  یی  يریگرد  درُک ، قلخ  تمواـقم  شبنج  ناگرمـشیپ  اـب 
نایرج رد  دوزفا : نینچمه  يو  .تسین  تسد  رد  یعالطا  زونه  نآ  نوچ  دنچ و  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  یتافلت  نمـشد  هب  یلو  دـماین ؛ دراو  یبیـسآ  درُک 

دنوش و یمن  راک  نیا  هب  رضاح  اهنآ  اما  دننک ؛ نارابمب  ار  نارایماک  ياهاتـسور  هک  دنهاوخ  یم  نایـشترا  زا  نارودزم  نارایماک ، شیپ  زور  دنچ  يریگرد 
نمـض نارایماک ، هرابرد  یتاراهظا  رد  هل  هموک  بزح  نالوئـسم  زا  یکی  .دـننک  یم  یمخز  ار  راد  هجرد  کی  زابرـس و  هس  نارودزم  عوضوم  نیا  رـس  رب 

ياهورین دوب  هتفگ  هک  ردص  ینب  يوگ  هوای  ناهد  رب  تسا  يرگید  تشم  ناتـسدرک ، زا  هشوگ  نیا  رد  زیمآ  تیقفوم  تالمح  نیا  تفگ : ربخ  نیا  دـییأت 
(1) .دنوش حالس  علخ  دیاب  ناتسدرک  رد  حلسم 

رتپوک یله  تسا و  هدش  لیـسگ  نیـشندرک  قطانم  همه  هب  شترا  هک  درک  ناشنرطاخ  يا  هیعالطا  راشتنا  اب  زکرم  میقم  ياهدرک  تیعمج  رگید ، يوس  زا 
(2) .دنا هتفرگ  رارق  جدننس  هناب و  مدرم  ضارتعا  دروم  دنا ، هدوب  نایماظن  لماح  هک  شترا  ياه 

ره هک  تسا  هدز  تسد  تالاعفنا  لعف و  يرـس  کی  هب  هقطنم  رد  شترا  درک : مالعا  هل  هموک  بزح  نالوئـسم  زا  یکی  ناـهیک ، شرازگ  هب  لاـح  نیا  رد 
عـضو نینچمه  يو  .دـننک  لیمحت  ناتـسدرک  مدرم  هب  يا  هرابود  گنج  دـنهاوخ  یم  راک  نیا  اب  مینک  یم  رکف  ام  نوچ  دوش ؛ یم  رت  شیب  مدرم  میب  نآ ،

، دـشکب دوـخ  تاـکیرحت  زا  تسد  شترا  رگا  تشادـن و  دوـجو  يریگرد  ریخا ، زور  ود  رد  ناتـسدرک  هقطنم  رد  تفگ  درک و  فیـصوت  مارآ  ار  هقطنم 
(3) .دش دهاوخن  عورش  یگنج 

هدـنیآ رد  هک  تسا  هدومن  مالعا  نآ  رد  هدرک و  شخپ  داباهم  رد  يا  هیمـالعا  تارکمد  بزح  ًاریخا  هاپـس ، هب  شترا  كرتشم  داتـس  مـالعا  قبط  نینچمه 
زا دراد ؛ دوجو  تارکمد  بزح  فرط  زا  زین  رگید  زیمآ  کیرحت  تاکرحت  یخرب   (4) .درک دهاوخ  هلمح  نیشندرک  قطانم  هب  اوق  مامت  اب  شترا  کیدزن ،
هب دندش و  ریگتسد  تسا ، داباهم  هدقن -  روحم  رد  نیشن  مجع  ياتسور  نیرخآ  هک  هاشدمحم  رد   (5)، یگدنزاس داهج  ياضعا  زا  رفن  راهچ  زورما  هلمج 

(6) دندش هدرب  داباهم  رد  تارکمد  بزح  رتفد 

346

جرد یمالسا  يروهمج  همانزور  زورما  هرامش  رد  هک  درک  رداص  نارایماک  لبق  زور  راهچ  ثداوح  هرابرد  يا  هیعالطا  درُک  ناملسم  ناگرمـشیپ  نامزاس 
، مدرم هب  نانآ  نارازگتمدخ  درُک و  ناناملسم  تیمولظم  زا  یبلاطم  تسا ؛ هدرک  جرد  ار  نارایماک  هثداح  زا  یتایئزج  هیعالطا  نیا  رد  روبزم ، نامزاس  .دش 

دـض بازحا  سراپ و  يرازگربخ  هنامیمـص  يراکمه  ، " نیا رب  هوالع  .دـنک  یم  تیاکح  هقطنم ، رد  ماظندـض  حلـسم  بازحا  هناشنمدد "  " راتفر زا  زین  و 
"، بالقنا

596 ص :

.18/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص1 ، ذخأم 2 ، - 1
ص 9. ذخأم 21 ، - 2
ص 9. ذخأم 21 ، - 3

.18/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  یهدنامرف ، زکرم   - 3 اجامس زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063301 دنس  - 4
.تسا هدش  رکذ  هدش ، هدوبر  دارفا  لماک  یماسا  هطوبرم ، دنس  رد  - 5

.19/1/1359 (، تاعالطا  ) نارهت هب  هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063314 دنس  - 6
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(1) .تسا هدش  يرازگربخ  نیا  هیفصت  تساوخرد  يروهمج  سیئر  بالقنا و  ياروش  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  هیعالطا  نیا  رد 

هدرکن و افتکا  نامناردارب  نتشک  هب  هلمح  نیا  رد  نیمجاهم  : » تسا هدش  دای  لیذ  وحن  هب  ماظن  فلاخم  حلـسم  ياه  هورگ  تیعبـس "  " زا هیعالطا ، نیا  رد 
رارق وا  بیج  رد  هدیچیپ و  يذغاکرد  ار  دیهـش  ناردارب  زا  یکی  زغم  و  دنیامن ...  یم  هل  گنـس  اب  ار  اهنآ  كاپ  ياه  ندـب  هناشنمدد  ناشتداهـش ، زا  سپ 

« .ینیمخ نارودزم  يازس  تسا  نیا  هک  دنسیون  یم  يذغاک  هکت  رد  دنهد و  یم 

هدوب نارایماک  دوخ  لها  ناـنآ  زا  یکی  اـهنت  دـنا و  هدوب  یتالیکـشت  هفیظو  کـی  ریگرد  هک  راـفک " نیمجاـهم   " رب يزوریپ  زا  نینچمه  هیعـالطا  نیا  رد 
قطاـنم رد  بـالقنا  دـض  ياهرگنـس  هیلک  مادـهنا  هب  قفوم  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  ناردارب  يریگرد  نیا  رد  : » تسا هدـش  هداد  ربـخ  وحن  نیا  هب  تسا ،

رفن کی  یجدننـس ، رفن  ود  یناویرم ، رفن  هدزاود  اهنآ  نایم  زا  هک  دنوش  یم  هتـشک  رافک  نیمجاهم  زا  نت  اه  هد  نآ ، هجیتن  رد  هک  دنا  هدش  هلخاب  فارطا 
، هل هموک  لاثما  سراپ ، يرازگربخ  عبانم  هک  تسا  هدش  دیکأت  هیعالطا  رد  .دنا » هدوب  زقـس  لها  رفن  راهچ  جدننـس و  ياهاتـسور  زا  رفن  ُهن  نارایماک ، لها 

(3)*(2) .دنک یم  لقن  تایلعج  ربخ ، ياج  هب  نانآ  لوق  زا  هک  دنتسه  راکیپ  ییادف و 

347

نیا رد  ماظن  تیمکاح  رارقتسا  اه و  هورگ  حالس  علخ  ترورض  نایب  ناتسدرک و  هرابرد  یمالسا  يروهمج  زور  ینارنخس  رد  ردص  ینب  تاراهظا  زا  دعب 
هرابرد یعطاق  عضوم  زین  ناتـسدرک  يارب  تلود  هژیو  تئیه  زورما  تشاد -  یپ  رد  ناتـسدرک  رد  ریگرد  ياه  هورگ  يوس  زا  يدنت  شنکاو  هک  هقطنم - 

لئاق رابتعا  ترورـض  هب  طوبرم  ياه  لیمحت  یتاغیلبت و  ياهراشف  نینچمه  تئیه  نیا  .درک  مـالعا  شا  هجیتن  تارکمد و  بزح  یلـصا  هتـساوخ  راـعش و 
ار ناتسدرک  رد  ریگرد  حلسم  ياه  هورگ  عضاوم  ناونع ، نیا  اب  روبزم  عمج  .درک  در  ًاتحارـص  ار  درُک " قلخ  یگدنیامن  تئیه   " مان هب  یعمج  يارب  ندش 

لباق بالقنا  ياروش  رد  یطیارـش ، ققحت  زا  دـعب  ار  نآ  هکلب  درکن ؛ مالعا  یفتنم  ار  يراتخمدوخ  حرط  لاـح ، نیع  رد  هژیو  تئیه  .دـنک  یم  یگدـنیامن 
: تسا نینچ  عوضوم  نیا  زا  زورما  ناهیک  شرازگ  .تسناد  حرط 

هدرک يروهمج  سیئر  میلست  تارکمد  بزح  هک  ناتـسدرک  يراتخمدوخ  حرط  هک  درک  مالعا  ناتـسدرک  يارب  تلود  هژیو  تئیه  وضع  نایغابـص  مشاه 
رد نونکا  مه  تارکمد  بزح  يداهنشیپ  حرط  دوزفا : يو  .دش  دهاوخن  حرطم  بالقنا  ياروش  رد  هقطنم ، یسایس  ياه  هورگ  لماک  حالـس  علخ  ات  تسا ،

ینارنخس رد  ناشیا  دوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا و  يروهمج  سیئر  رایتخا 

597 ص :

مالعا لبق  زور  ود  هک  سراپ  يرازگربخ  دـض  رب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هباـشم  عضاوم  رکذ  شرازگ  شرازگ 346 : لوا  همیمض  دراد ؛ همیمـض  - 1
622 ص.تسا هدش 

.درک ص623 ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  هیعالطا  لماک  نتم  شرازگ 346 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - * 2
ص4. ذخأم 54 ، - 3
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اب هک  تسا  یعیبط  دشاب و  هدش  رارقرب  هقطنم  رد  شمارآ  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یعقوم  ناتـسدرک  رد  یحرط  ره  ندرک  هدایپ  دـنتفگ ، نیدرورف  زور 12 
.دمآ دهاوخ  دوجو  هب  سلجم ، تاباختنا  يرازگرب  روشک ، ریزو  هتفگ  هب  ای  ینارمع  ياهراک  هنوگره  ناکما  هقطنم ، هب  شمارآ  نتشگرب 

رگا ًالوصا  تفگ : درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  ناونع  تحت  زیمآ ، حلـص  تارکاذم  يارب  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  یگدامآ  مالعا  هرابرد  نایغابـص  مشاه 
روط هب  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  اب  یلو  درک ؛ دهاوخ  هرکاذم  ناتـسدرک  مدرم  زین  یبهذم و  یـسایس و  ياه  تیـصخش  اب  هژیو  تئیه  دشاب ، یترورض 

ياهورین تفگ : دـندوب ، هداد  رادـشه  نآ  دروم  رد  یـسایس  ياه  هورگ  یخرب  هک  ناتـسدرک  رد  يرگید  گنج  زورب  لامتحا  هراـبرد  يو  .هن  هناگادـج ،
هب هلمح  هنوگره  یمالـسا  يروهمج  شترا  هک  تسا  یعیبط  یلو  دـنرادن ؛ دـنا و  هتـشادن  یگنج  هنوگ  چـیه  دـصق  هقطنم  رد  رقتـسم  یماـظن  یماـظتنا و 

كاخ مامت  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ار  قح  نیا  تکلمم  لالقتسا  ظفح  يارب  یمالسا  يروهمج  شترا  نینچمه  .داد  دهاوخ  خساپ  هناعطاق  ار  دوخ  عضاوم 
.دیامن يریگولج  راک  نیا  زا  درادن  قح  سک  چیه  دنک و  دمآو  تفر  روشک 

بیذکت دور ، یم  ناتسدرک  هب  يدیدج  تین  نسح  تئیه  هک  نیا  رب  ینبم  ار  ینیسح  نیدلازع  خیش  رتفد  سیئر  هتفگ  نایاپ ، رد  نینچمه  نایغابص  مشاه 
سیئر دـییأت  دروـم  و  بـالقنا ، ياروـش  ماـما و  بختنم  هک  ناتـسدرک  يارب  تلود  هژیو  تـئیه  اـهنت  تـسین و  راـکرد  یتـین  نـسح  تـئیه  دوزفا : درک و 
سیئر ماـما و  هلیـسو  هب  دـیاب  دـیدج ، تئیه  مازعا  زین  هنیمز و  نیا  رد  رییغت  هنوـگره  نیارباـنب  دـنک ؛ یم  تلاـخد  ناتـسدرک  روـما  رد  تـسا ، يروـهمج 
تروص راک  نیا  مه  نارایماک  دروم  رد  هک  نانچ  دتـسرف ؛ یم  هقطنم  هب  یـسررب  يارب  ار  ییاه  تئیه  هژیو ، تئیه  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  .دشاب  يروهمج 

(1) .تفرگ

رد تخادرپ و  هیـضق  نیا  هب  مدرم  همان  همانزور  زورما  هرامـش  رد  شیوخ ، یتاعوبطم  ياـه  کـیتکات  اـب  بساـنتم  زین  هدوت  بزح  هک  دوش  یم  يروآداـی 
: تشون نایغابص  تاراهظا  اب  لباقتم  یتشادرب 

سیئر رظن  هصالخ  .درک  هراشا  زین  ناتـسدرک  هلئـسم  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  زورلاس  تبـسانم  هب  دوخ  تانایب  رد  يروهمج ، سیئر  ردص  ینب  ياقآ 
رایتخا رد  نونکا  هدش ، بیوصت  هدش و  حالصا  ِحرط  نیا  درک و  بیوصت  یتاحالصا  اب  ار  اهدرُک  يداهنشیپ  حرط  بالقنا  ياروش  هک  دوب  نیا  يروهمج 

سیئر ياقآ  دروخرب  زرط  نیا  .دـنراذگب  نیمز  ار  دوخ  ياـه  حالـس  اـهدرک  دـیاب  دـننک ، مـالعا  ار  حرط  نیا  ناـشیا  هک  نآ  زا  لـبق  تسا و  دوجوم  يو 
رظن قبط  رگا  .دنک  مالعا  ار  هدش  بیوصت  هدـش و  حالـصا  حرط  ردـص  ینب  ياقآ  لوا  دـیاب  نیا ، سکعرب  ام  رظن  هب  .تسا  تسردان  ام  رظن  هب  يروهمج 

تلود تفای ؛ دهاوخ  تدش  یـشکردارب  گنج  دوشن ) هتـشاذگ  نیمز  اه  حالـس  هک  ینامز  ات  دوجوم  حرط  مالعا  مدع  ینعی   ) دوش لمع  ردص  ینب  ياقآ 
نایم هک  یتابـسانم  اه ، نیا  همه  هجیتن  رد  تفاـی و  دـنهاوخ  قنور  ناریا  رـساترس  ناتـسدرک و  یبالقنادـض  ياـهورین  تفرگ ؛ دـهاوخ  رارق  قلخ  ربارب  رد 

.دییارگ دهاوخ  يرت  شیب  تماخو  هب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  يروهمج  میژر  ناتسدرک و 
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هلیسو هب  هدش  بیوصت  هدش و  حالصا  حرط  دنراذگب ، نیمز  ار  اه  حالـس  اهدرُک  هک  نیا  زا  لبق  ناشیا  ینعی   ) دوش لمع  نآ  سکع  هک  یتروص  رد  یلو 
يارجا هار  رد  تفریذـپ و  دـنهاوخ  ار  حالـس  علخ  هلئـسم  رطاخ ، بیط  اب  درُک ، تسرپ  نهیم  یبالقنا و  نیتسار  ياهورین  دـننک ) مالعا  ار  بالقنا  ياروش 

؛ تسویپ دنهاوخ  تلود  هب  درُک  قلخ  بالقنادض ، اب  هزرابم  رد  تفر ؛ دهاوخ  نیب  زا  یشکردارب  گنج  لامتحا  درک ؛ دنهاوخ  يرای  ار  تلود  نآ ، یلمع 
یگتسبمه تدحو و  هیاپ  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  میژر  درُک و  قلخ  نایم  تابـسانم  دش و  دهاوخ  گنت  ناتـسدرک  یبالقنادض  ياهورین  يارب  نادیم 

 ... .تفرگ دهاوخ  رارق 

زا زیچ  چیه  دنک ؛ یمن  مک  زیچ  چـیه  درُک  قلخ  ملـسم  قح  نتخانـش  اب  حرط ، نیا  مالعا  اب  ناریا  يزکرم  تلود  دـیزرو ؟ یم  يراددوخ  لمع  نیا  زا  ارچ 
تاناکما ورین و  مامت  اب  ناریا  هدوت  بزح  .دروآ ...  یم  تسد  هب  ار  ناریا  سرافریغ  ياه  قلخ  قلطم  تیرثکا  یناـبیتشپ  سکعرب ، هکلب  دـهد ؛ یمن  تسد 

نیا نایاپ  رد  .دـنک  يرای  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  لماک ، تقادـص  تیمیمـص و  اب  ناتـسدرک ، هلئـسم  زیمآ  تملاسم  لح  رد  تسا  هدامآ  دوخ 
، زیمآ تملاـسم  قیرط  زا  هلئـسم  لـح  رد  لـلعت  هرفط و  تسا و  لاـحم  یماـظن  قیرط  زا  ناتـسدرک  هلئـسم  لـح  : » تسا هدرک  دـیکأت  هدوـت  بزح  بلطم ،

(1) !« دینک عیرست  ناتسدرک  هلئسم  زیمآ  تملاسم  لح  رد  .كانرطخ 

348

مالعا ناتسا  نیمأت  ياروش  لاح  نیا  رد  .درک  فیـصوت  مارآ  ار  هقطنم  هتـشذگ  زور  ود  عاضوا  یبرغ ، ناجیابرذآ  رادناتـسا  یـسایس  نواعم  کباتا  رتکد 
دش هتفگ  یسایس  ياه  هورگ  هب  باطخ  ناتسا  نیمأت  ياروش  هیعالطا  رد  .تسا  عونمم  زوجم  بسک  نودب  یسایس ، ياه  هورگ  ياه  ییامیپهار  هیلک  درک 

مسارم قیقد  يارجا  تارهاظت و  تیلوئسم  دیاب  تارهاظت  هدننک  رازگرب  ياه  هورگ  دسرب و  روما  نالوئـسم  عالطا  هب  دیاب  اه  همان  عطق  اهراعـش و  همه  هک 
نودـب تارهاظت ، مسارم  رد  تکرـش  يارب  يا  هیعالطا  هنوگ  چـیه  تساوخ  یهورگ  ياه  هناـسر  زا  نینچمه  ناتـسا  نیمأـت  ياروش  .دـنریگ  هدـهع  هب  ار 

(2) .دننکن رشتنم  تاماقم  زا  هزاجا  بسک 

349

رد يو  تالاؤس  هب  درک و  تکرـش  یمالـسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  اب  یـصاصتخا  هبحاـصم  کـی  رد  یبرغ  ناـجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  رتکد  زورما 
عضو هرابرد  ینوگانوگ  تاعالطا  هدنرادرب  رد  اه  خساپ  نیا  .تفگ  خساپ  ناتسا  نیا  ریخا  ثداوح  هقطنم و  یمومع  عاضوا  هلمج  زا  فلتخم  ياه  هنیمز 

.تسا هقطنم  تالوحت  دنور  ینونک و 

شمارآ هب  تهابش  یب  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ مارآ  رهاظ  هب  عاضوا ، ًالعف  تفگ : هقطنم  یمومع  لئاسم  هرابرد  وگقح  روبزم ، همانزور  هتـشون  هب 
یبهذم و نارـس  اب  ماما  هدنیامن  هرکاذم  دروم  رد  يو  .تسین  مه  راظتنا  زا  رود  نادنچ  ام  رظن  هب  هک  تسا  یثداوح  نتـسبآ  نامز ، دشابن و  نافوط  زا  لبق 

راهظا درک و  بیذکت  ار  اه  همانزور  رد  جردنم  ياهربخ  داباهم ، رد  درُک  یلم 
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هدرک راهظا  ًاحیرص  زین  دوخ  ینامرک  مالسالا  تجح  هوالع ، هب  .دندوب  هتفرن  داباهم  هب  درُک  نارس  اب  هرکاذم  ماجنا  يارب  ینامرک  مالـسالا  تجح  تشاد :
.منک در  ای  لوبق  مناوت  یمن  ار  اهداهنشیپ  لئاسم و  لح  مرادن و  یتیلوئسم  روما  نیا  رد  هک  دنا 

فقوتم ًالعف  تئیه  ياضعا  راک  تشاد : راهظا  ناتـسدرک ، لئاسم  لح  يارب  هژیو  تئیه  هلیـسو  هب  هدـش  ماجنا  ياـه  تیلاـعف  تارکاذـم و  هراـبرد  وگقح 
هلداـبم هب  رـضاح  لاـح  رد  تئیه  راـک  .دـندومن  وگزاـب  ار  ناـشاهرظن  دـندرک و  هئارا  ار  ناشاهداهنـشیپ  وـگو  تفگ  فرط  ود  زاـغآ ، رد  تسا و  هدـنام 

اهزرم لرتنک  هلئسم  هب  سپس  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  .دننک  یم  يراکمه  یبرغ  ناجیابرذآ  يرادناتسا  اب  هک  تسا  طوبرم  ناتـسدرک  رد  اه  ناگورگ 
ياراد هیکرت  اـب  .تسین  سوسحم  نادـنچ  ناتـسا  هب  یقارع  لاـمع  دـمآ  تفر و  تسین ، ینـالوط  زرم  ياراد  قارع  اـب  نوچ  ناتـسا  نیا  تفگ : تخادرپ و 

زرم رد  مه  اه  سور  اـب  .میا  هدوبن  روشک  نیا  اـب  دوخ  ياـهزرم  رد  یکوکـشم  دـمآ  تفر و  دـهاش  نونکاـت  میتسه و  يراوجمه  نسح  هنـسح و  طـباور 
.میرادن یلکشم 

ناکرا تلود ، زا  روظنم  .تسا  قطانم  نیا  رد  تلود  تیمکاح  يرارقرب  تسا  ملسم  هچنآ  دوزفا : درک و  هراشا  نیشندرک  هدز  بوشآ  قطانم  هب  سپس  يو 
دیکأت وگقح  .دـنک  یم  ادـیپ  تیعقاو  تلود  تیمکاح  هک  تسا  هقطنم  رد  اهنآ  رارقتـسا  اب  تسا و  شترا  يروهمج و  سیئر  سلجم ، کیـسالک ، تلود 
بصعت هنوگره  زا  رود  هب  مه  نآ  تسا ؛ يداصتقا  ياهدوبمک  ندرب  نیب  زا  نآ  هار  اهنت  میهد ، همتاخ  ناتـسدرک  راب  فسأت  لئاسم  هب  میهاوخب  رگا  درک :

فده نیا  ققحت  يارب  دیاب  .تسا  هقطنم  رد  ننست  هقف  شرتسگ  جیورت و  دریگ ، رارق  يروف  هجوت  دروم  دیاب  هک  يرگید  لئاسم  زا  .ضیعبت  نتشاد  اور  و 
هقف تازاوم  هب  یفنح ، یلبنح و  یعفاش ، یکلام ، هقف  راهچ  دـیاب  یلک  روط  هب  دوش و  کمک  ننـست  لها  ياه  هاگـشزومآ  دـجاسم و  ینید و  سرادـم  هب 

هب نم  .دـمآ  دـهاوخ  راـب  هب  يریذـپان  ناربج  ثداوح  میزادرپب ، ینهذ  لـئاسم  هب  اـهنت  میزادرپن و  اـه  تیعقاو  هب  رگا  تفگ : يو  .دـنوش  تیوقت  يرفعج 
هن دشاب  تلود  کی  ًاعقاو  دیاب  تلود  .دریگب  میمـصت  تلود  مان  هب  تردق  کی  اهنت  دورب و  نیب  زا  يریگ  میمـصت  زکارم  ددـعت  دـیاب  میوگ  یم  تحارص 

.تلود رازه 

ات دنوش  انشآ  ام  مدرم  اب  دننک و  رفس  هقطنم  نیا  هب  هک  منک  یم  توعد  روشک  طاقن  ریاس  مدرم  زا  نم  تشاد : راهظا  نایاپ  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا 
رد ار  مهاـفت  نیا  دـنیایب  نداد  راعـش  ضوـع  .دورب  نیب  زا  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  تدـم  نیا  رد  هنافـسأتم  هک  یگناـگیب  فاکـش و  ًـالمع  قـیرط  نـیا  زا 

هقطنم یسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، ياه  یناماسبان  هک  دنک  یعـس  شتاناکما  مامت  اب  دیاب  زین  تلود  .دنتـسه  یکی  مه  اب  همه  هک  دننک  داجیا  ناتـسدرک 
نینچمه يو  .لیبق  نیا  زا  یتادـیهمت  هژیو و  تئیه  اب  هن  دوش ، یم  مهارف  ناتـسدرک  لئاسم  لح  ناـکما  هک  تسا  قوف  لـئاسم  هب  هجوت  اـب  .دربب  نیب  زا  ار 

(1) .درک توعد  هرکاذم  وگو و  تفگ  هب  ار  اهنآ  تشاد و  يرت  شیب  سامت  دیاب  ناتسدرک  تیناحور  اب  هک  درک  داهنشیپ 
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رهش عیاقو  حیرشت  هب  دش و  رهاظ  ینویزیولت  ویدار  یتاعوبطم و  هبحاصم  کی  رد  روشک  لک  يرمرادناژ  سیئر  داژنریهظ  پیترس  راسمیت  زین  ماگنه  بش 
یهدـنامرف هب  يو  باـصتنا  هدـش و  هداد  تبـسن  يو  هب  روهمج ، سیئر  هب  ولمـساق  هداشگرـس  هماـن  رد  هک  یبلاـطم  هب  تخادرپ و  اـنراق  هدـکهد  هدـقن و 

.داد خساپ  تسا ، هدیدرگ  ناونع  ناتسدرک  مدرم  هب  یجک  نهد  کی  يرمرادناژ 

یـسابع ياقآ  قافتا  هب  نم  لاس 1358  هاـم  نیدرورف  زور 30  رد  تفگ : هدـش  هداد  تبـسن  يو  هب  همان  نیا  رد  هک  انراق  هدـقن و  ثداوح  حیرـشت  رد  يو 
هتیمک ياضعا  زا  رگید  نت  دنچ  ولمـساق و  رتکد  اب  هرکاذم  يارب  هیمورا  هیحان  يرمرادناژ  هدنامرف  ناتـسا و  ینابرهـش  سیئر  یبرغ ، ناجیابرذآ  رادناتـسا 

نیا اما  مینک ...  هرکاذـم  اهنآ  اب  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  رارقتـسا  رهـش و  نیا  رد  تینما  دروم  رد  اـت  میتفر  داـباهم  هب  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم 
زا لبق  هک  يا  هلمح  یگنوگچ  نایب  نمـض  داژنریهظ  .دـنبای » تسد  هیحان  نیا  طاقن  نیرت  یتایح  هب  ام  بایغ  رد  دـنناشکب و  داباهم  هب  ار  ام  هک  دوب  یبیرف 

دنتخیر يا  هشقن  ناتسدرک  تارکمد  ناربهر  : » دوزفا دش  عفد  ناخاب " هرق   " لیا دارفا  کمک  هب  تفرگ و  تروص  نایدلج  ناگداپ  هب  هدقن  ثداوح  عوقو 
هانپ یب  مدرم  ناج  هب  ار  دارفا  نیا  هناهب  کی  اب  دنناشکب و  هدقن  هب  ار  دوخ  حلسم  دارفا  مامت  هناحلسم  تارهاظت  هدقن و  رد  بزح  رتفد  شیاشگ  هناهب  هب  ات 

(1) .دریگ رارق  تارکمد  بزح  رایتخا  رد  هقطنم  ات  دننک  رارف  هب  راداو  ار  نارگید  دنشکب و  ار  يا  هدع  دنزادنیب ، هدقن 

دش عورـش  بزح  حلـسم  دارفا  هژر  هک  یماگنه  .دندرک  رقتـسم  هاگـشزرو  هب  فرـشم  ياه  ماب  تشپ  رد  ار  دوخ  تارهاظت  مسارم  يرازگرب  زا  لبق  نانآ 
رد تفگ : يو  .دنتخادنا » هار  هب  ار  راتشک  نآ  دنداتفا و  رهش  نیا  نکاس  ياه  كُرت  ناج  هب  نانآ  درک و  روبع  ناگدنور  هژر  رس  زا  هلولگ  رابگر  ناهگان 

لوسر مان  هب  یصخش  یتسرپرس  هب  یهورگ  دنتخیرگ و  حلسم  ياهدرُک  دیـسر  هقطنم  نیا  هب  شترا  دش و  هداد  تلاخد  روتـسد  شترا  هب  یتقو  موس  زور 
عطق هدـقن  نایدـلج و  اب  رهـشناریپ  طابترا  زور  راهچ  .تسب  تسا  فورعم  انراق  يدابآ  مان  هب  هک  ار  انراق  هندرگ  دوب  قارع  نکاس  رخاوا  نیا  ات  هک  ناقهد 
میداد روتسد  يدحاو ، هب  مایپ  تفایرد  نیدلازع و  خیش  هب  ررکم  ياهرطخ  مالعا  زا  دعب  مجنپ  ای  مراهچ  زور  .میتشادن  ینیمز  طابترا  دوخ  رکشل  اب  دوب و 

« .دندرکن شوگ  اما  میتساوخ  ار  نیا  مه  تارکمد  بزح  نارس  زا  ًاروضح  دننک و  زاب  ار  هندرگ 

رد ناتـسدرک  تارکمد  بزح  یلبق  يزیر  حرط  اب  هدـقن  گنج  هک  میوگ  یم  ناریا  تلم  هب  لماک  نانیمطا  اب  درک «: هفاضا  روشک  لک  يرمرادـناژ  سیئر 
رافـص  " هک یلاح  رد  میدرک  حلـسم  ار  اه  لادوئف  اـم  دـیوگ  یم  اـم  هب  میظع  هداز  ناـخ  ولمـساق  رتکد  لاـح  .دـمآرد  ارجا  هب  هاـم 58  نیدرورف  زور 31 

هب دوب و  هتشذگ  میژر  ياه  نادنز  رد  اه  لاس  هک  یگرزب  یچقاچاق  يدمام "

601 ص :
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« .دنا هداداج  دوخ  بزح  يزکرم  هتیمک  رد  ار  تسا  هقطنم  گرزب  ياه  لادوئف  زا  هک  درف  نیا  درک ، رارف  نادنز  زا  بالقنا  يزوریپ  نُمی 

زا دـعب  دوب  یـشزومآ  ناگداپ  کی  ًالبق  هک  تسا  يرمرادـناژ  هب  قلعتم  نایدـلج  ناگداپ  تفگ : زین  اـنراق  ياتـسور  هثداـح  یگنوگچ  دروم  رد  داژنریهظ 
ناونع هب  هدـقن  ناناوج  زا  رفن  ات 120  دودح 100  رد  دوب و  يرمرادناژ  یمـسر  رـصانع  زا  یلاخ  ًابیرقت  ناگداپ  نیا  هتـشذگ  لاس  هام  رویرهـش  بالقنا و 

ای .دنورب 5  هدقن  رد  دوخ  ياه  هداوناخ  ندید  هب  ات  دندش  سوب  ینیم  راوس  هدـع  نیا  زا  رفن   18 هام 58 ، رویرهش  زور 11  .دندوب  هدش  مادختسا  درمناوج 
اجرد رفن   15 دـنتفرگ ، هلوـلگ  شتآ  ریز  ار  اـهنآ  تارکمد  بزح  حلـسم  دارفا  زا  یهورگ  بآود "  " يرمرادـناژ هاگـساپ  یکیدزن  رد  رترود  رتـمولیک   6
رصانع دنتشک و  ار  همه  هک  تفگ  دوخ  ياقفر  هب  دناسر و  نایدلج  ناگداپ  هب  ار  دوخ  دوب  هدش  حورجم  هک  سوب  ینیم  نانیشنرس  زا  یکی  .دندش  هتـشک 

هدنامرف .دنتفر  نوریب  ناگداپ  زا  ییوج  ماقتنا  دصق  هب  دنتشادرب و  هحلـسا  دندوب  هدمآ  مشخ  هب  دوخ  ناراطقمه  زا  رفن  لتق 15  زا  هک  ناگداپ  رد  دوجوم 
هنارس دوخ  اهنیا  هک  تشاد  لاسرا  يرمرادناژ  هیحان  هب  یمارگلت  راچان  .دندرکن  لوبق  دراد ، زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  تساوخ  مزر  تریح  درگرس  ناگداپ 
تـسا هدش  کمک  تساوخرد  مارگلت  نیا  رد  .تسا  دوجوم  مارگلت  لصا  .دنا  هتفر  تسا  عقاو  یکیدزن  رد  هک  انراق "  " ياتـسور هب  ییوج  ماقتنا  دصق  هب 

بزح ياعدا  هب  ای  رفن  دـنتفر و 41  انراق  هب  مراد  عالطا  نم  هک  اجنآ  ات  ناگداپ  دولآ  مشخ  دارفا  .تسین  مولعم  هدـنام  یفخم  ارجام  نیا  نونکاـت  ارچ  اـما 
« .تسا هدنازوسن  ار  اهنآ  لد  انراق "  " یعامتجا درد  : » دوزفا يو  .دنتشک » ار  رفن  تارکمد 46 

تخاس هن  تسا  ام  تخاس  هن  اه  نیا  .دـیا  هدروآ  اجک  زا  دـیراد  رایتخا  رد  هک  فکنیـشالک  گنفت  نارازه  نیا  دیـسرپب  اـهدرُک  زا  : » تفگ نینچمه  يو 
هب ار  هحلسا  نیا  یسک  هچ  دیا ؟ هدروآ  ار  یسور  ياه  هحلـسا  رگید  اه و  نیا  دیا و  هتـسب  دادرارق  روشک  مادک  اب  میا ! هدیرخن  فکنیـشالک  هک  ام  .قارع 

لفاحم رابنا  زا  ای  تسا  لیئارـسا  رابنا  زا  ای  اه  فکنیـشالک  نیا  ادـخ  هب  يا ؟ هدرک  جراـخ  یتلود  راـبنا  زا  ار  نیا  وت  درُک ! ردارب  يا  تسا ؟ هداد  وت  تسد 
نایاپ رد  داژنریهظ  ینک »؟ یم  هیزجت  ار  ناریا  هدیدمتـس  تلم  نیا  ارچ  وت  رادم  تسایـس  يا  تسا ؟ هدمآ  زرم  مادک  زا  اه  هحلـسا  نیا  .رگید  یتسیلایرپما 

ینارمع و یعامتجا ، یـسایس ، تایلمع  دیاب  ناتـسدرک  تالکـشم  لح  يارب  دسر و  یمن  هجیتن  هب  یماظن  لح  هار  قیرط  زا  ناتـسدرک  تالکـشم  : » تفگ
(1)« .ددرگ لح  ناتسدرک  تالکشم  ات  دوش  یگدیسر  داتس  کی  هلیسو  هب  ًاکرتشم  یناور  یماظن و 
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.تشاد یپ  رد  ار  ییاه  شنکاو  هل ، هموک  ینیـسح و  نیدلازع  خیـش  طابترا  هرابرد  روشک  برغ  هب  ماما  یمازعا  هدـنیامن  ینامرک  نیـسح  خیـش  تاراهظا 
یناحور کی  نیب  تسا  نکمم  يا  یکیدزن  هچ  هک  تسا  درُک  مدرم  ناهذا  رد  لاؤس  نیا  داجیا  زا  يریگولج  يارب  اه  شنکاو  نیا 
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زا یکی  ناونع  تحت  یهّللادبع و  نمحرلادبع  مان  هب  يدرف  زورما  .دشاب  هتـشاد  دوجو  هل  هموک  دحلم  تسینومک و  ًامـسر  هورگ  ننـست و  لها  هعمج  ماما 
تسا و درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  رادفرط  ینیسح  نیدلازع  خیش  تفگ : يو  .درک  هئارا  هیضق  نیا  هیجوت  رد  یتاحیضوت  نیدلاّزع ، خیـش  رتفد  نالوئـسم 

يرادـفرط هرابرد  روشک  برغ  رد  ماما  هدـنیامن  ینامرک  مالـسالا  تجح  تانایب  دوزفا : يو  .دـنک  یم  داهنـشیپ  تلود  اب  هرکاذـم  يارب  ار  هورگ  نیا  اهنت 
اهراب ینیـسح  نیدلازع  تفگ : وا  .دوشن  داجیا  هقرفت  یـسایس  ياه  هورگ  نیب  لمع  نیا  اب  هک  مینک  یم  رکف  ام  درادن و  تیعقاو  هل  هموک  نامزاس  زا  خیش 

یم یناـبیتشپ  درادرب  ماـگ  درک  قـلخ  تهج  رد  هک  مه  یهورگ  ره  زا  مسانـش و  یم  تیمـسر  هب  ار  اـهدرُک  قـلخ  یگدـنیامن  تئیه  نم  هک  تـسا  هـتفگ 
(1) .مینک

ثحب و ره  ییاهن  رود  رد  هکلب  تسین ؛ هتسباو  يا  هتسد  بزح و  چیه  هب  نیدلازع  خیش  تفگ : زین  هل  هموک  نالوئسم  زا  یکی  درف ، نیا  نانخس  لیمکت  رد 
(2) .دنک یم  ییامنهار  ار  ام  يریگ ، میمصت 
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کیرچ نامزاس  زورما  نآ ، زا  یمدرم  تیامح  زاربا  درجورب و  ینیمخ  ماما  دجـسم  رد  نارادـساپ  هاپـس  هتـشذگ  بش  يرگاـشفا  دورد و  ثداوح  یپ  رد 
عمجت نیا  هرابرد  نآ ، رد  دش و  رشتنم  ناتسرل  ياهرهش  رگید  درجورب و  رد  هیعالطا  نیا  .درک  رشتنم  يا  هیعالطا  ناتسرل ، هخاش  ناریا ، قلخ  ییادف  ياه 

ياه هئطوت  دوخ  یبالقنا  يرایـشوه  اـب   " ناونع اـب  هیعـالطا  نیا  .دـش  هداد  ناـشن  شنکاو  تسا ، هدـش  حرطم  نآ  رد  هک  یتاراـهظا  دجـسم و  رد  یمدرم 
ار دوخ  هاپس ، زورفا  گنج  حانج  ترابع  ندرب  راک  هب  اب  تسا  هدیشوک  نامزاس  هیعالطا ، نیا  رد  .تسا  هدش  رداص  مینکشب " مه  رد  ار  مزیلایرپما  لماوع 

: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  لماک  نتم  .دنک  هجاوم  رت  مک  هاپس  ّتیلک  زا  یمدرم  تیامح  اب 

! ُرل زرابم  قلخ  »

ياه هئطوت  كرادـت  رد  کنیا  هقطنم ، نآ  مدرم  بوکرـس  دورد و  نارگراک  هنامحر  یب  راتـشک  زا  تغارف  زا  سپ  نارادـساپ  هاپـس  زورفا  گـنج  حاـنج 
یم هک  درجورب  نارادساپ  هاپـس  .دنیامن  رارکت  زین  درجورب  رد  دنا  هدش  بکترم  دورد  رهـش  رد  هک  ار  یعیاجف  نامه  دنراد  دـصق  اهنآ  .دنتـسه  يدـیدج 
ماع لتق  تیلوئسم  دشوک  یم  هنایشان  یپرد ، یپ  ياه  هیعالطا  راشتنا  اب  تسا ، هتخیگنارب  اهنآ  هب  تبسن  ار  مدرم  راجزنا  نارگراک  هنامحر  یب  راتشک  دناد 

مادـقا ره  زا  دـعب  زین  يولهپ  یقلخدـض  میژر  .تسین  هاش  روفنم  میژر  تاـغیلبت  هب  تهابـش  یب  اـهنآ  شـشوک  .دزادـنیب  نارگید  ندرگ  هب  ار  دورد  مدرم 
دای زا  دنا و  هدرکن  شومارف  ار  نادابآ  سکر  امنیـس  هعجاف  زونه  ام  شکتمحز  مدرم  .دزادـنیب  نارگید  ندرگ  هب  ار  نآ  هانگ  درک  یم  یعـس  یمدرمدـض 

تیلوئسم دیشارت و  یم  یلایخ  ياه  هورگ  یپرد ، یپ  دوب و  هداتفا  وپاکت  هب  كانلوه  تیانج  رب  نتشاذگ  شوپرـس  يارب  قباس  میژر  هنوگچ  هک  دنا  هدربن 
.تخادنا یم  اهنآ  ندرگ  هب  ار  هعجاف 

رب ار  يا  هدننک  مومسم  وج  هک  دراد  یعس  یلعج  رابخا  راشتنا  اب  درجورب  نارادساپ  هاپس 
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هولج هنوراو  اب  دـنور و  یم  مدرم  نایم  هب  یـصخش  ياه  سابل  اب  رادـساپ  هاپـس  دارفا  .دزاس  مهارف  يریگرد  داـجیا  يارب  ار  هنیمز  دـنادرگ و  مکاـح  رهش 
هک اج  نآ  ات  دورد  دروم  رد  يرگاشفا  مان  هب  ماما ، دجسم  رد  نارادساپ ، هاپـس  لوئـسم  تاماقم  زورید  .دنراد  ناشکتمحز  بیرف  رد  یعـس  قیاقح ، نداد 

.دنبیرفب ار  اهنآ  دنناوتب  نابیرف  ماوع  هک  دننآ  زا  رترایشوه  ام  زرابم  مدرم  هک  نآ  زا  لفاغ  دندومن ؛ فیرحت  ار  قیاقح  دنتسناوت 

.ار ناشکتمحز  رگراک و  هقبط  ناراداوه  درکلمع  مه  دـننیب و  یم  ار  نآ  هباشم  ياه  ناـگرا  نارادـساپ و  هاپـس  درکلمع  مه  دوخ  هنازور  هبرجت  رد  مدرم 
رادشه ًادیدش  ینیچ ، هئطوت  هنوگره  هیلع  ام  .دنشاب  یم  دوخ  نمشد  تسود و  صیخشت  هب  رداق  هک  دنرادروخرب  یسایس  روعش  زا  یحطس  نانچ  زا  مدرم 

دـض ياهورین  ناشکتمحز و  همه  هب  ام  .میناد  یم  يرـشق  نیعجترم  ناراد و  هیامرـس  ینعی  هئطوت ، نیلماع  ناحارط و  هجوتم  ار  نآ  تیلوئـسم  میهد و  یم 
رد هزات  ياهراتشک  يارب  بالقنادض  .دنشاب  مدرم  نانمشد  تاکیرحت  بظاوم  یبالقنا  يرایشوه  اب  مینک  یم  هیـصوت  دوخ  ناراداوه  هژیو  هب  تسیلایرپما 

.تسا ییوج  هناهب  ددص 

دـض تازرابم  داب  زوریپ  .ناشکتمحز  اب  یبالقنا  ياهورین  دـنویپ  داب  رت  مکحتـسم  هچره  .نازورفا  گنج  نانکفا و  قافن  نانیچ و  هئطوت  رب  ترفن  گنن و 
.قلخ کیتارکمد  یتسیلایرپما - 

(1)« ناتسرل هخاش  ناریا ، قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

دنت و شنکاو  زورما  درجورب  یمومع  راکفا  هیعالطا ، نیا  فادها  فالخرب  تسرد  و  بازحا ، اه و  نامزاس  رگید  نامزاس و  نیا  تاغیلبت  مامت  مغر  یلع 
بالقنا همانزور  .دش  اپرب  شنادحتم  روبزم و  نامزاس  دض  رب  هاپس و  عفن  هب  درجورب  رد  یگرزب  ییامیپهار  زورما  .داد  ناشن  نآ  نومضم  دض  رب  یعیـسو 

هورگ دش ، رجنم  رفن  هدراهچ  تحارج  رفن و  ود  ندش  هتـشک  هب  هک  دورد  رهـش  ریخا  ياه  يریگرد  لابند  هب  تشون : ییامیپهار  نیا  شرازگ  رد  یمالـسا 
ياه هورگ  تکرش  اب  یمیظع  ییامیپهار  هنادرمناوجان ، تمهت  نیا  هب  ییوگ  باوج  يارب  .دنتسناد  هثداح  نیا  رـصقم  ار  نارادساپ  هاپـس  یقلخدض ، ياه 

راتساوخ دندرک و  مالعا  نارادساپ  هاپس  زا  ار  دوخ  لماک  ینابیتشپ  مدرم  ییامیپهار  نیا  رد  .دش  رازگرب  رهـش  نیا  ياه  نابایخ  رد  درجورب  مدرم  فلتخم 
ار یلاخلخ  درجورب  نیلوئسم   " و تسا " بالقنا  ربهر  ینیمخ  تسا ، بالقنا  رگنس  رادساپ  : " دنداد یم  راعـش  اهنآ  .دندش  یقلخدض  ياه  هورگ  يدوبان 
(2) .دیسر نایاپ  هب  هدام  تفه  رد  يا  همان  عطق  تئارق  اب  ییامیپهار  دندرک و  عامتجا  ماما  دجسم  رد  رهش  نیا  ياه  نابایخ  زا  نتشذگ  اب  مدرم  دیروایب ."

مهدزناـش خـیرات  رد  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ناراداوه  يوـس  زا  هدـش  رـشتنم  هیعـالطا  درک  مـالعا  يا  هیعـالطا  یط  زین  درجورب  نارادـساپ  هاـپس 
(4)-(3) .دنک یم  بیذکت  ًادیدش  تسا ، غورد  زا  رپ  هک  ار  درجورب  رگراک  هقبط  يدازآ  رادفرط  زرابم  نازومآ  شناد  هیعالطا  زین  هام 59 و  نیدرورف 
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.18/1/1359 ناتسرل ، هخاش  ناریا -  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 222912 دنس  - 1
ص 11. ، 1 ذخأم - 2

.درجورب ص624 هاپس  هیعالطا  لابق  رد  هدوت  بزح  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  شنکاو  : 351 شرازگ همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
ص 2. ، 11 ذخأم - 4
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اهنآ هلمج  زا  تسا ؛ هجوت  ناـیاش  هک  دراد  دوجو  یـصاخ  یـسایس  ریغ  یـسایس و  تالکـشم  لـئاسم و  ناتـسا ، نیا  تیعقوم  هب  هجوـت  اـب  ناتـسزوخ ، رد 
ای زاگ  تفن و  ياه  هلول  تاراجفنا  لکـش  هب  اهنت  هزورما  هک  تسا  برع  قلخ  هب  موسوم  یموق  ياه  شیارگ  زا  قارع  هدافتـسا  ءوس  هب  طوبرم  تالکـشم 
ار یلرتنک  لباق  ریغ  تالاعفنا  لعف و  اـهرورت و  هک  يزرم  یحاون  یموق  تفاـب  هب  طوبرم  لـئاسم  نینچمه  .تسا  هدـنام  یقاـب  یمومع  نکاـما  رد  راـجفنا 
، ناتـسزوخ ناتـسا  .تسا  نآ  یـشاوح  يرگراک و  راک و  هب  طوبرم  لئاسم  رگید ، مهم  عوضوم  نایم ، نیا  رد  .تسا  لئاسم  نیا  هلمج  زا  دنک ، یم  داجیا 
اه و همانرب  دوجو  زین  روما و  نیا  هب  هجوت  اب  .دراد  دوجو  ناتـسا  نیا  رد  زین  یبالقنا  تیعـضو  صاخ  ياـه  یناـماسبان  یفرط ، زا  تسا و  یتعنـص  یناتـسا 

يادص .تسا  يدج  يرما  ناتسزوخ  رد  رگراک ، راک و  تالکشم  تالـضعم و  یعیبط  روط  هب  یتسیـسکرام ، ياه  هورگ  هدش  هبرجت  ياه  لمعلا  روتـسد 
یبالقنا هاوخ  نامرآ  ياه  هدوت  دزن  رد  یبهذمریغ ، پچ  ياه  هورگ  یتدیقع  یـسایس و  تابلاطم  رگید  فالخرب  ناگدش ، جارخا  ناراکیب و  اب  يدردمه 

زین زورما  .دنک  یم  رت  شیب  ار  هلئسم  تیساسح  رما  نیا  .تسه  ییادص  نینچ  داجیا  هب  رداق  زین  اه  هورگ  یتالیکشت  ییاناوت  هوالع ، هب  .دراد  اونـش  شوگ 
زورب يداح  ًاتبسن  لکش  هب  ناتسزوخ  رهش  دنچ  رد  دریگ ، یم  رارق  یسایس  هدافتـسا  دروم  هّتبلا  هک  راک  یـشاوح  هب  طوبرم  یـسایسریغ  تالکـشم  یخرب 

.درک

، رهـش نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  شرازگ  هب  .تشاذـگ  ياجرب  حورجم  ود  هتـشک و  کـی  ناراـکیب ، هب  طوبرم  عمجت  کـی  رهـشهام  رد 
هتشک هب  هک  داد  يور  يدروخرب  دنتشاد ، ار  رهـش  نیا  تارباخم  لاغـشا  دصق  هک  یماگنه  دندرک و  تکرـش  ییامیپهار  کی  رد  رهـشهام  ناراکیب  زورما 
راهظا دنا و  هدرک  ییاوه  يزادناریت  هب  تردابم  نارادساپ  هک  دندرک  دیکأت  رهشهام  هاپس  نالوئسم  .دیماجنا  رگید  نت  ود  ندش  حورجم  رفن و  کی  ندش 
رایتخا رد  یفاکش  دبلاک  يارب  ار  دسج  تشاد  دصق  هاپس  دندوزفا  نانآ  .تسین  صخشم  اهنآ  يارب  نت  هس  نیا  ندش  حورجم  هتشک و  تلع  زونه  دنتـشاد 

هثداح ناحورجم  دسج و  دندش و  عنام  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نارادفرط  اما  تسا ؛ هدش  هتـشک  يا  هحلـسا  عون  هچ  اب  لوتقم  دوش  صخـشم  هک  دریگب 
يامیـس ادص و  ربخ  رهـشهام ، رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  نارادفرط  رگید ، يوس  زا  .دنتـسه  رهـشهام  قدـصم  ناتـسرامیب  رد  رـضاح  لاح  رد 

ود هک  دنتـسب  هلولگ  هب  ار  ام  نارادساپ  دنتـشاد : راهظا  دندرک و  بیذکت  ییامیپهار  هب  قیوشت  ناراکیب و  هب  لوپ  تخادرپ  رب  ینبم  ار  یمالـسا  يروهمج 
(2)-(1) .دش ریگتسد  زین  رگید  رفن  کی  دندش و  حورجم  رفن  ود  هتشک و  رفن 

605 ص :

.رهشهام ص626 هعقاو  زا  یمالسا ، يروهمج  بزح  هدوت و  بزح  زا  هناگادج  شرازگ  ود  شرازگ 352 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
ص 3. ذخأم 1 ، - 2
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هموح اکیدنا و  یلال  شخب  ریاشع  زا  یهورگ  زاوها ، زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  .دش  نیرفآ  هلئسم  ریاشع ، یفنص  ياه  هتـساوخ  نامیلـسدجسم  رد 
ياه هشیـش  يرادنامرف و  يدورو  رد  هشیـش  نآ ، یط  دـندز و  یتالمح  هب  تسد  ناتـسرهش  نیا  رد  زورما  رهظزادـعب  نامیلـسدجسم ، ناتـسرهش  عباوت  زا 

رد اهنآ  .دندوب  هدمآ  نامیلسدجسم  هب  يروف  ماو  نتفرگ  يارب  ریاشع  زا  هورگ  نیا  : » تسا یکاح  هدیـسر  شرازگ  .دنتـسکش  ار  يزرواشک  نواعت  کناب 
(1)« .دندرک درخ  ار  يراوس  لیبموتا  ود  دش ، رجنم  نت  هس  ندش  یمخز  هب  تفرگ و  تروص  ناشدوخ  نیب  هک  يریگرد  کی  زا  دعب  زین  رهش  زکرم 

نارگراک زا  یهورگ  جارخا  هب  ضارتعا  رد  تشون : یمالـسا  بالقنا  همانزور  .دـش  رجنم  ییاه  يریگرد  هب  نارگراک  هب  طوبرم  ییامیپهار  مه  زاوها  رد 
زاوها نوتیز  هکلف  رد  اهنآ  ناراداوه  یجارخا و  نارگراک  زا  رفن  دودح 1000  زورما  رصع  قباس ،) بونج  نارهت -  " ) رلیورتساف  " يا هژورپ  یلم  تکرش 
نودب ناگدننکرهاظت  یلو  دوب ؛ هدرک  مالعا  ینوناقریغ  زاوها  یمالسا  بالقنا  ناتسداد  ار  نارگراک  ییامیپهار  .دنتخادرپ  ییامیپهار  هب  دندرک و  عامتجا 
زاوـها هطقن  دـنچ  رد  مدرم  زا  یهورگ  اـب  يریگرد  هب  ییاـمیپهار  نـیا  .دـندرک  عورـش  تعاـس 17:30  ار  دوخ  ییاـمیپهار  یناتـسداد ، هیعـالطا  هب  هجوت 

(2) دیماجنا

.دندز ییامیپهار  هب  تسد  زاوها  نایک  نابایخ  ياهتنا  زا  ناتسزوخ ، هخاش  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناراداوه  زورما  تشون : هراب  نیا  رد  ناهیک 
يریگتـسد جارخا و  هب  هک  یثداوح  تفرگ ؛ تروص  يرافح  ياه  تکرـش  رلیورتساف و  تکرـش  دالوف و  عیانـص  ثداوح  هب  ضارتعا  رد  ییاـمیپهار  نیا 

ثعب تلود  یتسیـشاف  لامعَا  هب  نینچمه  دندومن و  موکحم  ار  نانآ  ناگدنیامن  نارگراک و  جارخا  يریگتـسد و  نایامیپهار  .دوب  هدش  رجنم  رگراک  دنچ 
نارادساپ هاپـس  ینابرهـش و  نارومأم  یلو  دندرک ؛ هلمح  نایامیپهار  هب  فلاخم  ياه  هورگ  راب  نیدـنچ  ییامیپهار  نیا  نایرج  رد  .دـندرک  ضارتعا  قارع 

ولپمک نابایخ  رد  نایامیپهار  زاوها ، زا  همانزور  راگنربخ  شرازگ  هب  .دندرک  ظفح  نایامیپهار  اب  ار  فلاخم  ياه  هورگ  هلـصاف  دندش و  يریگرد  زا  عنام 
دندش و بورضم  تدش  هب  رفن  زا 25  شیب  داد ، خر  هیحان  نیا  رد  هک  يدیدش  ياه  يریگرد  یط  .دـنتفرگ  رارق  فلاخم  ياه  هورگ  دـیدش  هلمح  دروم 
هیناما و نابایخ  رد  تفای و  همادا  ییامیپهار  يریگرد ، نیا  یپ  رد  .دـندرک  قرفتم  ار  ریگرد  ياه  هورگ  ییاوه  ياـه  يزادـناریت  اـب  نارادـساپ  هاپـس  دارفا 

(3) .دندش حورجم  يریگرد  نیا  نایرج  رد  رگید  يا  هدع  داد و  خر  يریگرد  هرابود  تعاس ، هکلف  يور  هبور 
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فـالتخا دروم  لـئاسم  زا  نیمز "  " هلئـسم زونه  تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ینینوـخ  ياـه  يریگرد  هتـشاد و  ار  يداـح  ياـهزور  هک  دـبنگ  هقطنم  رد 
ناگدنیامن داد : شرازگ  یمالـسا  بالقنا  همانزور  زورما  .دوش  یم  یلئاسم  داجیا  ثعاب  ًاضعب  تسا و  هدنام  فیلکتالب  ًابیرقت  ور  نیا  زا  تسا ؛ نالوئـسم 

يرادناتسا هطوحم  رد  دبنگ ، هقطنم  ياه  یناتسیسریغ  یناتسیس و  یمالسا  ياهاروش 

606 ص :

.زاوها سراپ -  يرازگربخ  ص 2 ، ، 15 ذخأم - 1
ص 10. ذخأم 1 ، - 2

ص 13. ، 21/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3
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بوصم ياه  حرط  ساسا  رب  هقطنم  یعارز  ياه  نیمز  میـسقت  راتـساوخ  يا  هدام  هدزای  يا  همان  عطق  رودص  اب  اهنآ  .دـندرک  عامتجا  يراس  رد  ناردـنزام 
.دـش دـهاوخ  تکلمم  داصتقا  هب  گرزب  يا  همطل  ندـمآ  دراو  هراهب و  تشِک  قیوعت  بجوم  راک  نیا  رد  للعت  دـنداد  رادـشه  دـندش و  بـالقنا  ياروش 

، دوشن هداد  رثا  بیترت  تقو  عرـسا  رد  نانآ  ياه  تساوخ  هب  رگا  هک  دندرک  دیکأت  دوخ  همان  عطق  نایاپ  رد  هموح ، دـبنگ و  یمالـسا  ياروش  ناگدـنیامن 
(1) .دنور یم  ماما  رضحم  نارهت و  هب  ناشتالکشم  اهدرد و  راهظا  يارب  ناردنزام  ياه  یناتسیس  مامت  اب  هارمه 

هدمآ نارهت  هب  دبنگ  لئاسم  زا  يا  هراپ  يریگیپ  يارب  هک  دبنگ -  عرش  مکاح  هاگداد و  سیئر  يزیربت  يوسوم  نسحمدیـس  مالـسالا  تجح  لاح  نیا  رد 
هک تسا  هدـش  ثعاـب  رما  نیا  دوخ  هدوب و  لـمع  ربارب  دـنچ  فرح ، دـبنگ ، رد  نونکاـت  تفگ : روـبزم  هماـنزور  راـگنربخ  اـب  ییوـگو  تفگ  رد  تسا - 

.دوش مک  تلود  یبالقنا و  ياهداهن  هب  مدرم  دامتعا  دننک و  هدافتسا  بالقنادض  ناگناگیب و 

، دروآ یم  دوجو  هب  يریگرد  يزاس و  هلئسم  هک  نآ  .دنتـسه  یمالـسا  بالقنا  هب  دهعتم  دقتعم و  همه  نایموب  .میـسرتب  یموب  دارفا  زا  دیابن  ام  تفگ : يو 
لباقم رد  .دوش  یم  رت  شیب  دارفا  هنوگ  نیا  دادعت  زور  هبزور  دنیآ و  یم  دبنگ  هقطنم  هب  رهـش  جراخ  زا  هک  دنتـسه  یبهذمریغ  ياه  هورگ  بالقنادض و 

ًالمع دوشن ، مهارف  اهنآ  نیب  یگنهامه  نیا  ات  تسا و  مدرم  يرهش و  نالوئسم  اهورین و  نیب  لماک  یگنهامه  کی  هب  زاین  رهش  نیا  رد  بالقنادض ، لمع 
.دریگ یمن  تروص  یتبثم  تامادقا 

يرمرادـناژ و هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  دـننک ؛ یمن  تینما  تیلوئـسم و  ساسحا  ًـالماک  ناـشلام  ناـج و  دروم  رد  هقطنم  نآ  مدرم  تشاد : راـهظا  يو 
قوف هرهچ  کی  نیا  هک  دراد  هدـهع  هب  ار  هقطنم  تینما  زا  یتمـسق  اـج  نآ  رد  شترا  دـننک و  یمن  لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  دـیاب ، هک  روط  نآ  یناـبرهش ،

ینابرهش و لماک  يراکمه  اب  نارادساپ  هاپـس  قیرط  زا  دیاب  رهـش  تینما  هکلب  تسین ؛ حیحـص  رما  نیا  .تسا  هداد  رهـش  هب  یماظن  تموکح  هیبش  هداعلا و 
لماوع اب  یبالقنا  دروخرب  هناعطاق و  هزراـبم  . 1 دوش : هتفرگ  رظن  رد  ًالماک  رگید  هلئـسم  ود  دـیاب  لمع  رد  تفگ : يو  نایاپ ، رد  .دوش  نیمأت  يرمرادـناژ 

ار نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  بالقنادض  تسد  رد  يا  هناهب  تروص  هب  هک  نیمز  هلئسم  هرابرد  یتبرض  عیرس و  مادقا  . 2 هقطنم ؛ رد  رگ  هئطوت  بالقنادض و 
(2) .دنک یم  ناونع 
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ياه هخاش  تامادقا  همادا  رد  یمادقا  هینایب ، نیا  رودـص  .دـش  جرد  دادـماب  همانزور  زورما  هرامـش  رد  ناملـسم " نانادـقوقح  نمجنا   " زا يا  هینایب  زورما 
هینایب نیا  رد   (3) .دننک یم  تیلاعف  نامزاس  راداوه  یفنص  راشقا  ای  اه  هورگ  ناونع  اب  ًابلاغ  هک  تسا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  یششوپ 

607 ص :

ص 11. ، 69 ذخأم - 1

ص 10. ، 69 ذخأم - 2
نازومآ شناد  نمجنا  ناملسم ، نایوجـشناد  نمجنا  ًالثم : دنک ؛ یم  تیعبت  ناملـسم ،" نا  نمجنا ...  ، " يراذگمان زا  یـصاخ  عون  زا  اه  هخاش  نیا  مان  - 3

.ناملسم نانادقوقح  نمجنا  اج  نیا  رد  و  ...و ، ناملسم 
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یقرتم و تاعوبطم  ناراگنربخ  تشادزاب  متـش و  برـض و  تاعوبطم و  ندز  شتآ  تایرـشن ، اه و  همانزور  رتافد  اه ، یـشورف  باـتک  هب  موجه  هلمح و  "

هدننادرگ لماوع  هک  تسا  هدش  تساوخرد  ییاضق  حلاص  عجارم  يروهمج و  تسایر  ماقم  زا  تسا و  هدـش  موکحم  تکلمم " رانک  هشوگ و  رد  یمدرم 
یفنص یـسایس و  نوناک  نمجنا و  هورگ ، زا 40  شیب  هک  داد  ربخ  هرامـش  نیمه  رد  دادـماب  همانزور  نینچمه  .دـننک  تازاجم  بیقعت و  ار  تانایرج  نیا 

دض رب  ناریا  هقطنم و  رد  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  یـسررب  اب  دنتـشون و  ینیمخ  ماما  هب  يا  هداشگرـس  ياه  همان  قلخ ، نیدهاجم  ناراداوه  زا  رگید 
ياـه هئطوت  زا  يریگولج  تهج  رد  ییاـهدومنهر  دـندش ؛ تما  ماـما  بـالقنا و  يربهر  ياـهدومنهر  راتـساوخ  تسیلاـیرپما ، دـض  هاوخ  یقرت  ياـهورین 

ياروـش سلجم  تاـباختنا  مود  هلحرم  هناتـسآ  رد  جنـشت  زا  تعناـمم  و  قـلخ ، نیدـهاجم  هلمج  زا  یبـالقنا  ياـهورین  دـضرب  هدرتـسگ  تـالمح  یلخاد ،
(1) .یلم

تایرشن شورف  لحم  هب  هتفرگ  تروص  تالمح  زا  یـشرازگ  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  زین  ناریا  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم  همان  همانزور  دوش  یم  يروآدای 
(2) .دش ثداوح  هنوگ  نیا  ناببسم  تازاجمراتساوخ  نالوئسمزا  درک و  جرد  سابعردنب  دنوامد و  ياهرهش  رد  بزح  نیا  بتک  و 
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ياه تسینومک  هیداحتا   " ناگرا تقیقح ،"  " همان هتفه  هرامـش  نیمراهچو  تصـش  زورما  دـسر ، یم  پاچ  هب  اهزور  نیا  رد  هک  یتایرـشن  هوبنا  ناـیم  رد 
، زور فلتخم  تاعوضوم  هرابرد  هیرشن  هرامـش  نیا  بلاطم  زا  یـشخب  هب  هورگ ، نیا  یـسایس  ياه  يریگ  عضوم  اب  ییانـشآ  يارب  .دش  رـشتنم   (3)" ناریا

.دوش یم  هراشا 

يزاوژروب و ناـعجترم و  تسد  رد  دـش  دـهاوخ  یکـسمتسم  ًاـنئمطم  ماـیپ  نیا  درک : يریگ  عضوم  نینچ  ینیمخ  ماـما  يزورون  ماـیپ  هنیمز  رد  هورگ  نیا 
يارب نانآ  تسد  رد  دیدرگ  دـهاوخ  یکـسمتسم  یبالقنا ؛ ياهورین  نآ و  ياهدرواتـسد  بالقنا و  هب  ددـجم  شروی  يارب  مکاح ، یبالقنادـض  ياهدـناب 

شروی نیا  لباقم  رد  هنادـحتم  دـیاب  یبالقنا  ياهورین  .مدرم  فوفـص  رد  هقرفت  ناشکتمحز و  رگید  رگراـک و  هقبط  دـض  رب  يزاوژروب  هدرخ  ندـمآزاب 
تسار يزاوژروب  تسد  رد  دربب و  دناوت  یمن  ییاج  هب  هار  زین  ینیمخ  هللا  تیآ  ماع  ياهدومنهر  .دننک  تمواقم  یلامتحا 

608 ص :

ص 9. ، 18/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1
ص 6. ، 33 ذخأم - 2

تفرگ و رارق  يدـج  درگیپ  بوکرـس و  ضرعم  رد  نابراحم ، ءزج  سیراـپ ، هب  يوجر  دوعـسم  ردـص و  ینب  رارف  زا  دـعب  اـه " تسینومک  هیداـحتا  - " 3
هب رهش و  نیا  رد  هناحلسم  روضح  اب  هورگ  نیا  زا  يرصانع  روبزم ، هعقاو  رد  .درک  داجیا  ار  لمآ  هعقاو  نارادبرـس ، ناونع  تحت  نمهب 1360  رد  ماجنارس 

سکع ًالماک  هک  دش  رجنم  مدرم  يوس  زا  يراتفر  زورب  هب  راک  نیا  اما  دندرک ؛ مادقا  رهش  یماظتنا  ياهورین  هاپـس و  دض  رب  نانآ ، هب  مدرم  نتـسویپ  لایخ 
درفت و تشاد و  یعیسو  باتزاب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  ینالقعریغ ، روآ و  بجعت  هعقاو  نیا  .دیماجنا  روبزم  رـصانع  يدوبان  هب  دوب و  نانآ  ینیب  شیپ 
زا نانآ  تسردان  كرد  مهوت و  نازیم  زین  داد و  ناشن  یبوخ  هب  دش ، یم  یقلت  دعاسم "  " نانآ رظن  زا  هک  یقطانم  رد  یتح  ار  براحم  ياه  هورگ  ياوزنا 

.درک راکشآ  ًالماک  ار  ماما  طخ  ماظن و  یمدرم  هاگیاپ 
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هدیـسوپ و هنهک و  تاماظن  رد  هیاپ  یب  یتاحالـصا  تیاهن ، رد  و  هتـسباو ، ناراد  هیامرـس  ندـنادرگزاب  يارب  دوش  یم  یکـسمتسم  مکاح ، یبالقنادـض  و 
(1) !) طحنم

هدمآ ردص  ینب  ماما و  هب  رتراک  مایپ  هرابرد  دنـشاپ ،" یم  هناد  ناراکـشزاس  درتسگ ، یم  ماد  اکیرما   " ناونع تحت  یبلطم  رد  هیرـشن  نیا  رگید  هلاقم  رد 
مایپ .تسا  راکتیانج  ياکیرما  اب  ام  راک  رـس و  زورما  یلو  تسا ؛ بالقنا  ناریا و  مدرم  نانمـشد  زا  یکی  زین  یتسیلایرپما  يوروش  هک  تسا  تسرد  تسا :

راکتیانج ياکیرما  یخاتـسگ  نیا  هب  دـشاب ، یم  بالقنا  ياروش  بالقنادـض  هناراکـشزاس  طخ  زا  ناشیا  يور  هلابند  زا  یـشان  هک  ینیمخ  ماـما  يزورون 
ناریا مدرم  هزرابم  یلـصا  تهج  يور  ینـشور  يدنبزرم  دیاب  دنتـسه ، اکیرما  مسیلایرپما  یعقاو  فلاخم  هک  یناسک  هک  تسا  اج  نیا  و  دـهد ، یم  هنیمز 

(2) .دنیامنب

تـشپ اّما  تسا ؛ هدش  ردص  ینب  ناتـسدرک  هب  شروی  نامرهق  لاسما  تسا : هدمآ  مینکـشب " مه  رد  ار  درُک  قلخ  هیلع  هئطوت   " ناونع اب  رگید  يا  هلاقم  رد 
ییاکیرما نارـس  اه و  یتشهب  اه ، نارمچ  .دنلوغـشم  هنالاعف  زین  لاسما  دـندرک ، ارجا  ار  ناتـسدرک  هب  شروی  هئطوت  هتـشذگ  لاـس  هک  ییاـه  ناـمه  هدرپ ،

اب لاسما  .دش  دنهاوخ  زوریپ  راب  نیا  هک  دـننک  یم  نامگ  ثبع  هب  زین  نازورفا  گنج  تسین و  لاسراپ  لاسما ، اّما  دـنا ؛ هئطوت  نیا  راکردـنا  تسد  شترا ،
خسار مزع  كرادت و  هبرجت و  اب  تسا ، هدمآ  تسد  هب  شنادیهـش  نوخ  تمیق  هب  شا  هرذ  ره  هک  لبق  لاس  تمواقم  گنج و  ياهب  نارگ  براجت  بسک 
بجو ره  زا  زرابم ! ناناقهد  .دینک  عافد  رگنـس  ره  زا  نامرهق ! ياه  گرمـشیپ  .داد  تسکـش  ناوت  یمن  ار  یقلخ  نینچ  تساوخ و  دـهاوخرب  هلباقم  هب  رت 

(3) .دینک عافد  تسا  امش  ملسم  قح  هک  یکاخ 
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همکاحم هرابرد  هلمج  زا  يو  .داد  خساپ  يدایز  تالاؤس  هب  درک و  تکرش  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  بالقنا  لک  ناتـسداد  یـسودق  یلع  ياقآ  زورما 
رفن دـنچ  و  رگراک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  تیزکرم  ياضعا  زا  مارهـش " یقت   " قلخ و نیدـهاجم  نامزاس  تیزکرم  ياـضعا  زا  یتداعـس " "

هدامآ مه  اه  تساوخرفیک  تسا و  لیمکت  ارـسداد  رظن  زا  دارفا  نیا  هدنورپ  هتبلا  .دوش  یم  زاغآ  رگید  هام  کی  دودح  ات  دارفا  نیا  همکاحم  تفگ : رگید 
اه يریگتسد  نیا  دنوش ، یم  ریگتسد  يدارفا  هک  دوش  یم  هدید  ماما ، وفع  نامرف  مالعا  زا  سپ  مه  زونه  دش : لاؤس  بالقنا  لک  ناتـسداد  زا  .تسا  هدش 

تفن و زاگ و  ياه  هلول  راجفنا  دـننام  ییاهراک  اـب  طاـبترا  رد  دارفا  نیا  تسا و  مک  یلیخ  اـه  هدـش  ریگتـسد  دادـعت  هتبلا  داد : خـساپ  يو  تسا ؟ هنوگچ 
اب هک  یمیقتسم  طباور 

609 ص :

ص 1. ، 18/1/1359 هرامش 64 ، ناریا ، ياه  تسینومک  هیداحتا  ناگرا  تقیقح ، همان  هتفه  - 1
.نامه - 2

ص4. ذخأم 140 ، - 3
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.دنوش یمن  وفع  لماش  هک  دنا  هدش  ریگتسد  اه ، نیا  لاثما  دنراد و  جراخ 

متخ اهنآ  هلئـسم  دوبن و  مه  رفن  راهچ  ای  هس  زا  شیب  اهنآ  دادعت  دنا و  هدش  ریگتـسد  هورگ  ياضعا  مامت  تفگ : نیهاش " هورگ   " دروم رد  یـسودق  ياقآ 
دییأت ار  نآ  ًاحیولت  ریخ ، ای  تسا  هدش  زاغآ  ناقرف " هورگ   " ربهر همکاحم  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يو  .میدرک  یم  رکف  هک  نآ  زا  رت  هداس  یلیخ  دش ؛

تفن و ياه  هلول  هک  یناسک  تامادقا  هنیمز  رد  ناتسزوخ  رد  بالقنا  يارسداد  تیلاعف  هرابرد  یسودق  هللا  تیآ  زا  .دادن  یحیضوت  هراب  نیا  رد  اما  درک ؛
دنا هدش  ریگتـسد  زاگ  تفن و  ياه  هلول  راجفنا  اب  هطبار  رد  رفن  ای 28   27 زاوها ، رد  نونکات  داد : خساپ  يو  .دـش  لاؤس  دـننک ، یم  رجفنم  ار  بآ  زاگ و 

دودح نیوا ، نادنز  رد  ًالعف  تفگ : بالقنا  ناتسداد  نیوا ، نادنز  ناینادنز  دادعت  دروم  رد  .دش  دنهاوخ  مادعا  دادعت  نیا  زا  رفن  نیدنچ  عطق  روط  هب  هک 
(1) .میرادن رت  شیب  ینادنز  رفن  ات 550   500
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ًاـضعب زین  دـنا ، هدـش  يروما  راد  هدـهع  یبـالقنا  تیعـضو  بجوم  هب  هک  ینالوئـسم  یتـلود و  یمـسر  نالوئـسم  نیب  دوـجوم ، یحاـنج  تاـفالتخا  زج  هب 
ياهرهش رد  نکسم  رما  رد  هلمج  زا  هلئـسم ، نیا  .درا  مدرم د  فلتخم  راشقا  اب  میقتـسم  طابترا  هک  ییاه  تیلوئـسم  رد  هژیو  هب  دنک ؛ یم  زورب  یتافالتخا 

نارهت يرادرهـش  نکـسم و  داـینب  راـتفر  رظن و  تواـفت  رما ، نیا  زا  يا  هنومن  .دـنک  یم  ییاـمندوخ  لکـشم  کـی  تروص  هب  نارهت ، صوصخ  هب  گرزب 
، روبزم داـینب  ياـنما  تئیه  سیئر  زورما  یتاـعوبطم  هبحاـصم  رد  هک  یتواـفت  تسا ؛  (2) زیخاتـسر بزح  گرزب  نامتخاس  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  هراـبرد 

: تشون هبحاصم  نیا  شرازگ  رد  ناهیک  همانزور  .دش  راکشآ 

هاگباوخ يارب  زیخاتسر ، هدش  لحنم  بزح  نامتخاس  هک  درک  مالعا  هتشذگ  زور  نکسم ، داینب  يانما  تئیه  سیئر  یهاشورسخ  يداهدیس  جاح  هللا  تیآ 
هیلخت دنا  هدرک  فرـصت  زاجمریغ  روط  هب  هک  ار  ینکاما  هیلک  نامتخاس ، نیا  رد  ندش  رقتـسم  زا  سپ  دیاب  نانآ  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نایوجـشناد 

رد ناـمروشک  زراـبم  نایوجـشناد  تفگ : تسا  هدرک  فرـصت  يرادرهـش  ًـالبق  ار  ناـمتخاس  نیا  هک  عوـضوم  نیا  هراـبرد  یهاشورـسخ  هللا  تیآ  .دـننک 
نیا هلئسم ، نیا  هب  هجوت  اب  .دوش  هیلخت  دیاب  هک  دنا  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  اه  لته  زاجمریغ و  ياه  نامتخاس  رت ، شیب  دننک و  یم  یگدنز  یتخس  تیعـضو 

لیوحت نایوجـشناد  هب  دنک و  هیلخت  ار  لحم  نیا  دیاب  رتدوز  هچره  يرادرهـش  هک  منک  یم  راطخا  نم  دریگ و  رارق  نایوجـشناد  رایتخا  رد  دیاب  نامتخاس 
هدرک فرصت  تسا ، قاتا  اهدص  ياراد  هک  ار  نامتخاس  کی  عجرم ، مادک  هزاجا  اب  يرادرهش  مناد  یمن  نم  تفگ : سپس  یهاشورـسخ  هللا  تیآ  .دهدب 

(3) .تسین يرادرهش  زاین  دروم  نآ  قاتا  زا 50  شیب  هک  یلاح  رد  تسا ؛

610 ص :

ص 9. ، 11 ذخأم - 1
.تسا روشک  ترازو  یلصا  نامتخاس  هدش ، عقاو  یمطاف  نابایخ  رد  هک  روبزم  هقبط  نامتخاس 22  رضاح ، باتک  پاچ  نامز  رد  - 2

ص 1. ، 11 ذخأم - 3
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نایم نیا  رد  .تسا  هدش  رت  يدج  يروهمج  سیئر  سلجم و  هطبار  یگنوگچ  ثحب  یلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  لوا  هلحرم  جیاتن  ندـش  صخـشم  اب 
زورما هلاقمرـس  هلمج  زا  دـننک ؛ یم  يراـشفاپ  يروـهمج  سیئر  اـب  سلجم  یگنهاـمه  موزل  رب  ینبم  دوـخ  عـضوم  رب  تدـش  هب  شناـیفارطا  ردـص و  ینب 

، ریبدرـس يوسوم ، نیدلا  لامج  دیـس  ملق  هب  هلاقمرـس  نیا  رد  .دزادرپ  یم  عوضوم  نیا  هب  سلجم " روهمج و  سیئر   " ناونع اب  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
: تسا هدمآ  نینچ 

اهورین و هیلک  هک  تسا  ینعم  نادب  نخس  نیا  .دنا  هدرک  دیکأت  ار  نآ  ماما  اهراب  هک  تسا  ینخس  نیا  .دوب  هملک  تدحو  ام  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زمر 
.دننک وسمه  تهج  نیا  رد  ار  اه  شالت  دنزودب و  مشچ  بالقنا  یلصا  ياهراعـش  لماک  ققحت  رود و  هدنیآ  هب  دنزیهرپب و  تاشقانم  زا  دیاب  هعماج  راشقا 
يارب ییاه  شـشوک  ریگرد  دوخ  دننک ، هرادا  ار  روشک  لماک ، یگنهامه  اب  دـیاب  هک  روشک  یمـسر  ياه  ناگرا  رگا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  هلئـسم  نونکا 

، دـشاب هتـشادن  یگنهامه  يروهمج  سیئر  اب  سلجم  رگا  نایم  نیا  رد  و  دـیآ ، یم  شیپ  هچ  دنـشاب ، دوخ  لـیمحت  اـی  تردـق و  عضوم  نآ  نیا و  بسک 
؟ دش دهاوخ  رارق  هچ  زا  عضو 

هکلب دـشاب ؛ یمن  یبالقنا  ناریا  روخرد  یـسلجم  نینچ  .تسین  يروهمج  سیئر  زا  سلجم  لماک  تیعبت  يانعم  هب  يروهمج  سیئر  اب  سلجم  یگنهاـمه 
يور گنـس  رگید  هک  دوش  یم  یجلف  نانچ  راچد  روشک  دـهد ، رارق  يروهمج  سیئر  اب  تیدـض  ار  دوخ  راـک  ساـسا  سلجم  رگا  هک  تسا  نیا  هلئـسم 

شالت رد  يروهمج ، تسایر  هب  باختنا  زا  سپ  هچ  لبق و  هچ  تلم ، بختنم  يروهمج  سیئر  هک  تسا  نشور  ناگمه  رب  کـنیا  .دوش  یمن  دـنب  گـنس 
؟ دنام یم  يو  اب  تیدض  يارب  ییاج  هچ  تسا ؛ زیزع  ناریا  ریگ  نابیرگ  هک  تسا  یتالکشم  هب  ندیشخب  نایاپ  يارب  یمئاد 

: تسا هدمآ  هلاقمرس  همادا  رد 

لالقتـسا ندروآ  تسد  هب  تهج  رد  يروهمج  سیئر  اب  ار  دوخ  درکلمع  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  یگنهاـمه  يروهمج  سیئر  اـب  دـیاب  سلجم  . 1
رد يروهمج ، تسایر  تاباختنا  ماگنه  يروهمج  سیئر  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  ینعی  دنادرگ ؛ وسمه  تیونعم  يدازآ و  تینما و  رارقتسا  روشک و  لماک 
الاب رد  هک  روشک  یـساسا  لئاسم  هب  دناوتب  ات  دشاب  رود  تردـق  ياه  يزاب  هیلک  زا  دـیاب  سلجم  .دـنداد 2 . يأر  نادـب  مدرم  داد و  رارق  دوخ  ياه  همانرب 

زکارم راـک  هب  رت  يروف  هچره  .دنک 4 . ظفح  ًالماک  ار  دوخ  لالقتـسا  دیاب  دورب و  يراشف  هورگ  چـیه  رابریز  دـیابن  سلجم  .دزادرپب 3 . دش ، هراشا  نادـب 
(1) .دنک تیوقت  تیبثت و  ار  ینوناق  یمسر  عجارم  دهد و  نایاپ  ینوناقریغ  يریگ  میمصت  هماکدوخ 
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.دومن جرد  ار  لیروآ 1980  خروم  ندنل ، پاچ  تسیا  لدیم  هلجم  اب  ردص  ینب  هبحاصم  همجرت  درک ، رـشتنم  زورما  هک  ینتلوب  رد  یّلم " داشرا  ترازو  "

هلجم هبحاصم ، نیا  همدقم  رد 
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زا هبحاصم  نیا  رد  ردص  ینب  .تسا  هدـنزارب  ردـص  ینب  تماق  رب  هک  تسا  يا  هماج  يروهمج  تسایر  بصنم  نیقی ، هب   » هک تسا  هدرک  يروآدای  روبزم 
ردص ینب  .دیوگ  یم  نخـس  ناهج  کلامم  ریاس  اب  طباور  و  اه ، تیلقا  لکـشم  و  حلـسم ، ياهورین  و  يریگ ، میمـصت  فلتخم  زکارم  اب  هلباقم  یگنوگچ 

(1)« .تسین لفاغ  هعماج  رد  مالسا  شقن  زا  ناریا و  داصتقا  زا  ًانمض 

: دیآ یم  لیذ  رد  لصفم  هبحاصم  نیا  زا  ییاه  شخب 

»؟ تسا هزادنا  هچ  ات  یساسا  نوناق  رد  ینیمخ  ماما  شقن  هب  هجوت  اب  امش  یعقاو  تردق  : » س

طوبرم هیتآ  هب  هک  ییاج  ات  میراد و  مهافت  ماما  اب  لئاسم  یمامت  هرابرد  ام  .تسا  هدوب  ام  يارب  یکمک  عقاو  رد  تسین و  یلکـشم  هیقف  تیـالو  لـصا  : » ج
دهاوخن لئاسم  قمع  رد  یلو  تشاد ، دهاوخ  روما  رب  ار  دوخ  تراظن  يو  .دشاب  هتشاد  یلاعف  شقن  هتـشذگ  دننام  ماما  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  تسا ،

« .دوب

»؟ دیتسه رایتخا  بحاص  ًاعقاو  ییارجا ، هبنج  زا  امش  ایآ  : » س

تشاد دوجو  بالقنا  زاغآ  رد  هک  یهاگتسد  نامه  اب  نم  .مهد  لیکشت  ار  دیدج  تلود  دیاب  ًانمـض  نم  هدیـسرن و  ناماس  هب  زونه  سلجم  تاباختنا  : » ج
نآ دیدج ، تلود  لیکـشت  اب  .دش  دهاوخ  ماجنا  یتامادقا  جیردت  هب  .مریگب  هدـهع  هب  ار  هاگتـسد  نیا  راک  تیلوئـسم  مامت  مناوت  یمن  یلو  منک ؛ یم  راک 

« .تفرگ دهاوخ  تسد  هب  ار  ییارجا  تارایتخا  تلود 

لح هب  تبسن  ایآ  يریگ ، میمصت  فلتخم  زکارم  هب  هجوت  اب  دنراد و  لاغشا  رد  ار  اکیرما  ترافـس  هک  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  روضح  هب  هجوت  اب  : » س
»؟ دینک یم  ینیبدب  ساسحا  ناریا  تالکشم 

مدقم دیاب  نویزیولت  ویدار و  عضو  دوبهب  دننام  تالکـشم  زا  یخرب  .میا  هدرکن  لودع  دوخ  ياه  تسایـس  رظن  زا  یلو  دنراد ؛ دوجو  یتالکـشم  یلب  : » ج
« .دش دنهاوخ  هتفرگ  عقوم  هب  زین  يرگید  تامیمصت  دنا و  هدیدرگ  ذاختا  نونکات  یمهم  تامیمصت  .دندرگ  فرطرب  لئاسم  ریاس  رب 

»؟ دییآ یم  رانک  هنوگچ  دنراد  ماما  نیمارف  هب  شوگ  اهنت  هک  یناسک  اب  امش  : » س

، يا هناـخراک  رد  لـثملا  یف  تسا ؛ اـم  خـیرات  زا  یئزج  رما  نیا  هـکلب  ددرگ ؛ یمن  اـکیرما  ترافـس  رد  رقتـسم  نایوجـشناد  لـماش  اـهنت  بـلطم  نـیا  : » ج
لکـشم تلع  نوماریپ  قیقحت  يارب  يو ، هدنیامن  ای  روهمج  سیئر  ات  دـنهد  همادا  باصتعا  هب  ردـق  نآ  دـننز و  باصتعا  هب  تسد  تسا  نکمم  نارگراک 

، دنک یم  ذاختا  هک  ار  یتامیمصت  ای  بختنم  تلود  دنهاوخب  هک  ار  یناسک  لمحت  نم  اما  تیمها ؛ دقاف  عقاو  رد  يداع و  تسا  يرما  نیا  .دنک  مادقا  ًاسأر 
« .دنک یمن  یتوافت  دشاب  هکره  لاح  تشاد ؛ مهاوخن  دنهد ، رارق  دوخ  تسد  هچیزاب 

»؟ یناریا مسیلانویسان  ای  تسا  رت  مهم  مالسا  امش  يارب  : » س

، مالسا نودب  .دراد  رارق  یمالسا  يرایشه  هدولاش  رب  ناریا  مدرم  يرایـشه  یلو  دشاب ؛ یم  ییوج  هطلـس  گنهرف  هسفن  یف  عقاو و  رد  مسیلانویـسان  : »... ج
« .دوب دهاوخن  یناریا  یگنهرف ، لالقتسا  نودب  تشاد و  دهاوخن  دوجو  یگنهرف  لالقتسا 
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يدازآ نامزاس  ای  ناتسناغفا  ياه  کیرچ  هب  یکمک  عون  هچ  امـش  لیئارـسا ، اب  اه  ینیطـسلف  هشقانم  همادا  ناتـسناغفا و  هب  يوروش  زواجت  هب  هجوت  اب  : » س
»؟ درک دیهاوخ  نیطسلف  شخب 

« .دنا هدرکن  يدام  ای  یماظن  کمک  تساوخرد  ام  زا  اهنآ  .درک  میهاوخ  یسایس  تیامح  اهنآ  زا  دنهاوخب ، ردقره  : » ج

»؟ دراد مازعا  نیطسلف  ای  ناتسناغفا  ياه  کیرچ  رانک  رد  دربن  يارب  ار  دوخ  نازابرس  ناریا  دراد  ناکما  ایآ  : » س

؛ دـننک هزرابم  دوخ  تایح  قح  لالقتـسا و  رطاخ  هب  هک  میهد  يرای  اهنآ  هب  دـیاب  ام  .دوب  دـهاوخ  ثبع  ینعم و  یب  نانآ  يارب  ام و  يارب  يراک  نینچ  : » ج
« .دوب دهاوخن  حیحص  ام  يارب  هبناج  همه  گنج  رد  تکرش  یلو 

»؟ دییوگ یم  هچ  اه ، تیلقا  ریاس  یموق و  ياه  تیلقا  بناج  زا  يراتخمدوخ  ياضاقت  هرابرد  : » س

هب كرت ، نمکرت و  یـسراپ ، رل و  چولب ، درُک ، تیلقا  هب  هتـشذگ  میژر  .دـنا  هدیـشچ  ار  يربارباـن  ضیعبت و  معط  روشک  فلتخم  قطاـنم  رد  اـم  مدرم  : » ج
یمالـسا یبالقنا  تموکح  هیلع  ییاه  شروش  هچنانچ  دش و  یمن  هدـید  یناشن  یگنهامه  تدـحو و  زا  ناریا  هعماج  رد  .دوب  هدرک  تردـق  لامِعا  یعون 

.میراذگ ضیعبت  رب  نایاپ  هطقن  میهاوخ  یم  ام  .ددرگ  هیزجت  ناریا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یثاریم  نینچ  میهاوخ  یمن  ام  .تسا  هتـشذگ  ثاریم  دـینیب ، یم 
تشاد و دوجو  یبلاج  تاکن  حرط  نیا  رد  .دندوب  هداد  هئارا  يراتخمدوخ  يارب  یحرط  نآ ، نمض  هک  متشاد  ناتسدرک  تارکمد  بزح  زا  يا  همان  ًاریخا 
ار يرمرادناژ  سیلپ و  دنهاوخ  یم  اهنآ  یلو  مرادن ؛ یتفلاخم  دنشاب ، هتشاد  يراتخمدوخ  یگنهرف ، يداصتقا و  ورملق  رد  ناماس ، نآ  مدرم  هک  نیا  اب  نم 
، دنتسه تکلمم  لخاد  رد  يراتخمدوخ  راتـساوخ  دارکا  رگا  دیراد ؟ غارـس  يراتخمدوخ  نینچ  ایند  یمامت  رد  ایآ  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  تراظن  تحت  زین 
هب یمالـسا  هعماج  بوچراچ  رد  میناوت  یم  هنوگچ  ام  .دنـشاب  ناملـسم  دیاب  اهنآ  .دشاب  یمالـسا  يروهمج  يژولوئدـیا  بلاق  رد  يراتخمدوخ  نیا  دـیاب 
رد ًارهاظ  حلـسم  ياهورین  نآ ، رد  هک  دـنهاوخ  یم  یتموکح  اهنآ  دـنناد ؟ یمن  مالـسا  نیناوق  تیاعر  هب  فلکم  ار  دوخ  هک  میهد  يراتخمدوخ  یهورگ 
لاح نیع  رد  یلو  دـشاب ؛ اهنآ  دوخ  مدرم  زا  يرمرادـناژ  سیلپ و  دارفا  دـنهاوخ  یم  اـهنآ  .دـشاب  اـهنآ  دوخ  لرتنک  رد  لـمع  رد  يزکرم و  تلود  لرتنک 

هجدوب دراد  یموزل  هچ  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هتشاد  تسد  رد  ار  روما  مامت  هرادا  دوخ ، دنهاوخ  یم  اهنآ  رگا  .دنک  نیمأت  يزکرم  تلود  ار  اهنآ  هجدوب 
یم اـهنآ  رگا  دنـسرب ؟ دوخ  ياـه  تساوخ  هب  هحلـسا  روز  هب  دـنراد  یعـس  اـهنآ  ارچ  .تسا  يراـتخمدوخ  ياوس  يزیچ  تساوخ ، نیا  .میهدـب  اـم  ار  نآ 
تلم مان  هب  نم  میراد ؟ یکاب  اهدـیدهت  نیا  زا  ام  بالقنا ، زا  سپ  دـینک  یم  روصت  .درک  میهاوخ  لثم  هب  هلماـعم  مه  اـم  دـنرب ، هحلـسا  هب  تسد  دـنهاوخ 

« .منیبب ادج  نطو  رکیپ  زا  ار  ناریا  كاخ  زا  بجو  کی  متسین  رضاح  مراد  یم  مالعا 

»؟ دیتسه یضار  دیا  هتفای  تسد  ماقم  نیا  هب  هک  لاح  ایآ  .دوب  مهاوخ  ناریا  يروهمج  سیئر  نیلوا  دیدوب  هتفگ  لبق  لاس  بیرق 17  : » س
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صخـش .لاوز  هب  موکحم  متـسناد  یم  يرگمتـس  ار  هاش  ما  یگداوناخ  یبهذم  تادقتعم  قبط  نم  .دوب  قدصم  تموکح  نارود  زا  لبق  متفگ ، هچنآ  : » ج
یم نینچ  مه  رگید  ناوج  رازه  اهدص  .دتفا  یم  تموکح  نآ  نتخاس  نوگنرـس  هشیدنا  رد  ًاتعیبط  دوخ ، روشک  تموکح  اب  فلاخم  دـشاب و  ناوج  یتقو 
راـی نم  اـب  تخب  هاوخ  متـسه ؛ يروهمج  سیئر  نونکا  نم  .تسا  هدیـسر  ققحت  هب  دـشاب ، همه  يوزرآ  تسناوت  یم  هک  وزرآ  نیا  نم  يارب  .دندیـشیدنا 

رد هفیظو و  ماجنا  رد  هک  درک  مهاوخ  تیاضر  ساسحا  رذگهر  نیا  زا  ینامز  نم  دینادب  دیاب  یلو  تسا ؛ هتسویپ  تقیقح  هب  نم  یناوج  يایؤر  ای  هدوب و 
(1) .مشاب قفوم  منطو  مدرم  هب  تمدخ 
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هجوت اب  و  ناریا ، تلم  قحب  قوقح  تخادرپ  رد  دوخ ، تارکاذم  رد  يوروش  یگدـنیامن  تئیه  نیکمت  مدـع  یپ  رد  درک : مالعا  تفن  ترازو  يوگنخس 
هب دوش ؛ عطق  يوروش  روشک  هب  زاگ  رودص  هک  دش  هداد  حـیجرت  یلم ، تیثیح  عفانم و  ظفح  يارب  و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  دـییأت  هب 

ياهزاگ هک  نیا  يارب  دوشن و  رداص  يوروش  هب  ناریا  زاگ  دننک  تبقارم  ًادیدش  هک  دش  غالبا  ناریا  زاگ  یلم  تکرش  هب  تفن  ریزو  فرط  زا  لیلد  نیمه 
دیکأت ًانمض  .دوش  ارجا  ًاروف  هک  دنراد  لاسرا  تفن  ترازو  يارب  دننک و  هیهت  یصاخ  یتبرض  همانرب  رتدوز  هچره  دوش ، فرصم  روشک  لخاد  رد  یفاضا 

اریز دوش ؛ هداد  تیولوا  اهاتـسور  کچوک و  ياهرهـش  هب  یناسرزاگ  هب  لوادتم ، يداصتقا  ياه  هیجوت  نتفرگ  رظنرد  نودب  روکذـم ، همانرب  رد  هک  دـش 
(2) .دوش هدنازوس  اه  نابایب  رد  ای  دوش  هداد  نارگید  هب  نازرا  زاگ ، هک  نیا  ات  تسا  زاگ  زا  ام  نانطومه  هدافتسا  يداصتقا ، هیجوت  نیرتهب 
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يارب : » تسا هتفگ  یناـمی  یکز  .تخادرپ  رظنراـهظا  هب  يدوعـس ، ناتـسبرع  تـفن  ریزو  یناـمی  یکز  تاراـهظا  هراـبرد  تـفن ، ریزو  رف  نـیعم  ربـکا  یلع 
: تفگ نینچ  هراب  نیا  رد  رف  نیعم  .تشاد » دـنهاوخ  هداعلا  قوف  هسلج  کپوا  تفن  يارزو  يدوز  هب  تدـم ، هاتوک  رد  ماخ  تفن  تمیق  ندرک  تخاونکی 

هاتوک رد  ماخ  تفن  تمیق  نییعت  هب  یطابترا  هسلج  نیا  یلو  دوش ؛ لیکشت  تدمزارد  ياه  همانرب  یسررب  يارب  کپوا  هداعلا  قوف  سالجا  تسا  رارق  هتبلا 
ندرک هتکید  عوضوم  ساکاراک  سنارفنک  رد  اریز  میریذپ ؛ یمن  تمیق  رد  ار  یتیدودحم  هنوگ  چیه  ام  درادن و  تدم 

614 ص :

ات 12. ص7  ذخأم 146 ، - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 12 ، ، 18/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2
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ماـخ تفن  تمیق  حطـس  هب  ار  روشک  نآ  تفن  تمیق  هک  تسا  نیا  تفن  تمیق  ندرک  تخاونکی  زا  یناـمی  یکز  ياـقآ  روظنم  رگا  .میدز  مهرب  ار  تمیق 
ناشیا میشورف ، یم  رالد  يا 35  هکشب  تمیق  هب  ام  هک  یتفن  میتسین  یضار  اریز  میقفاوم ؛ ناشیا  اب  مینک و  یم  لابقتسا  ام  هتبلا  دناسرب ، یمالسا  يروهمج 

، دوخ دـمآرد  نتفر  الاب  اب  روشک  نآ  ات  دورب  زاجح  مدرم  بیج  هب  توافت  نیا  هک  تسا  رتهب  هچ  .دـننک  عضو  نآ  رب  دورو  تایلام  رـالد  يا 62/4  هکشب 
رگا یلو  .دـنک  مسیلایرپما  میلـست  جارختـسا و  ار  ناملـسم  تلم  یتفن  ریاخذ  زا  هکـشب  نویلیم  هد  يزور  دـشابن  ریزگاـن  دـهد و  شهاـک  ار  دـیلوت  حـطس 
تسا يرگید  عوضوم  تسا ، تمیق  ود  نیب  نتفرگ  نیگنایم  ای  يدوعس ، ناتسبرع  ماخ  تفن  تمیق  حطـس  ات  ناریا  ماخ  تفن  تمیق  ندروآ  نییاپ  ناشرظن 

(1) .تسا دودرم  ناریا  یبالقنا  مدرم  رظن  زا  هک  درک  مالعا  نونکا  مه  زا  دیاب  و 

362

رویغ نایوجـشناد  ضارتعا  هرهاق و  ياه  هاگـشناد  ریخا  ياه  یمارآان  اب  هطبار  رد  : » درک مالعا  زورما  هجراـخ ، روما  ترازو  تاراـشتنا  تاـعالطا و  رتفد 
رصم میقم  یناریا  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  وضع  نایوجشناد  زا  نت  شش  هتشذگ  زور  روشک ، نآ  رد  عولخم  هاش  روضح  تاداس و  تسایس  هب  يرصم 
هرادا یتینما و  تاماقم  فرط  زا  حابـصم ، یلعدـمحم  و  اکرـش ، هریـشب  ناـیلیکو ، نسح  شخبرون ، مدـقم  يدـهم  یما ، هللادـبع  یمکح ، دـسا  یماـسا  هب 
شـش نیا  هک  تسا  نیا  رب  رـصم  یتینما  تاماقم  میمـصت  ًارهاـظ  دـندش و  ینادـنز  ریگتـسد و  رـصم  میژر  اـب  فلاـخم  ياـه  تیلاـعف  ماـهتا  هب  ترجاـهم 
رصم رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  عفانم  ظفح  تیلوئسم  هک  هرهاق  رد  سیئوس  ترافس  زا  دروم  نیا  رد  .دننک  جارخا  رـصم  زا  ار  یناریا  يوجـشناد 

ار مزال  تامادقا  ًاعیرس  هدش  ریگتسد  نایوجشناد  ندومن  دازآ  فیقوت و  عفر  يریگتسد و  للع  يریگیپ  هب  تبسن  ات  تسا  هدش  هتـساوخ  دراد ، هدهع  هب  ار 
(2)« .دراد لومعم 

رد دهد  یم  ناشن  شنکاو  رصم  رد  عولخم  هاش  روضح  لابق  رد  تسا و  نآ  روحم  نایارگ  مالسا  تکرح  هک  رصم  دیدج  یـسایس  تالوحت  لاح  نیا  رد 
زورید هک  دناسر  پاچ  هب  ار  یشرازگ  دوخ ، زورما  هرامش  رد  سیراپ  پاچ  نویبیرتدلاره  هلمج  زا  دبای ؛ یم  ساکعنا  ناهج  ياه  هناسر  زا  یعیسو  حطس 

نیا .دیـسر  پاچ  هب  نویبیرتدـلاره  رد  دـنوش " یم  رت  خاتـسگ  رـصم  بصعتم  ناناملـسم   " ناونع اـب  شرازگ ، نیا  .دوب  هدـش  رـشتنم  تسپ  نتگنـشاو  رد 
تسا نیا  دسر  یم  رظن  هب  هک  يرگید  عوضوم  .دزادرپ  یم  يرصم  ناناملسم  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  رـصم و  رد  هاش  روضح  یـسررب  هب  شرازگ 

نایحیـسم رب  یمالـسا ، بالقنا  زا  هتفریذپ  ریثأت  ناناملـسم  راشف  شیازفا  نداد  ناشن  ددص  رد  شرازگ ، نیا  یلـصا  عوضوم  کی  تروص  هب  هدنـسیون  هک 
(4)-(3) .تسا

615 ص :

.نامه - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 4 ، ، 1 ذخأم - 2

زا دـعب  رـصم  زا  تسا  یلـصفم  شرازگ  هک  نویبیرتدـلاره  رد  تسپ  نتگنـشاو  شرازگ  زا  ییاـه  شخب  رورم  شرازگ 362 : همیمـض  دراد ؛ همیمـض  - 3
.ناریا ص627 عولخم  هاش  شریذپ 

، هسنارف پاچ  نویبیرتدلاره  ات 45 ، ص 42  ، 9/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 4
(. 18/1/1359  ) لیروآ 1980  7
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فیصوت شزرا  یب  ار  اکیرما  يداهنشیپ  يراتخمدوخ  زمیات ، هلجم  اب  يا  هبحاصم  رد  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ییارجا  هتیمک  سیئر  تافرع  رـسای 
هک دـنیوگ  یم  لیئارـسا  اکیرما و  تشاد : راهظا  دـش ، ماجنا  توریب  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  رقم  رد  هک  هبحاـصم  نیا  رد  تاـفرع  رـسای  .درک 

(1) .مناد یم  شزرا  یب  ار  نآ  نم  تسین و  ینادرگدوخ  زج  يزیچ  يراتخمدوخ  عون  نیا  نم ، داقتعا  هب  .دنهدب  يراتخمدوخ  ام  هب  دنراد  دصق 

؛ بآ عبانم  هلمج  زا  دنراد ؛ دوخ  لرتنک  رد  ار  زیچ  همه  اه  یلیئارـسا  دیازفا : یم  همادا  رد  تسا ، هدرک  شرازگ  ار  قوف  ربخ  هک  سرپدـتیانوی  يرازگربخ 
.درادن هقباس  ایند  ياجک  چیه  رد  نیا  تسا و  لیئارسا  رایتخا  رد  بآ  عبانم  لرتنک  مه  اهاتسور  رد  یتح 

؛ تسا شیاـهزرم  هعـسوت  راتـساوخ  ناـهج  رگید  روـشک  ره  زا  شیب  لیئارـسا  تفگ : نینچمه  روـبزم  هبحاـصم  رد  تاـفرع  يرازگربـخ ، نیا  شرازگ  هب 
رظن هب  نیب  شوخ  نیطـسلف ، هرابرد  اکیرما  عضوم  هنیمز  رد  هک  تافرع  .یبآ  ياهزرم  نونکا  یلیجنا و  ياهزرم  یخیرات ، ياهزرم  عاـفد ، لـباق  ياـهزرم 

" .متسین نیب  شوخ  دروم  نیا  رد  نکیل  دنک ؛ رییغت  عاضوا  هک  مراودیما  .دنک  یم  هاگن  لیئارـسا  دید  زا  يا  هیـضق  ره  هب  رتراک  تلود  : " تفگ دسر  یمن 
هک یشالت  مامت  اب  دنک ؟ ظفح  هقطنم  رد  ار  دوخ  ذوفن  تسناوت  دهاوخ  تدم  هچ  ات  اکیرما  دینک  یم  رکف  تفگ : زمیات  هلجم  راگنربخ  هب  باطخ  تافرع 

دراد یعس  اکیرما  ناتـسناغفا ، رد  يوروش  یماظن  تلاخد  زا  سپ  نونکا  دنک و  ظفح  ناریا  رد  ار  دوخ  مکحتـسم  هاگیاپ  تسناوتن  دروآ ، لمع  هب  اکیرما 
تلم قوقح  نتفرگ  هدـیدان  اب  تفگ : يو  .تسا  هقطنم  لـئاسملا " ما  ، " نیطـسلف هلئـسم  هک  تسا  هدرک  شومارف  اـکیرما  اـّما  دوش ؛ راوس  مالـسا  بسا  رب 

(2) .دش دهاوخن  رارقرب  هنایمرواخ  رد  تینما  تابث و  حلص و  نیطسلف ،

* * *

رتراک ینارنخس  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  شرازگ 327 : همیمض 

: تسا حرش  نیا  هب  دش ، هرباخم  نتگنشاو  زا  ( 19/1/1359  ) دعب زور  هک  رتراک  ینویزیولت  ینارنخس  هرابرد  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  لماک  نتم 

یناریا ياه  تسیرورت  هک  یناـمز  زا  دوزفا : تشاد و  مـالعا  ار  ناریا  اـب  کـیتاملپید  طـباور  عطق  هتـشذگ  بش  اـکیرما ، يروهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  »
رارق رطخ  رد  ناش  هدنیآ  تمالـس و  تینما ، ظاحل  زا  ینادـنز  درم  نز و  نیا 50  دنا ، هدرک  ینادنز  ربماون  لیاوا  رد  ار  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  لنـسرپ 

يدازآ يارب  یناسنا ، زیمآ و  تملاسم  هنادنمتفارـش ، طیارـش  قبط  ار  دوخ  ياه  شالت  مامت  ام  .تسا  هدرک  مهارف  ار  اـم  ینارگن  هلئـسم ، نیا  دـنا و  هتفرگ 
سپـس رتراک  یمیج  .دـنا  هدرک  يراددوخ  ینادـنز  ناییاکیرما  یناسناریغ  طیارـش  دوبهب  یتح  ای  نتخاس و  دازآ  زا  نایناریا  نکیل  میا ؛ هدرب  راـک  هب  اـهنآ 

، دـنا هدروآرد  لرتنک  تحت  ار  اکیرما  ترافـس  هک  یناسک  .دـشاب  یم  ارجام  نیا  رد  يا  هزات  داعبا  شرتسگ  نّیبم  ریخا  ياهزور  ثداوح  هک  درک  هفاـضا 
نیا .دـنک  یم  يراددوخ  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لیوحت  زا  ناریا  تلود  نکیل  دـننک ؛ ناریا  تلود  میلـست  ار  اه  ناگورگ  دـنا  هدامآ  دـنا  هتـشاد  مـالعا 
یب ياه  ناگورگ  زیمآ  نیهوت  ینوناقریغ و  تشادزاب  همادا  رد  بالقنا  ياروش  ینیمخ و  هللا  تیآ  تیلوئـسم  هدـنهد  ناشن  نّیبم و  حوضو  روط  هب  هلئـسم 

.دشاب یم  هانگ 

616 ص :

.سرپدتیانوی كرویوین -  ص4 ، ، 1 ذخأم - 1
.سرپدتیانوی كرویوین -  ص4 ، ، 1 ذخأم - 2
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(1) نازراـبم تشپ  رد  ندـش  ناـهنپ  اـب  دوخ  لـماک  تیلوئـسم  زا  دـناوت  یمن  نیا  زا  شیب  ناریا  تلود  درک : هفاـضا  دوخ  ياـه  تبحـص  همادا  رد  رتراـک 
تامادقا ماجنا  روتـسد  زورما  نم  .دزادرپب  یفازگ  ياهب  دـیاب  اه  ناگورگ  يدازآ  زا  يراددوخ  اب  هک  دـنادب  ناریا  تلود  یتسیاب  .دـنک  بانتجا  ترافس ،

: ما هدرک  رداص  ار  ریز 

ًاروف هک  تسا  هداد  عالطا  ناریا  تلود  هب  هجراـخ  روما  ریزو  هنیمز  نیا  رد  .دـنک  عطق  ناریا  اـب  ار  دوخ  کـیتاملپید  تابـسانم  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  . 1
بـش همین  زا  لبق  دیاب  هدش و  هتخانـش  بولطمان  رـصانع  نونکا  مه  زا  یناریا  ياه  تاملپید  مامت  ددـنبب و  ار  اکیرما  رد  دوخ  ياه  يرگلوسنک  ترافس و 

.دننک كرت  ار  هدحتم  تالایا  كاخ 

ياـضعا زا  نت  هد  قفاوت  قـبطرب  ناریا ، يوـس  هب  تارداـص  زا  لاـمِعا و  ار  ناریا  هیلع  اـه  تازاـجم  یمـسر  روـط  هب  رتدوز  هچره  يراد  هنازخ  ترازو  . 2
شیپ تسا ، هدماین  قفاوت  نیا  رد  ییوراد  ییاذغ و  داوم  رودص  هک  نیا  اب  .دنک  يریگولج  تفرگ ، تروص  هیوناژ  رد 13  هک  للم  نامزاس  تینما  ياروش 

.دوش عطق  یلک  روط  هب  ای  دبای و  شهاک  لقادح  هب  ناریا  يوس  هب  زین  تالوصحم  نیا  رودص  هک  دوش  یم  ینیب 

تیاکش ات  هدرک  هیهت  نآ  زا  يرامآ  هدامآ و  دوب ، هدش  دودسم  نم  نیشیپ  روتـسد  هب  انب  هک  ار  ناریا  تلود  ياه  ییاراد  زا  یتروص  يراد  هنازخ  ریزو  . 3
نـشور هب  تسا  یکمک  رامآ  نیا  .دـنوش  مولعم  ناریا ، تلود  نادنورهـش و  هیلع  ای  ییاکیرما و  ياه  تکرـش  نادنورهـش و  هب  طوبرم  ناـیرج ، رد  ياـه 

ار نآ  هک  میتسه  هحیال  کی  هیهت  مرگرـس  رـضاح  لاح  رد  ام  .ییاکیرما  نایکاش  رگید  اهنآ و  هداوناخ  اه ، ناـگورگ  يارب  ناریا ، هیلع  اـه  هماـنرب  ندـش 
.میزادرپب ار  تایاکش  نیا  ياهب  نآ ، هلیسو  هب  ناوتب  ات  مینک  هرگنک  میلست 

، دنوش یم  هدحتم  تالایا  كاخ  دراو  هدنیآ  رد  هک  ار  نایناریا  ياهدیداور  مامت  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  يرتسگداد  ریزو  يراد و  هنازخ  ریزو  هب  . 4
زا هک  یناسک  يانثتـسا  هب  داد ؛ میهاوخن  نایناریا  هب  يا  هزات  يازیو  هنوگ  چیه  دش و  دـهاوخن  دـیدمت  نایناریا  دـیداور  ناونع  چـیه  هب  زورما  زا  .دـنک  وغل 

.دنک اضتقا  ام  روشک  یلم  عفانم  هک  یتروص  رد  ای  دنراد و  ازیو  هب  جایتحا  تیناسنا  ظاحل 

لمع ییانثتسا  شور  کی  ییابیکش و  اب  هشیمه  هدحتم  تالایا  هدمآ ، شیپ  اه  ناگورگ  يارب  هک  یهابتشا  شهاک  يارب  درک : هفاضا  سپس  رتراک  یمیج 
نیدـحتم اب  هرواشم  هب  نانچمه  میا و  هدرک  تیامح  هنیمز  نیا  رد  دـحتم  للم  نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو  تروک  ياـه  شـالت  زا  هشیمه  اـم  .تسا  هدرک 

.دشاب صقن  نودب  لماک و  دش ، دهاوخ  ذاختا  ًادعب  هک  يریبادت  مینک و  یم  ذاختا  ام  هک  يریبادت  ات  داد  میهاوخ  همادا  تسود  ياه  تلود  رگید  دوخ و 

اکیرما هب  ملاس  حیحـص و  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  هک  ما  هدرک  دـهعت  نم  .منک  لـح  ار  نارحب  نیا  هک  ما  هدرک  دـهعت  نم  تخاـس : ناـشنرطاخ  رتراـک 
ار نآ  ماجنا  نم  هک  یتاروتـسد  .دنرب  یم  رـس  هب  هرهلد  رد  شیپ  هام  جنپ  زا  ناشاه  هداوناخ  اه و  ناگورگ  .دـننک  ظفح  ار  دوخ  یلم  راختفا  دـندرگزاب و 

رظن هب  مزال  يرگید  ریبادت  دوش ، ببس  ار  اه  ناگورگ  عیرس  يدازآ  دناوتن  تاروتسد  نیا  هچنانچ  .دسر  یم  رظن  هب  مزال  رضاح  لاح  رد  ما ، هدرک  رداص 
(2)« .دیسر دنهاوخ 

ناریا ياه  تاملپید  هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  میمصت  غالبا  یگنوگچ  شرازگ 328 : همیمض 

هیهت و یـشرازگ  یناریا ، ياه  تاملپید  هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  میمـصت  غالبا  یگنوگچ  تیعقوم و  هرابرد  نتگنـشاو ، زا  سراپ  يرازگربخ  راـگنربخ 
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  يزورما  ياضف  زا  یتایئزج  هدنهد  حیضوت  هک  تسا  هدرک  لاسرا 

يارب عامتجا  نیا  .دندوب  هدرک  عامتجا  ترافـس  لباقم  رد  زورما  حبـص  زا  ترافـس  نانکراک  هک  دش  مالعا  یتیعـضو  رد  اکیرما  هجراخ  ترازو  میمـصت 
زا نینچمه  .تفرگ  تروص  ناریا  هب  وا  دادرتسا  رب  دـیکأت  يارب  و  رـصم ، رد  عولخم  هاش  روضح  هب  ضارتعا  زین  نتگنـشاو و  هب  تاداـس  دورو  هب  ضارتعا 

زورما حبص 

617 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 667 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_617_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_617_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  رکذ  نویطارفا " "، " نازرابم  " هملک ياج  هب  عبانم  یخرب  رد  - 1
.9 ذخأم - 2

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت همین  زا  سپ  رتراک  هک  دوب  هدـش  عیاش  نتگنـشاو  رد  تلود ، هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  ترورـض  مدـع  رب  ینبم  ماـما  تاراـهظا  شخپ  زا  سپ  هبنـشود ،
.درک دهاوخ  مالعا  ار  روشک  ود  طباور  عطق  ًالامتحا  دیفس ، خاک  هب  تشگزاب  دوخ و  كاپ  دیع  تالیطعت  نتشاذگ 

دندش و هدناوخارف  اکیرما  هجراخ  ترازو  هب  ناریا  یسایس  ناگدنیامن  زورما  رهظزا  شیپ  هک  تسا  یکاح  ترافـس ، رادراک  هاگآ ، رغـصا  یلع  تاراهظا 
رد ناریا  تمـسق  سیئر  هک  دـنتفرگ  رارق  سرپ " يرنه   " لابقتـسا دروـم  هجراـخ  ترازو  رد  تعاس 2:35  یناساول ، نیـسحدمحم  ترافـس ، رواشم  وا و 
اب ناریا  ناگدـنیامن  رادـید  زا  لبق  .دـننک  تاقالم  اکیرما  هجراخ  ریزو  نواعم  رفوتـسیرک  نراو  اب  وا ، یهارمه  اب  دـش  رارق  دوب و  اکیرما  هجراـخ  ترازو 

يادـص ماـگنه  نـیا  رد  .درک  هیـالگ  ناریا  ناگدـنیامن  زا  یمالـسا ، تـلود  هـب  اـه  ناـگورگ  لاـقتنا  مدـع  هـنیمز  رد  سرپ  يرنه  هجراـخ ، ریزو  نواـعم 
یم هدینـش  قاتا  لخاد  رد  دندوب ، هدرک  عامتجا  نتگنـشاو  هب  تاداس  دورو  يارب  رگید ، یمالـسا  کلامم  ناناملـسم  اب  هارمه  هک  یناریا  ناگدـننکرهاظت 

وا هب  دـندرگ ؟ یمن  رب  ناریا  هب  ندـناوخ  سرد  يارب  اه  نیا  ارچ  تفگ : اکیرما  رد  ناریا  ناگدـنیامن  هب  باطخ  ماگنه  نیا  رد  ناریا  تمـسق  سیئر  .دـش 
: دش هتفگ  ناریا  ناگدنیامن  هب  اج  نیا  رد  .دش  یم  هتخاس  هاگـشناد  اهنآ  يارب  یفاک  رادـقم  هب  تفر ، یمن  جارات  هب  ناریا  لاوما  رگا  هک  دـش  هداد  خـساپ 

مالعا نارهت  رد  ار  اه  ناگورگ  بوخ  تیعضو  ییاکیرما  ياه  شیـشک  رگم  دش : هداد  خساپ  .دوش  یم  راتفر  امـش  نایوجـشناد  اب  بوخ  ردقچ  دینیب  یم 
.دندرکن

بالقنا هب  نیهوت  امـش  تناها  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  لباقم  رد  هک  دـش  تناها  ناریا  ناگدـنیامن  هب  لاح  نیا  رد  ناریا ، ترافـس  رادراک  تاراهظا  ساـسا  رب 
، دیهاوخ یم  هک  يراک  ره  ات  تسین  عولخم  هاش  نامز  رگید  کنیا  تسا و  هدش  ضوع  نامز  دـیناد  یمن  زونه  مه  رخآ  قیاقد  رد  هنافـسأتم  امـش  تسا و 

یمایپ رگا  .میرادن  يراک  اج  نیا  رگید  ام  دنراد  یم  مالعا  دـننک و  یم  كرت  ار  اکیرما  هجراخ  ترازو  ناریا  ناگدـنیامن  تیعـضو ، نیا  اب  .دـیهد  ماجنا 
.درک میهاوخ  لمع  امش  تساوخرد  قباطم  ام  دینک ؛ میلست  ام  هب  ترافس  رد  ار  نآ  دیراد  ام  يارب 

ار هجراخ  ترازو  ام  اما  دـنوش ؛ ام  جورخ  عنام  ات  دـندرک  یم  یعـس  روسناسآ  لخاد  رد  نامتخاس و  ياهورهار  رد  هجراخ  ترازو  تاماقم  تفگ : هاگآ 
عـالطا هب  ناریا ، ترافـس  رد  اـکیرما و  هجراـخروما  ترازو  رد  يا  هسلج  رد  هاـتوک  هبحاـصم  ود  رد  ار  هعقاو  ناـیرج  هاـگآ ، رغـصا  یلع  .میدرک  كرت 
تاملپید جورخ  روشک و  ود  طباور  عطق  رب  ینبم  اکیرما  تلود  میمـصت  ناریا ، ترافـس  رادراک  تشگزاب  زا  دـعب  یتعاس  .دـناسر  ییاکیرما  ناراـگنربخ 

(1) .دش غالبا  ناریا  ترافس  تاماقم  هب  تعاس ، تدم 36  رد  اکیرما  زا  یناریا  ياه 

هدوت بزح  لیلحت  رد  اه  ناگورگ  هلئسم  قباوس  یسررب  شرازگ 332 : همیمض 

شوخ يریگ  هجیتن  کی  لاکیدار و  داهنـشیپ  کی  اب  ار  نآ  تسا و  هدرک  زین  هلئـسم  قباوس  رب  يرورم  هدوت  بزح  لیلحت ، نیا  رد  هک  دوش  یم  يروآدای 
.دوش یم  رکذ  همیمض  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  هارمه  هدننک ، کیرحت  هکلب  هنانیب و 

نامزاس تینما  ياروش  رد  هلئـسم  حرط  زا  دـنز ؛ یم  تسد  یثبـشت  ره  هب  دوش و  یم  لسوتم  نکمم  لیاسو  عاونا  هب  اه ،" ناگورگ   " ییاهر يارب  اکیرما  »
هب دیدهت  ای  دـیدرگن و  نکمم  يوروش ، داحتا  فرط  زا  وتو  اب  هک  يداصتقا  میرحت  حرط  ات  دـشن -  عقاو  رثؤم  هک  هتفرگ -  ههال  هاگداد  رد  دـحتم و  للم 

نیا .دوب  روظنم  نیمه  هب  زین  تفای  لیکـشت  میاهدـلاو  تروک  فرط  زا  هک  قیقحت  نویـسیمک  .تسا  شتآ  اب  يزاب  اکیرما  دوخ  يارب  هک  یماـظن  مجاـهت 
.دندرک يراذگ  مان  اه " ناگورگ  يدازآ  يارب  قیقحت  نویسیمک   " ار نآ  اه  ییاکیرما  دیمان ، یللملا " نیب  قیقحت  نویسیمک   " میاهدلاو هک  ار  نویسیمک 

هک نویسیمک -  نیا  تیرومأم  هفیظو و  هک  دش  تباث  لمع ، رد  .دنداهن ...  اکیرما " عولخم و  هاش  تایانج  هرابرد  قیقحت  نویـسیمک   " ار نآ  مان  ناریا  رد 
.دوب اه  ناگورگ  ییاهر  يارب  یهار  نتفای  داد -  لیکشت  اکیرما  تلود  روتسد  هب  قفاوت ، زا  رت  شیب  و  قفاوت ، اب  میاهدلاو 

، تفاین قیفوت  دوخ  تیرومأم  يارجا  رد  گرزب ،" ناطیش   " اب هزرابم  رد  ماما  تیعطاق  یسایس و  يدنمـشوه  لیلد  هب  قیقحت " نویـسیمک   " هک نیا  زا  سپ 
اب هارمه  ماما و  هب  رتراک  مایپ  یناطیش " گنرین   " هب اکیرما 

618 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 669 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_618_1
http://www.ghaemiyeh.com


ذخأم 1. - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 670 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنمـشوه لیلد  هب  زاب  تاثبـشت  نیا  .دش  ثبـشتم  تسا -  هدوب  هنوگ  موتامیتلوا  دـنت و  نحل  اب  یلوا  دوش  یم  هتفگ  هک  روهمج -  سیئر  هب  مایپ  ود  نآ ،
دندرگ لیوحت  بالقنا  ياروش  هب  ای  تلود و  هب  اه  ناگورگ  هک  دور  یم  راک  هب  هار  نیا  رد  ششوک  مامت  الاح  دادن و  يا  هجیتن  ماما  تیعطاق  یـسایس و 

هب رما  نیا  ماجنا  يارب  شالت  همه  نیا  اکیرما  تلود  دوبن ، نینچ  رگا  .اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  اـشگ  هار  دوب  دـهاوخ  یمادـقا  اـکیرما ، تلود  رظن  زا  هک 
یمن دوجو  هب  عوضوم  لصا  رد  یتوافت  ًارهاظ  نیاربانب  دریگ و  یم  ماـجنا  ناریا  لـخاد  رد  هچرگ  اـه  ناـگورگ  لوحت  لـیوحت و  سپ  دروآ ؛ یمن  لـمع 

طوبرم اـکیرما  ناریا و  تابـسانم  هب  ینعی  عوضوم ، لـصا  هب  ًامیقتـسم  هک  تسا  یفیک  رییغت  کـی  زا  یکاـح  دریگ ، تروـص  رگا  هک  تسا  یلمع  دروآ ،
.تسا

هلیسو نیا  زا  دیاب  یلو  اکیرما ؛ هب  راشف  داریا  هلیسو  هناگی  ناونع  هب  دننامب ، یقاب  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  رایتخا  رد  دیاب  اه " ناگورگ   " سپ
لطاـب لـطاع و  ار  نآ  هـک  نـیا  هـن  ددرگ ؛ يرادرب  هرهب  اـکیرما  هـب  یگتـسباو  عـطق  ینعی  ناریا ، بـالقنا  فدـه  نـیرت  هدـمع  هـب  یباـیتسد  هار  رد  راـشف 

" اه ناگورگ   " دروم رد  هک  یعیسو  رایسب  تاغیلبت  اب  اکیرما  تلود  .درک  ادج  اه  یگتسباو  هب  طوبرم  لئاسم  زا  ار  اه  ناگورگ  هلئـسم  ینعی  تشادهگن ؛
يدازآ زا  فاکنتـسا  هجیتـن ، رد  هتخاـس و  لدـب  يا  هدـمع  گرزب و  هلئـسم  هب  ار  اـهنآ  يدازآ  اـه و  ناـگورگ  هلئـسم  دوخ ، هدروآ ، لـمع  هب  اـکیرما  رد 

ار اکیرما  تلود  گرزب ، راشف  هلیسو  نیا  زا  هدافتـسا  اب  میناوت  یم  ام  هجیتن ، رد  تسا ؛ هدش  لدب  اکیرما  تلود  رب  یگرزب  راشف  هلیـسو  هب  اه " ناگورگ  "

عولخم هاش  هدرب  تقرس  هب  ياه  لوپ  دهد ، رد  نت  ناریا  دوس  هب  هناگرازه  رباربان  ياهدادرارق  وغل  هب  دنک ، وغل  ار  ناریا  ياه  لوپ  دامجنا  هک  مینک  روبجم 
لمع رد  هکلب  ییاذـک ، مایپ  گنرین  اب  فرح و  رد  هن  ناس  نیدـب  و  درادرب ، تسد  ناریا  بالقنا  دـض  رب  دوخ  هنارگ  هئطوت  تامادـقا  زا  دـهد ، سپزاب  ار 

(1)« .تسا هتفریذپ  ار  ناریا " بالقنا  دلوم  دیدج  قیاقح   " هک دهد  ناشن 

ناگدش هدنار  اب  یقارع  نارومأم  دروخرب  زا  ییاه  هنومن  شرازگ 337 : همیمض 

میژر و نیا  لماوع  : » هلمج زا  تسا ؛ هدـمآ  هیـضق  زا  ییاه  هنومن  نیریـشرصق ، رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هلمج  زا  اه  شرازگ  يدادـعت  رد 
هدرک جراخ  ناشاه  هناخ  زا  ار  اهنآ  نوگانوگ ، لیالد  هب  هدـش و  رو  هلمح  اهنآ  راک  عمجت و  لحم  نایناریا و  ياه  هناخ  هب  قارع  تینما  نامزاس  نارومأـم 

(2)« .دنراد یم  لیسگ  ناریا  ياهزرم  يوس  هب  دنزاس و  یم  هدایپ  ار  اهنآ  يرتمولیک ، رد 20  ًاضعب  دننک و  یم  يزرم  راون  هناور  لیبموتا  اب  و 

دمحم هلمج : زا  تسا ؛ هدـمآ  يدراوم  زین  تسا  هدرک  وـگو  تفگ  ناگدـش  هدـنار  زا  دـنچ  ینت  اـب  هک  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  راـگنربخ  شرازگ  رد 
رثا رب  مرـس  دندرک و  باترپ  نوریب  هب  زرم  رد  لیبموتا  زا  ارم  تفگ : دوب  هدش  نامـسناپ  دولآ و  نوخ  شیور  رـس و  هک  هلاسدـصکی ، يرهاوج ، لیعامـسا 

میدوب تعامج  زامن  لوغشم  مالـسلا " هیلعرفعج  نبا  یـسوم   " مرح رد  تفگ : ناگدش  هدنار  زا  رگید  یکی  درفرهوگ  میرک  .تسکـش  گنـس  هب  تباصا 
نم زا  ارم  تارهاوج  مامت  تشاد : راهظا  هلاـس ،  22 نسح ، هیرون  مناخ  .دـنتخاس  زرم  یهار  دـندرک و  لیبموتا  راوس  ار  ام  دـنتخیر و  یقارع  نارومأـم  هک 

دنتـشاد راهظا  نانز  زا  دنچ  ینت  تسا  یکاح  ام  راگنربخ  شرازگ  .دندرک  ناریا  یهار  ار  ام  جـیلدنم  رد  دـندرک و  هرداصم  ار  ام  لوپ  لاوما و  دـنتفرگ و 
نانآ هب  ناشناکدوک  دوش  هداد  یبیترت  هک  دندوب  نآ  راتـساوخ  اهنآ  .دنروایب  هارمه  ار  دوخ  هراوخریـش  ناکدوک  هک  دنا  هدادـن  ار  نیا  تصرف  اهنآ  هب  هک 

(3) دنوش هدنادرگ  زاب 

قارع هرابرد  بالقنا  ياروش  ياضعا  تاراهظا  شرازگ 339 : همیمض 

يدح ات  هک  ییاه  خساپ  دنا ؛ هداد  ییاه  خـساپ  ناراگنربخ  تالاؤس  هب  قارع  هرابرد  اروش ، ياضعا  زا  یـضعب  بالقنا ، ياروش  هداعلا  قوف  هسلج  زا  دـعب 
زا حانج  کی  دـیاقع  فرعم  ماظن و  تامیمـصت  زا  یتمالع  يو  ياهرظن  هک  یتشهب  ياقآ  هلمج  زا  تسا ؛ ناریا  عضاوم  ینونک و  عاضوا  هدـنهد  حیـضوت 

: تفگ تسا  هتفرگ  یمیمصت  هچ  بالقنا  ياروش  قارع ، تازواجت  دروم  رد  هک  نیا  هب  خساپ  رد  يو  .درک  رظنراهظا  هنیمز  نیا  رد  تسا ، مکاح  ناگبخن 
ناملسم ياهروشک  اب  صوصخ  هب  ناگیاسمه  همه  اب  ملاس  طباور  ناهاوخ  هراومه  ام 
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نامه اب  یبـالقنا  تلم  کـی  یلو  مینک ؛ يریگولج  دـیایب ، دوجو  هب  ردارب  ياـه  تلم  يارب  هک  يدروخرب  هنوگره  زا  درک  میهاوخ  شـالت  میتسه و  ردارب 
مولظم ياه  تلم  رب  مکاح  نئاخ  ياه  تلود  هک  يا  هسیـسد  ره  ربارب  رد  دربب ، ولج  هب  يزوریپ  اب  اج  نیا  اـت  ار  بـالقنا  تسا  هتـسناوت  هک  یمیظع  يورین 
گرزب ناطیـش  هئطوت  زا  يا  هشوگ  ار  قارع  هنامـصخ  تامادـقا  صوصخ  هب  ام  .درک  دـهاوخ  هلباقم  تردـق ، اب  دـنروایب ، دوجو  هب  ام ، هیاـسمه  ناملـسم 

.میناد یم  نامدوخ  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  دض  رب  اکیرما 

اهنت هن  قارع  تفگ : ریخ ، ای  داد  دهاوخ  ناشن  يرتدیدش  لمعلا  سکع  ناریا  قارع ، رت  شیب  تازواجت  ربارب  رد  ایآ  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  یتشهب  رتکد 
يارب دش  لاؤس  يو  زا  .دشاب  شیاه  هئطوت  ربارب  رد  ناریا  شترا  ناریا و  تلم  يراکتبا  لمع  راظتنا  رد  هک  دنادب  دیاب  دشاب ، لمعلا  سکع  راظتنا  رد  دیاب 

تفن و عیانص  زیزع  نانکراک  نالوئسم و  تفگ : وا  تسا ؟ هدش  هدیشیدنا  يریبادت  هچ  تفن ، ياه  هلول  راجفنا  هلمج  زا  فلتخم  ياه  هئطوت  زا  يریگولج 
.درب دنهاوخ  راک  هب  اه  هئطوت  نیا  ندرک  میقع  يارب  ار  شالت  رثکادح  يرمرادناژ ، شترا و  نارادساپ و  مدرم و  دوخ 

وا دنشابن ؟ سوساج  دنوش  یم  روشک  دراو  قارع  زا  یناریا  مان  هب  هک  يدارفا  ات  تسا  هدیشیدنا  يریبادت  بالقنا  ياروش  ایآ  دندیسرپ : يو  زا  ناراگنربخ 
بالقنا نیا  جنـس  هتکن  قیقد و  اونـش و  انیب و  شوگ  مشچ و  ام  یبالقنا  تلم  دارفا  کی  کـی  میراد و  میا و  هتـشاد  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  ًاـمتح  اـم  تفگ :

شیب يارب  روشک  تیریدم  تلود و  دننک و  یم  ربخ  ار  روشک  تیریدـم  تلود و  دـنبایب ، سوساج  لماوع  نیا  زا  ییاپدر  رثا و  نیرت  مک  اجره  دنتـسه و 
(1) .دشاب هدامآ  دیاب  دراذگ ، یم  شرایتخا  رد  تلم  هک  ییاه  یهاگآ  نیا  زا  هدافتسا  نیرت 

: تفگ تسناد و  اکیرما  ياه  هئطوت  ریجنز  زا  يا  هقلح  ار  سراف  جیلخ  رد  یناریا  هریزج  هس  يروف  هیلخت  ندرک  حرطم  زین  یناجنسفر  یمشاه  ربکا  ياقآ 
ياروش هسلج  رد  عوضوم  نیا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  یناجنـسفر  .دـنک  راداو  ینیـشن  بقع  هب  ار  ام  دـناوت  یم  اهزیچ  نیا  اب  دـنک  یم  لایخ  رتراـک 

هک دنچره  دوزفا : يو  .تسا  هدشن  ثحب  نآ  هرابرد  لیـصفت  روط  هب  زونه  یلو  دـش ، یهاتوک  ثحب  زین  دروم  نیا  رد  هتبلا  تفگ : دـش ، یـسررب  بالقنا 
نیا اب  تسا  هدـش  هداد  تیرومأم  زین  هجراخ  روما  ریزو  هب  میریگب و  ار  يزواجت  هنوگره  يولج  میراد  یگدامآ  ًـالماک  اـم  درادـن ، قمع  ردـق  نآ  هلئـسم 

زین ناریا  هب  قارع  تازواجت  هرابرد  یناجنسفر  ياقآ  (2) تسا هدامآ  ًالماک  عافد  يارب  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  دنک و  دروخرب  هناعطاق  هلئـسم ،
تلاح هن  میراد  عفادـت  تلاح  ام  و  میهدـب ، مکحم  باوج  دـنکب  يزواجت  رگا  مینک و  لثم  هب  هلباقم  هناعطاق  هک  میتفرگ  میمـصت  اـم  دروم  نیا  رد  تفگ :

(3) زواجت

ياهورین تسا و  هدز  ناریا  دض  رب  دیدهت  هب  تسد  ًادیدش  قارع  هک  نیا  هب  هراشا  نمـض  زین  تفن  ریزو  بالقنا و  ياروش  وضع  رف  نیعم  ربکا  یلع  ياقآ 
دهد و یم  تروص  اکیرما  مسیلایرپما  ار  تانایرج  نیا  هک  مدقتعم  تفگ : دنا ، هدرک  يزادناریت  رهـش  تفن  رد  تفن  هاگـشیالاپ  ياه  هناخ  هبملت  هب  یقارع 
هب ًالبق  ناریا ، دروم  رد  قارع  ثعب  تلود  هناراکبارخ  تامادـقا  دوزفا : يو  .دـنک  یم  لمع  هنایمرواخ  رد  ار  دوخ  تادـیدهت  دراد  اـکیرما  لکـش ، نیا  هب 

قارع تلود  تسا ؟ هدش  یبرع  ياهروشک  میق  قارع  یِک  زا  ًالـصا  تفگ : یـسوموبا  بنت و  ریازج  هیلخت  هرابرد  رف  نیعم  .دوب  هدش  هداد  بالقنا  ياروش 
، ناریا دـض  رب  قارع  ثعب  تلود  هناراـکبارخ  تامادـقا  نم  رظن  هب  درک و  دـهاوخ  یگداتـسیا  ًادـیدش  تاـکیرحت  نیا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  دـنادب  دـیاب 

ياه يراـکبارخ  رثا  رد  هک  درک  مـالعا  وگو  تفگ  نیمه  رد  يو  .دـهد  ناـشن  ناـیناهج  هب  ار  دوخ  داـحتا  رگید  راـب  کـی  ناریا  تلم  هک  تسا  یتبهوم 
(4) تسا هتشادن  يرثا  تفن  دیلوت  رد  اما  تسا ؛ هدش  عطق  هاشنامرک  هاگشیالاپ  تمس  هب  تفن  نایرج  قارع ، ثعب  تلود 

ناریا حلسم  ياهورین  تیموکحم  هرابرد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هیعالطا  شرازگ 344 : لوا  همیمض 

رانک رد  روبزم  نامزاس  هک  دـهد  یم  ناشن  هیعالطا  نیا  هب  هجوت  .دوش  یم  رکذ  همیمـض  نیا  رد  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  هیعـالطا  لـماک  نتم 
هیعالطا لماک  نتم  .تسا  هدیزگرب  ار  قارع  اب  هزرابم  ياهاعدا  فالخ  رب  یشقن  نآ ، ندناوخ  هتسباو  اب  ناریا و  شترا  هب  نتخات  اب  قارع ، ندرک  موکحم 

: تسا حرش  نیا  هب  روبزم 
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! ناریا زرابم  ياه  قلخ  »

قلخ ربارب  رد  هقطنم  ياه  تموکح  نیرت  یعاجترا  زا  یکی  ماقم  رد  رگید  نونکا  هدمآ ، رد  یناهج  مسیلایرپما  تمدخ  هب  تسا  اه  تدـم  هک  قارع  میژر 
مدرم دراپـس و  یم  مادـعا  هخوج  هب  ار  تسینومک  نویبالقنا  قارع ، لخاد  رد  میژر  نیا  .تسا  هتفرگرارق  هنایمرواخ  ياه  قلخ  ریاس  قارع و  ناریا و  ياه 

ناشکتمحز نارگراک و  یبالقنا  ضارتعا  دایرف  و ]  ] دشک یم  نوخ  هب  ییاوه  ياه  نارابمب  هراپمخ و  اه و  کنات  کیلـش  ریز  ار  قارع  ناتـسدرک  نامرهق 
چیه رگید  تسا و  هتخاس  راکـشآ  قارع  ناریا و  مدرم  يارب  یمامت ، هب  ار  دوخ  راکتیانج  هرهچ  میژر  نیا  .دـهد  یم  خـساپ  اه  لسلـسم  هلولگ  اب  ار  برع 

.دهد یم  همادا  ار  دوخ  نیگنن  تایح  نارود  نیسپاو  شترا ، هزینرس  روز  هب  طقف  درادن و  قارع  مدرم  نایم  رد  یهاگیاپ 

تـسد هب  هاش  هک  نیا  زا  دعب  .درک  یم  ینابیتشپ  تیامح و  نآ ، تایانج  همه  زا  دوب و  هدیـسر  یلماک  شزاس  هب  هاش  میژر  اب  هک  دوب  اه  لاس  قارع  میژر 
ار قباس  میژر  يدایا  شترا و  يرارف  ناهدـنامرف  هلحنم ، كاواس  ناسانـشراک  وس  کـی  زا  میژر  نیا  نونکا  دـش ، هدرپس  روگ  هب  ناـمنهیم  ناـمرهق  مدرم 

يزوسلد هب  هنایذوم  دادغب  ویدار  زا  رگید  يوس  زا  دنک ؛ یم  جیـسب  هاش  زا  يرادـفرط  هب  مدرم  هیلع  و  یهد ، نامزاس  ار  نانآ  هتفرگ و  دوخ  تیامح  تحت 
ًایناث دیامن ؛ فرحنم  قارع  ثعب  میژر  تیهام  هب  تبسن  ار  ام  مدرم  نهذ  ًالوا  هک : ماخ  لایخ  نیا  اب  دزادرپ ، یم  نانآ  هنابلط  قح  تازرابم  ام و  مدرم  يارب 

.دیامن يرادرب  هرهب  هقطنم  عاجترا  یناهج و  مسیلایرپما  دوس  هب  تموکح ، یبالقنادض  هناراکشزاس و  ياه  تسایس  زا  ام  مدرم  ییاضران  زا 

ام نهیم  ناشکتمحز  هنانامرهق  تازرابم  ات  دراد  یم  لیسگ  تاسسؤم ، رگید  بونج و  تفن  تاسیـسأت  رد  يراکبارخ  يارب  ار  دوخ  نارودزم  قارع  میژر 
یماظن تادـیدهت  اب  دراد  شالت  یناهج  مسیلایرپما  ياـه  تسایـس  يارجا  رد  قارع  میژر  .دـنک  ثول  مسیلاـیرپما ، هناراکـشزاس و  ياـه  تسایـس  هیلع  ار 

دنک زاب  دنتسه ، یتسیلایرپما  نردم  ياه  حالس  هب  نآ  زیهجت  شترا و  تیوقت  راتـساوخ  هک  ناریا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  رادفرط  لفاحم  يارب  ار  هار  دوخ ،
.دزاس مهارف  نانآ  یقلخدض  یعاجترا و  تامادقا  يارب  یهیجوت  و 

شترا نامه  دـنزاس و  دـقعنم  هرابود  ار  اکیرما  اب  یماظن  ياهدادرارق  قارع ، زواجت  رطخ  شـشوپ  ریز  هک  دـنا  هتفای  نادـیم  شترا  ناهدـنامرف  نونکا  مه 
اکتا اب  ناریا  شترا  ناهدنامرف  تسا و  مسیلایرپما  تسایس  يرجم  قارع  میژر  .دننک  زیهجت  یتسیلایرپما  تاراصحنا  یکدی  مزاول  اه و  حالس  اب  ار  هتسباو 
یقارع نایعیش  نایناریا و  جارخا  .دنزاس  رارقرب  شترا  رد  ار  يرهمایرآ  روفنم  مظن  هناروکروک و  تعاطا  رتدوز  هچره  دنهاوخ  یم  اه ، تسایـس  نیمه  هب 

.دروآ یم  لمع  هب  قارع  ناریا و  قلخ  نایم  دنویپ  فیعضت  يارب  قارع  میژر  هک  تسا  يا  هناحوبذم  ياه  شالت  زا  یئزج  زین 

.درک دـهاوخ  هزرابم  قارع  ناریا و  نامرهق  ياه  قلخ  یبالقنا  دـنویپ  میکحت  يارب  اوق  مامت  اب  دراد  یم  مـالعا  ناریا  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس 
تـسا يزادنا  مشچ  هنومن و  قارع ، هدناشن  تسد  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما  اب  هزرابم  رد  قارع  ناریا و  درُک  نامرهق  ياه  قلخ  یبالقنا  یخیرات و  دـنویپ 

هدرپسرـس میژر  اکیرما و  مسیلایرپما  هیلع  اهنآ  كرتشم  هزرابم  شرتسگ  قارع و  ناریا و  ياه  قلخ  یبالقنا  ياهدنویپ  میکحت  هنوگچ  دهد  یم  ناشن  هک 
اب هقطنم  رد  ار  نآ  هدـناشن  تسد  ياـه  میژر  مسیلاـیرپما و  ههبج  هدرک و  یثـنخ  ار  قارع  میژر  یبالقنادـض  یتسیلاـیرپما و  تامادـقا  اـه و  هئطوت  قارع ،

.دزاس یم  ور  هبور  رت  شیب  هچره  ياه  تسکش 

تـسد میژر  هب  يرت  تخـس  تابرـض  دوخ ، حلـسم  تردق  اب  رگیدکی ، تسد  رد  تسد  قارع  ناریا و  نامرهق  ياه  قلخ  درذگ ، یم  هک  نامز  ره  نونکا 
هدـناشن تسد  میژر  مه ، تسد  رد  تسد  تسناوت  دـنهاوخ  قارع  ناریا و  نامرهق  ناشکتمحز  دـیدرت ، نودـب  .دروآ  یم  دراو  اکیرما  مسیلایرپما  هدـناشن 

نامه هب  ناشتایح  هتـشر ، نارازه  اب  هک  قارع  ناریا و  شترا  هن  تسا ، ام  ياهروشک  مدرم  هدـهعرب  مهم  نیا  .دـنزاس  هجاوم  ییاـهن  تسکـش  اـب  ار  قارع 
(1) .تسا هتسباو  یعاجترا  یتسیلایرپما و  لفاحم 

نیدرورف 1359»  18 هبنشود ، قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

621 ص :
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قارع ناریا و  رب  مکاح  ياه  ماظن  هرابرد  راکیپ  نامزاس  عضاوم  رورم  شرازگ 344 :  مود  همیمض 

ياه کیرچ  نامزاس  زا  رتدیدش  رایـسب  ار  شنزرـس  داقتنا و  هبل  یلو  تخادرپ ؛ قارع  تیموکحم  مالعا  هب  زین  رگراک  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس 
ار يریگرد  فرط  ود  ره  دیـشوک  هنازوت  هنیک  شیوخ ، یـشم  قباطم  راکیپ  نامزاس  .درک  نآ  ياـهداهن  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  هجوتم  قلخ ، ییادـف 

ناریا هجوتم  اه  ندرک  موکحم  هنوگ  نیا  راثآ  ًاعبط  دنتـسه ، ناریا  لخاد  رد  نامزاس  نیا  نابطاخم  هک  نیا  لیلد  هب  عقاو  رد  هتبلا  .دـهدب  رارق  باتع  دروم 
راکیپ هیرـشن  همیمـض  زا  لقن  هب  همیمـض  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  ماظن  ندیبوک  يارب  يا  هناهب  قارع ، تیموکحم  مالعا  عقاو  رد  .قارع  هن  دوب ، دـهاوخ 

: دوش یم  رکذ  قارع ، ناریا و  نیب  ریخا  تالوحت  هرابرد  نامزاس  نیا  عضاوم  زا  رگید  ییاه  شخب  زورما ، خروم  هرامش 49 ،

لوغـشم و  دـنرب ، یم  رـس  هب  دوخ  کیتارکمد  بالقنا  ندرب  نایاپ  هب  تهج  یبالقنا  لادـتعا  زا  يا  هلحرم  رد  هک  ناریا  نامرهق  ياه  قلخ  ندرک  لوغـشم 
یم اکیرما  مسیلایرپما  يژتارتسا  بوچراچ  رد  دـننارذگ ، یم  ار  نافوت  زا  لـبق  شمارآ  زا  يا  هلحرم  هک  قارع  شکتمحز  هدیدمتـس و  ياـه  هدوت  ندرک 

رگید یتدم  دنک و  عافد  شیوخ  هناراوخنوخ  هطلس  زا  ناراد و  هیامرس  تموکح  زا  يزورفا ، گنج  یعرف و  رایـسب  لئاسم  حرط  اب  دشوک  یم  هک  دجنگ 
.دشاب هتشاد  دوخ  لویت  رد  نانچمه  ار  جیلخ  هنایمرواخ و  ياهرازاب  یناسنا و  يورین  دََرب و  تراغ  هب  ار  ینغ  هقطنم  نیا  راشرس  ریاخذ  رگید  تفن و 

و روشک ، ود  نیب  ياهزرم  رد  اهنآ  ندرک  هراوآ  قارع و  زا  بهذم  هعیـش  یناریا  نارازه  جارخا  ینعی  قارع ، میژر  یتسیـشاف  یقلخدـض و  مادـقا  نیرخآ 
ردص ینب  ياقآ  .دهد ...  ناماسورس  ار  شترا  عضو  ات  تسا  هداد  ناریا  میژر  تسد  هب  یبسانم  هنیمز  زورما  قارع ، بناج  زا  هریزج  هس  هلئسم  ندرک  ملع 

شترا کبـس ...) هب   ) ...ار شترا  ناماسبان  عضو  ...و  دننک  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دنهاوخ  یم  یـشترا ، رودزم  ناهدـنامرف  تلود و  بالقنا و  ياروش  و 
تیعـضو ام ، رظن  هب  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  میزادـنا ؛ یمن  رظن  زا  قارع  ناریا و  نیب  ار  ییاه  يریگرد  ناکما  ام  .دـنهد  ناماس  ...يرهماـیرآ 

هب لاس 59  زاغآ  رد  هک  یمجاهت  هب  دـیامن و  هداـمآ  دـهاوخ  یم  هک  ناـنچ  نآ  تینما ،" لاـس   " رد ار  شترا  هک  دـنک  یم  کـمک  ناریا  میژر  هب  ...ریخا 
.دهد همادا  نانچمه  درک ، ناتسدرک 

مظن شیامزآ  يارب  ًاتدـمع  هکلب  یجراخ ، نمـشد  کی  اب  هلباقم  يارب  هن  ًاساسا  ناریا ، شترا  شاب  هدامآ  یماظن و  جیـسب  هک  مینک  یم  مالعا  هناـعطاق  اـم 
.دشاب یم  دنداد -  ار  شدیون  دـیع ، بش  لاسما  هک  تینما -  داجیا  ناریا و  زرابم  ياه  قلخ  ماع  لتق  تهج  بوکرـس  رازبا  نیا  ندرک  هدامآ  يارب  شترا 

قیدصت دروم  شترا ، نورد  ياه  فاکـش  مایتلا  يارب  نآ  ترورـض  هک  میدوب  دهاش  ناتـسدرک  هب  شروی  ماگنه  هب  زین  شیپ  هام  دنچ  ار  جیـسب  نیا  ریظن 
(1) دوب شترا  يرهمایرآ  نئاخ و  نارس 

سراپ يرازگربخ  هرابرد  یمالسا  يروهمج  همانزور  عضاوم  شرازگ 346 : لوا  همیمض 

ود یمالسا ، يروهمج  همانزور  هک  دوش  یم  مالعا  یتیعضو  رد  يرازگربخ ، دض  رب  درُک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  عضاوم  نیا  هک  دوش  یم  يروآدای 
ناگرمـشیپ هیلع  سراپ  يرازگربخ  هئطوت   " ناونع اـب  يا  هلاـقم  خروم 16/1/1359 ، هرامـش  رد  روبزم  هماـنزور  .دوـب  هتخادرپ  عوـضوم  نیا  هب  لـبق  زور 

: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد  .داد  رارق  زین  دوخ  لوا  هحفص  ياهرتیت  ءزج  ار  ناونع  نیا  درک و  جرد  درک " ناملسم 

هب كاواس  لماک  تراظن  اب  نیشیپ و  میژر  تاعالطا  ترازو  هلیسو  هب  يولهپ ، یتسیلایرپما  یتسینویهـص و  میژر  عفانم  ظفح  يارب  هک  سراپ  يرازگربخ  »
قباسلا یف  امک  هدنام و  یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه  یلم )!!(  داشرا  ریزو  صخـش  یبالقنا  كرد  تیلوئـسم و  ساسحا  تیارد و  فطل  هب  هدـمآ ، دوجو 

ار يا  هناخپاچ  هک  تسا  نیا  یپ  رد  دشاب ، شدوخ  هعبات  تارادا  داشرا  هک  نیا  ياج  هب  یلم  داشرا  ترازو  دوش  یم  هتفگ  .تسا  لوغشم  تمدخ )!!!(  هب 
.دیامنب ینوناق )!( و  عورشم )!(  هدافتسا  دراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  هیقب  دننام  نآ ، زا  دنک و  جراخ  یمالسا  ياه  هورگ  تسد  زا 

تهج رد  یمدق  اهنت  هن  نونکات  دوش -  یم  هرادا  یلم  داشرا  ترازو  تراظن  تحت  هک  سراپ -  يرازگربخ 
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.تسا هدرکن  یهاتوک  ناملـسم ، ياهورین  مالـسا و  فیعـضت  تهج  رد  یمادـقا  هنوگره  زا  ساسح  عقاوم  رد  سکعرب ، هکلب  هتـشادنرب ، بـالقنا  تسرد 
هنوگ چـیه  يزکرم  تلود  نونکاـت  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنراد ، رارق  یتـسینومک  ياـه  هورگ  تـالمح  نیرت  هناـمحر  یب  تحت  هک  ناتـسدرک  ناناملـسم 

هب يا  هدوت  یـسنوی  هب  هجدوب  ناـموت  نویلیم  دـص  نداد  اـهنآ و  ندرک  حالـس  علخ  زج  ناـگرزاب ) نارود  رد  صوـصخ  هب   ) تسا هدرکن  اـهنآ  هب  یکمک 
نیا دـنک  دومناو  هک  نیا  يارب  سراپ  يرازگربخ  .دـننک  عافد  ناـشدوخ  زا  نادـند  گـنچ و  اـب  ناـشدوخ  دـنا  ممـصم  ناتـسدرک ، تقو  رادناتـسا  ناونع 

هدیمان بالقنا  نارادـساپ  ناراکمه  ار  اهنآ  ناتـسدرک ، رب  طلـسم  ياه  هورگ  لوق  زا  دنتـسه ، يزکرم  تموکح  لماوع  هتـشذگ ، ناج  زا  ِدرُک  ناناملـسم 
ناوت یم  هدمآ ، دوجو  هب  سراپ  يرازگربخ  نیمه  یلمع  یتسدمه  اب  بالقنادض و  هلیسو  هب  نارادساپ ، هیلع  ناتـسدرک  رد  هک  يّوج  هب  هجوت  اب  تسا و 

هشیمه هک  سراپ  يرازگربخ  ناراگنربخ  .تسا  هدش  هدید  كرادت  سراپ  يرازگربخ  يراکمه  اب  ناتسدرک  ناناملـسم  هیلع  یفیثک  هئطوت  هچ  هک  دیمهف 
میژر رایتخا  رد  اه  لاس  هک  دننک  رـشتنم  ار  یناسک  یتازرابم  یگدنز  حرـش  ای  دنورب و  ...و  اه  يا  هل  هموک  اه ، ییادف  اه ، يا  هدوت  غارـس  هب  ات  دنا  هدامآ 

.دننک یم  ناتسدرک  ناناملسم  هب  ار  تالمح  نیرتدیدش  ییادف  ياه  کیرچ  هل و  هموک  بزح  لوق  زا  دنا ، هدوب  يولهپ  یتسیشاف 

زا شدوخ  هکلب  دـنک ، یمن  يرازگربخ  نیا  ییاکیرما  یهاشنهاش و  تخاس  تهج  رد  یمادـقا  نیرت  کچوک  اهنت  هن  یلم  داشرا  ترازو  هک  میناد  یم  ام 
ناریا و مالسا و  هب  هعجاف ، نیا  لباقم  رد  نامتوکس  اب  هک  میـسیون  یم  روظنم  نیدب  ًافرـص  زین  ار  رکذت  نیا  دیآ و  یم  باسح  هب  هیفـصت  نیا  هدمع  عناوم 

(1)« .میشاب هدرکن  تنایخ  نامدرک  ناملسم  ناردارب  نارهاوخ و  صوصخ  هب 

نارایماک ثداوح  هرابرد  درُک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  هیعالطا  شرازگ 346 : مود  همیمض 

.دیآ یم  همیمض  نیا  رد  نارایماک  ثداوح  هرابرد  درُک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  هیعالطا  لماک  نتم  هجوت ، روخرد  تاعالطا  تاکن و  دوجو  لیلد  هب 
.دوش یم  رکذ  زین  بلطم  نیا  اب  سراپ  يرازگربخ  دروخرب  عون  نینچمه 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

: درک ناملسم  ناگرمشیپ  هب  مجاهم  رافک  هلمح  تایئزج 

زا هدشنرجفنم ، ِیگنفت  کجنران  هراپمخ و  يدادعت  اتسور  نآ  فارطا  عرازم  رد  نارایماک ، يرتمولیک  راهچ  رد  هلخاب  ياتسور  زا  هدیسر  تاشرازگ  قبط 
، هجیتن رد  دنتشادن ؛ ار  اه  نیمز  نآ  رد  ماد  يارچ  نیمز و  هب  ندز  مخـش  تأرج  اهنآ ، راجفنا  میب  زا  ناییاتـسور  هک  دوب  هدنام  یقاب  بالقنادض  نیمجاهم 

.دنیامن یم  دادمتسا  اهنآ ، ندومن  یثنخ  تهج  اه ، هراپمخ  فشک  ییاسانش و  يارب  درُک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  زا  ناییاتسور 

هلخاب فرط  هب  اه  هراپمخ  فشک  ییاسانش و  تهج  درُک  ناملسم  ناگرمـشیپ  زا  دحاو  کی  حبـص ، تعاس 10  دودـح  هام ، نیدرورف  هبنشراهچ 14  زور 
، تظفاحم تبقارم و  يارب  هورگ  ود  سسجت و  يارب  هورگ  ود  هک  دنوش  یم  میسقت  هورگ  راهچ  هب  ریسم  يادتبا  زا  هگرمشیپ  ناردارب  .دنیامن  یم  تکرح 

ناردارب هب  ناییاتسور  نمض ، نیا  رد  هک  دنوش  یم  عقاو  ناییاتسور  دیدش  لابقتسا  دروم  اهاتسور  هب  ناملـسم  ناگرمـشیپ  دورو  ماگنه  .دندرگ  یم  نییعت 
نمض دنیامن و  یم  اتسور  فارطا  ياه  نیمز  عرازم و  رد  سسجت  هب  عورش  هلصافالب  ناردارب  هلخاب ، هب  ندیسر  زا  دعب  .دننک  یم  فراعت  ياچ  هگرمشیپ 

.دنیامن مادقا  اهنآ  ندرک  یثنخ  هب  زهجم ، لیاسو  اب  ًادعب  ات  دنیامن  یم  اه  هراپمخ  طوقس  لحم  يراذگ  تمالع  هب  مادقا  اه ، هراپمخ  ییاسانش 

، هراـپمخ لـیبق  زا  نیگنـس  ياـه  حالـس  اـب  تارکمد ، راـکیپ و  ییادـف ، هل و  هموک  بازحا  حلـسم  دارفا  اتـسور ، هب  فرـشم  ياـه  يدـنلب  زا  ناـیم  نیا  رد 
لباـقم رد  عاـفد  هب  دوخ ، يدارفنا  ياـه  حالـس  اـب  ناردارب  هک  دـنریگ  یم  شتآ  ریز  ار  هگرمـشیپ  ناملـسم  ناردارب  ربیلاک 50 ، لسلـسم  7 و  یج.یپ.رآ

هرصاحم رد  ناردارب  هک  دنهد  یم  عالطا  نارایماک  هخاش  ناگرمشیپ  هورگ  نامزاس  هب  ظفاحم ، هورگ  گرمشیپ  ناردارب  .دنزادرپ  یم  مجاهم  نارودزم 

623 ص :
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هب هلصافالب  نارایماک  هاگیاپ  رد  رقتـسم  یـشترا  ناردارب  قافتا  هب  ربخ ، تفایرد  زا  سپ  نارایماک  هخاش  گرمـشیپ  ناردارب  .دنراد  رارق  حلـسم  نیمجاهم 
رافک حلـسم و  نیمجاهم  اـب  رتم  ات 300  هک 200  یلاح  رد  هتـسکش و  ار  هرـصاحم  هقلح  ناوارف ، شالت  اب  دنباتـش و  یم  هدـش  هرـصاحم  ناردارب  کـمک 

یمامت اب  هک  میهنب  جرا  ار  یـشترا  ناردارب  هنامیمـص  يراکمه  هک  تسا  مزال  اـج  نیا  رد  .دـنزادرپ  یم  اـهنآ  اـب  هلباـقم  هب  دنتـشاد ، هلـصاف  بالقنادـض 
.دنتساخرب هلباقم ] هب   ] بالقنادض مالسادض و  رصانع  اب  هگرمشیپ  ناردارب  ياپ  هباپ  تاناکما ،

لئان تداهش  هجرد  هب  ناملـسم  هگرمـشیپ  ناردارب  زا  نت  راهچ  تشگ ، زاغآ  حلـسم  بازحا  هتخورفدوخ  رودزم و  رـصانع  فرط  زا  هک  يریگرد  نیا  رد 
.تسین تسد  رد  يو  زا  يربخ  چیه  نونکات  هک  هدـش  دـیدپان  هگرمـشیپ  ناردارب  زا  رگید  رفن  کی  نایم  نیا  رد  دـندش و  یمخز  رگید  رفن  ود  دـندمآ و 

هک يروط  هب  دنیامن ؛ یم  هل  گنـس  اب  ار  اهنآ  كاپ  ياه  ندب  هناشنمدد  ناشتداهـش ، زا  سپ  هدرکن و  افتکا  نامناردارب  نتـشک  هب  هلمح  نیا  رد  نیمجاهم 
رارق وا  بیج  رد  هدیچیپ و  يذغاک  رد  ار  دیهش  ناردارب  زا  یکی  زغم  هدرک و  درخ  یلک  هب  گنس  تابرـض  اب  ار  دیهـش  ناردارب  زا  نت  ود  رـس  اه و  تسد 

هگرمـشیپ ناردارب  يریگرد ، نیا  رد  هدیـسر ، شرازگ  نیرخآ  قـبط  .ینیمخ  نارودزم  يازـس  تسا  نیا  هـک  دنـسیون  یم  يذـغاک  هـکت  رد  دـنهد و  یم 
یم هتـشک  رافک  نیمجاهم  زا  نت  اه  هد  نآ ، هجیتن  رد  هک  دـنا  هدـش  هلخاب  فارطا  قطانم  رد  بالقنادـض  ياهرگنـس  هیلک  مادـهنا  هب  قفوم  درُک  ناملـسم 

دادعت نینچمه  .دنا  هدوب  زقس  لها  رفن  جدننس و 4  ياهاتسور  زا  رفن  نارایماک و 9  لها  رفن   1 یجدننس ، رفن   2 یناویرم ، رفن  اهنآ 12  نایم  زا  هک  دنوش 
.تسا هدش  شرازگ  رفن  زا 30  شیب  نیمجاهم  ياه  یمخز 

لوق زا  ار  دوخ  رابخا  هیلک  هدز و  قیاقح  فیرحت  هب  تسد  هناضرغم  سراپ  يرازگربخ  هک  تفای  عالطا  درُک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  ناـیم ، نیا  رد 
یم جدننس  زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  تایلعج  تافیرحت و  زا  يا  هراپ  رکذ  هب  اج  نیا  رد  .تسا  هدومن  لقن  تارکمد  راکیپ و  ییادف ، هل ، هموک  عبانم 

.میزادرپ

تایلمع تفر ، نآ  حرـش  هک  روط  نامه  هکلب  هدوبن ؛ نمـشد  عضاوم  هب  هلمح  نارادساپ و  يورـشیپ  يریگرد ، نایرج  يرازگربخ ، نیا  شرازگ  فالخرب 
هب تانایرج  نیا  رد  نینچمه  .تسا  هدوب  نیمجاهم  هدشن  رجفنم  ياه  هراپمخ  ندومن  یثنخ  فشک و  روظنم  هب  درُک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  سسجت 

ًادـیدش سراپ ، يرازگربخ  فرط  زا  نآ  لقن  و  بازحا ، غورد  اپارـس  تایلعج  نیا  هدوبن و  شکناوت  رد  عقاو  ینویزیولت  لـکد  فرـصت  دـصق  هجو  چـیه 
هدوب و ضحم  بذک  زین  ربخ  نیا  هک  هتفر  نخس  نیمجاهم  طسوت  کنات  کی  مادهنا  زا  يرازگربخ  نیا  رابخا  رد  .دشاب  یم  ام  ضارتعا  بیذکت و  دروم 

.درادن یساسا  هنوگ  چیه 

هدـش لیکـشت  اهنآ  رد  سرد  ياه  سالک  هدوب و  زاب  نارایماک  سرادـم  هیلک  يرازگربخ ، نیا  غورد  اپارـس  رابخا  فالخرب  نارایماک ، سرادـم  دروم  رد 
، نآ رد  هـک  دـش  اـپرب  ناراـیماک  ناملـسم  مدرم  فرط  زا  یگرزب  ییاـمیپهار  تارهاـظت و  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  سیـسأت  زورلاـس  رد  ًانمـض  .تـسا 

درک ینارنخس  نآ  موادت  یمالسا و  بالقنا  هب  عجار  ناملسم  ناردارب  زا  یکی  ییامیپهار ، نیا  نایاپ  رد  دنتشاد و  تکرش  زین  تنس  لها  دهعتم  تیناحور 
ار نآ  مه  سراـپ  يرازگربخ  هک  تسا  هدـش  بیذـکت  هل  هموک  بناـج  زا  هنامرـش  یب  قوف ، ربـخ  هتبلا  هک  تفرگ  رارق  نارـضاح  هجوت  دـییأت و  دروم  هک 

.تسا هدومن  لقن  تساک  مک و  نودب 

ناملـسم ناگرمـشیپ  نامزاس  دیدش  فسأت  ینارگن و  دروم  بالقنادض ، بازحا  سراپ و  يرازگربخ  هنامیمـص  يراکمه  هک  مییامن  یم  هفاضا  نایاپ  رد 
یلع هک  برخم -  رـصانع  زا  سراپ  يرازگربخ  هیفـصت  راتـساوخ  ناریا  تلم  بختنم  روهمج  سیئر  بالقنا و  مرتحم  ياروش  زا  هنارـصم  ام  هدوب و  درُک 

.مالسلاو.میشاب یم  دنهد -  یم  همادا  دوخ  ینیچ  هئطوت  هب  ناملسم ، تلم  یبالقنا  ناشورخ و  تکرح  مغر 

(1)« درک ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس 

درجورب هاپس  هیعالطا  لابق  رد  هدوت  بزح  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  شنکاو  شرازگ 351 : همیمض 

هیمالعا رد  هک  دورد -  هثداح  هرابرد  ار  دوخ  ناراداوه  تاراهظا  هبنشجنپ 21/1/1359 ، هرامش  رد  ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دهاجم ، هیرشن 
رد نامزاس  هک  يروآدای  نیا  اب  دش -  هراشا  نآ  هب  درجورب  هاپس 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 679 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_624_1
http://www.ghaemiyeh.com


624 ص :

ص 4. ، 148 ذخأم - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 680 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دومن و  زیهرپ  زین  هاپـس  اب  ییورایور  زا  درکن ، بیذـکت  ار  يزیچ  هک  یلاح  نیع  رد  بیترت ، نیا  هب  تشاذـگ ؛ توکـسم  درادـن ، رتفد  دورد  درجورب و 
: تشون دهاجم  هیرشن  رد  نامزاس  .دریگب  هدهع  هب  ار  تاراهظا  نآ  تیلوئسم  یعون ، هب  دیشوک  لاح  نیمه 

: تشاد راهظا  تسا ، هدش  هتشون  اه  همانزور  رد  هک  یبلاطم  دورد و  ثداوح  هرابرد  قلخ ، نیدهاجم  يوگنخس 

.دنرادن یگدنیامن  رتفد  درجورب  دورد و  رهش  رد  قلخ  نیدهاجم  . 1

دورد رهـش  یلحم  نارادـساپ  جارخا  و  يدابآ ) مرخ   ) یموبریغ نارادـساپ  تلاخد  هجیتن  دورد  ثداوح  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  یتاـعالطا  قبط  . 2
دروخرب اب  هک  تلاخد  نیا  .دـنا  هتـشاد  رهـش  فعـضتسم  ياه  هدوت  نیب  يداـیز  تیبوبحم  ناـش ، یلادوئف  دـض  یمدرم  تامادـقا  لـیلد  هب  هک  تسا  هدوب 
يریگرد جنشت و  ثعاب  ناراکیب ، دوجو  هلمج  زا  یلحم  تالکـشم  هب  هجوت  اب  تسا ، هدوب  هارمه  ناراکیب  عامتجا  اب  يدابآ  مرخ  نارادساپ  زیمآ  تنوشخ 

.دنا هدش  هتشک  حورجم و  هانگ  یب  مدرم  يا  هدع  نآ ، نایرج  رد  هک  تسا  هدش 

ندیبوک يارب  یلماع  ره  زا  یلحم ، تالکشم  لح  ياج  هب  دننک  یم  شالت  لومعم  قبط  هک  نکفا  هقرفت  يارگ  سپاو  رصانع  هب  رادشه  نمض  نیاربانب  . 3
تالکـشم هب  یگدیـسر  اب  لحم ، هب  یگدیـسر  تئیه  نداتـسرف  اب  رتدوز  هچره  میهاوخ  یم  لوئـسم  تاماقم  زا  ام  دـننک ، هدافتـسا  ءوس  قلخ  نیدـهاجم 

(1) .دنربب نیب  زا  ار  نازورفا  شتآ  هدافتسا  ءوس  يریگرد و  هنیمز  یلحم ،

هرابرد دـناوت  یمن  رگید  يوس  زا  اما  دریگ ، رارق  فیدر  کی  رد  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  اـب  دـهاوخ  یمن  وس  کـی  زا  هدوت  بزح  نینچمه 
رد هک  داد  راشتنا  درجورب ، رد  ناریا  هدوت  بزح  ناراداوه  ياضما  اب  يا  هیعالطا  ور  نیا  زا  دنامب ؛ انتعا  یب  هاپس ، رد  دوخ  نیسحت  دروم  ياهورین  هیفـصت 

: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .دش  جرد  بزح ، نیا  ناگرا  مدرم ، همان  همانزور 

يارب تسا  يرطخ  گنز  ینونک ، ریطخ  تاظحل  هب  هجوت  اب  هک  دیـسر  دورد  ناتـسرهش  زا  يراب  فسأت  ياـهربخ  ریخا  زور  دـنچ  رد  زراـبم ! نایرهـشمه 
هاپـس .دـش  زاغآ  هتـشذگ  لاـس  هاـم  نمهب  زا  نیمز ، تساوخرد  رب  ینبم  دورد  ناـناقهد  یلادوئفدـض  هزراـبم  .بـالقنا  ناـبیتشپ  یقرتم و  ياـهورین  ماـمت 

یم رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  یلحم  گرزب  ناراد  هیامرـس  ناکاّلم و  تهج ، نیدب  داد ؛ رارق  دییأت  دروم  ار  ناناقهد  قحب  تساوخ  زین  بالقنا  نارادـساپ 
زا یـشخب  دنتـسناوت  اـهنآ  دیـسر و  رمث  هب  يدودـح  اـت  موش  هشقن  نیا  هنافـسأتم  .دـندمآرب  دوخ ، عفن  هب  نارادـساپ  هیفـصت  تهج  رد  شـالت  هب  دـندید ،

.دننک هیفصت  دنتشاد ، یمرب  مدق  مدرم  ياه  تساوخ  تهج  رد  دندوب و  بالقنا  هب  دقتعم  هک  ار  نارادساپ 

نالوئسم اب  تسا ، راک  ندروآ  تسد  هب  انامه  هک  ار  دوخ  تساوخ  دنتفرگ  میمـصت  دورد  ناتـسرهش  ناراکیب  هک  دش  عورـش  اج  نیا  زا  راب  فسأت  هثداح 
يرادرهـش نامتخاس  يولج  رد  دـندرک و  ضارتعا  ناراکیب  .دـندشن  ور  هبور  نالوئـسم  بناـج  زا  يدـعاسم  باوج  اـب  هنافـسأتم  یلو  دـنهن ؛ ناـیمرد  رما 

حرطم دندوب -  هدرک  هیفـصت  ار  اهنآ  یموبریغ  نارادـساپ  لبق  زور  دـنچ  هک  یموب -  نارادـساپ  ندـنادرگزاب  راک و  داجیا  رب  ینبم  ار  دوخ  ياه  تساوخ 
هـس ربخ ، نیرخآ  قبط  دندیدرگ و  حورجم  يدایز  هدع  هجیتن ، رد  دش و  يزادناریت  ناضرتعم  فرط  هب  یموبریغ  نارادساپ  نایم  زا  عقوم  نیا  رد  .دنتخاس 

.دندش هتشک  رفن 

میهاوخ یم  یقرتم  ياه  نامزاس  زرابم و  مدرم  همه  زا  ام  .میتسه  یبالقنا  داهن  نیا  رت  عیرـس  هچره  هیفـصت  ناهاوخ  لمع ، نیا  ندرک  موکحم  نمـض  اـم 
رت مکحتسم  هچره  داحتا  ظفح  اب  هنارایشه  تسا ، هدرک  زاغآ  جنـشت  يریگرد و  داجیا  يارب  ار  یبّرخم  شالت  بالقنادض  هک  ساسح  عاضوا  نیا  رد  هک 

(2) .میتسه دورد  مدرم  يوس  هب  يزادناریت  نالوئسم  تازاجم  يریگتسد و  راتساوخ  نینچمه  ام  .دنشوکب  هئطوت  نیا  ندرک  یثنخ  تهج  رد  دوخ ،

درجورب 19/1/1359 رد  ناریا  هدوت  بزح  ناراداوه 
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رهشهام هعقاو  زا  یمالسا  يروهمج  بزح  شرازگ  هدوت و  بزح  شرازگ  شرازگ 352 : همیمض 

.دندرک جرد  رهشهام  زورما  هثداح  زا  يا  هناگادج  تیاور  مادکره  مدرم ، همان  همانزور  یمالسا و  يروهمج  همانزور  دعب ، ياهزور  رد 

هب کیدزن  اهنآ  دادعت  هک  یهورگ  نیدرورف ، هبنـشود 18  رهظزادعب  تشون : دوخ  راگنربخ  زا  لقن  هب  خروم 21/1/1359 ، هرامش  رد  مدرم  همان  همانزور 
هیلک هب  تاقیقحت  زا  سپ  هک  دوب  هداد  لوق  هتیمک  روضح  رد  رادنامرف  : » دنتفگ یم  ناگدننکرهاظت  .دـندز  تارهاظت  هب  تسد  رهـشهام  رد  دوب ، رفن   150

هب غلبم  نیا  دوـب  رارق  هک  يزور  اـما  دـنزادرپب ؛ ناـموت  هنایهام 1500  دنتـسه  لهأتم  هک  اـهنآ  هب  و  ناـموت ، هنایهام 1000  دـندرجم  هک  اهنآ  هب  ناراـکیب ،
رد تسا ؛ هدـش  تخادرپ  يدـیع  رگراک  هب 2000  هک  دـش  مـالعا  ویدار  زا  مه  هتـشذگ  زور  .تسا  هتفر  نوریب  رهـشهام  زا  رادـنامرف  دوش ، هداد  ناراـکیب 

« .درادن تحص  ربخ  نیا  هک  یلاح 

لماوع نایم  نیا  رد  .دنوش  فرـصتم  ار  تارباخم  ویدار ، ربخ  بیذـکت  دوخ و  ضارتعا  نداد  ناشن  يارب  دنتـشاد  دـصق  هدـع  نیا  داد : همادا  همانزور  نیا 
زا ییاوه  ریت  دنچ  کیلـش  اب  دندمآ و  لحم  هب  نارادساپ  .دـنا  هدرک  هلمح  تارباخم  هب  بالقنادـض  يدادـعت  هک  دـنداد  عالطا  نارادـساپ  هب  یکوکـشم 
زا یکی  عقوم  نیا  رد  .دندرک  راد " هیامرس  یماح  رادساپ ، رب  گرم   " راعـش نداد  هب  عورـش  ناگدننکرهاظت  .دنوش  قرفتم  هک  دنتـساوخ  ناگدننکرهاظت 

دـندش و رود  لحم  زا  نارادـساپ  يزادـناریت ، نیا  لابند  هب  .تخاس  حورجم  ار  رفن  راـهچ  درک و  يزادـناریت  اـهنآ  فرط  هب  يزوی  لسلـسم  اـب  نارادـساپ 
(1) تشذگرد ناتسرامیب  رد  يردیح  اضریلع  مان  هب  ناحورجم  زا  یکی  .دندرب  رهشهام  نیرآ  ناتسرامیب  هب  ار  ناحورجم 

: تشون درک و  هفاضا  دوخ  راگنربخ  شرازگ  هب  همانزور  لوق  زا  يریگ  هجیتن  کی  دوخ ، یگشیمه  قایس  قبط  بلطم ، نیا  رخآ  رد  هدوت  بزح 

، یبالقنا ياهورین  رگید  ناریا و  هدوت  بزح  ررکم  ياهرادـشه  مغر  یلع  یتایح  هلئـسم  نیا  ندرکن  لـح  ناراـکیب و  لکـشم  هب  یهجوت  یب  مدرم : هماـن  »
ياهراعـش نداد  ناـیامیپهار و  لـخاد  رد  ذوفن  اـب  يا  هدـع  داد و  يور  رهـشهام  رد  هچنآ  .تسا  هدرک  دـعاسم  بالقنادـض  هدافتـسا  ءوـس  يارب  ار  هنیمز 

يارب ار  هنیمز  زور  ره  يراکیب ، هلئـسم  ندرکن  لح  .تسا  هداد  يور  نونکات  راب  اهدـص  دـندناشک ، هانگ  یب  کی  ندـش  هتـشک  هب  ار  راک  زیمآ ، کیرحت 
(2) .دنک یم  هدامآ  رت  شیب  رت و  شیب  یطارفا ) تسار  اه و  تسیئوئام  كاواس ، لماوع   ) بالقنادض يرادرب  هرهب 

، تسا هتـشاد  روضح  هنحـص  رد  دوخ  يو  هک  نیا  دـیکأت  اـب  دوخ ، راـگنربخ  زا  لـقن  هب  خروم 23/1/1359 ، هرامـش  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  اـما 
: تشون

، تفرگ ماجنا  تعاـس  ود  تدـم  هب  شیپ  زور  دودـح 25  هک  راکیب ، هملپید  مان  هب  یهورگ  طسوت  رهـشهام  رادـنامرف  يریگ  ناگورگ  ناـیرج  لاـبند  هب  »
لباقم رد  ًاددجم  یهورگ  هبنـشود 18/1/1359 ، زور  هعقاو  زا  لبق  زور  هس  .دش  لیطعت  يرادنامرف  ًالمع  دش و  جراخ  يرادـنامرف  زا  رهـش  نیا  رادـنامرف 

دنوش راک  لوغشم  ادتبا  دیاب  هورگ  نیا  هک  دراد  یم  راهظا  نانآ  خساپ  رد  زین  رادنامرف  .دنوش  یم  يدیع "  " تفایرد راتساوخ  هدرک و  عامتجا  يرادنامرف 
ات شیبامک  تاعامتجا  نیا  .دـننک  یم  تفلاخم  نآ  اب  دوش و  یم  ور  هبور  اهنآ  ضارتعا  اب  زین  رادـنامرف  راـهظا  نیا  هک  دـنیامن ، تفاـیرد  یغلبم  سپـس  و 

.تشاد همادا  زور 18/1/1359 

نداد اب  یتعنص ، هقطنم  يوس  هب  میدق  رهشهام  زا  هدع  نیا  هبنشود 18/1/1359  زور  رد  تسا ، هتشاد  روضح  هنحـص  رد  دوخ  هک  ام  راگنربخ  شرازگ  هب 
هب ناکما  تلع  هب  نایرازاب  هجیتن ، رد  هدـش و  رازاب  لخاد  زین  یتعنـص  هقطنم  رد  دـننک و  یم  ییامیپهار  هدوب ، اـهنآ  ندوب  یپچ  زا  یکاـح  هک  ییاـهراعش 

رهـشهام تارباخم  هرادا  فرط  هب  ار  دوخ  ییامیپهار  زین  روکذـم  هورگ  .دـنوش  یم  دوخ  ياه  هزاغم  لـیطعت  هب  روبجم  يریگرد ، بوشآ و  ندـمآ  دوجو 
؛ دنوشن تارباخم  دراو  هک  دهد  یم  رادشه  نایامیپهار  هب  نارادساپ  هاپـس  عقوم  نیا  رد  .دنا  هتـشاد  ار  تارباخم  لاغـشا  دصق  هداد و  همادا  یتعنـص  هقطنم 
اب ییاوه  يزادناریت  هب  عورـش  تارباخم ، هرادا  لاغـشا  زا  يریگولج  تهج  زین  هاپـس  هک  دنوش  یم  رت  کیدزن  تارباخم  هرادا  هب  هدرکن و  هجوت  اهنآ  یلو 

.دنک یم  حالس ژ3 
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یبآ رزیلب   " لیبموتا هاپس ، ییاوه  يزادناریت  اب  نامز  مه  رهـشهام ، یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ینیع و  نادهاش  راهظا  هب  انب  ام ، راگنربخ  شرازگ  هب 
راهظا هب  انب  .هدش  دیدپان  یتدم  زا  سپ  تسا و  هدرک  یم  يزادناریت  دندوب ، هدش  قرفتم  هک  يا  هدـع  يوس  هب  هک  هدـش  هدـهاشم  يا " هرمن  نودـب  گنر 

هدش و حورجم  رفن  ود  يزادناریت ، نیا  هجیتن  رد  .دنتسه  بیقعت  تحت  دندش و  ییاسانش  لیبموتا  نیا  نانیشنرس  ناتسرهش ، نیا  هاپـس  رهـشهام و  رادنامرف 
موکحم ار  هثداح  نیا  گرزب ، ییامیپهار  کـی  يرازگرب  یط  رهـشهام  مدرم  خیرات 20/1/1359  رد  هثداح ، نیا  زورب  یپ  رد  .دـنوش  یم  هتـشک  نت  کی 

.دنوش یم  تارباخم  هرادا  هب  مجاهم  دارفا  همکاحم  راتساوخ  تسار ، پچ و  ياه  هورگ  تیموکحم  رب  ریاد  ییاهراعش  نداد  اب  هدومن و 

.دنا هدش  ریگتسد  تسا ، سانـشایرد  روفغ  يداهج و  دمحا  اهنآ  زا  نت  ود  ياه  مان  هک  رفن  تفه  هثداح  نیا  اب  هطبار  رد  ام ، راگنربخ  شرازگ  بجوم  هب 
دروم ربیلاک 9 ، هحلسا  هلولگ  رثا  رب  ناگدش ، یمخز  هدش و  هتشک  صخش  رهشهام ، نارادساپ  هاپس  زا  لقن  هب  یمالـسا  يروهمج  راگنربخ  شرازگ  هب  انب 

فکنیشالک ياه ژ3 و  حالـس  زا  هاپـس  هثداح ، زور  ییاوه  يزادـناریت  رد  تسین و  هاپـس  رایتخا  رد  ًالوصا  هحلـسا  نیا  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  هلولگ  تباصا 
(1)« .تسا هدرک  هدافتسا 

ناریا عولخم  هاش  شریذپ  زا  دعب  رصم  زا  تسپ  نتگنشاو  شرازگ  شرازگ 362 : همیمض 

: تسا هدمآ  هدش ، جرد  تسپ  نتگنشاو  رد  ًالبق  هک  نویبیرتدلاره  زورما  هرامش  شرازگ  رد 

، يو برغ  زا  يرادفرط  ياه  تسایس  تاداسرونا و  تندیزرپ  اب  تفلاخم  رد  دنا ، هداد  رارق  دوخ  دیدج  فده  ار  هاش  هک  رصم  یمالسا  بصعتم  ناناوج 
رد ار  یمالـسا  قوش  روش و  زا  یجوم  ناریا ، ندادرارق  وگلا  اب  ارگداینب ، ناناملـسم  هتفای  نامزاس  ياه  شبنج  .دـنوش  یم  رت  خاتـسگ  ینوزفازور  روط  هب 

تلع هب  نویطارفا  لاح ، نیا  اب  اما  دنا ؛ هتـشاد  رـصم  رد  يدودحم  نارادفرط  اهنت ، نونکات  اه  شبنج  نیا  .دنا  هدروآ  دوجو  هب  هنایمرواخ  رـصم و  رـسارس 
هک یتارهاظت  یط  .دـنا  هتـساخرب  تاداس  تلود  اب  هلباقم  هب  اه ، هاگـشناد  هطوحم  رد  ای  هرهاق  ياه  نابایخ  رد  اـه  هدوت  تردـق  نتخیگنارب  رد  دوخ  ناوت 
زا دنتشاد  یعس  نایوجشناد  هک  دوب  نآ  زا  سپ  رما  نیا  درک و  کیلش  نانآ  هب  روآ  کشا  زاگ  باترپ  ياه  حالـس  اب  سیلپ  تفرگ ، ماجنا  لبق  زور  شش 

.دندرگزاب دوخ  هاگشناد  هب  طویسا ، رهش  زکرم  رد  رصان  دجسم 

هتفه هبنشود  زور  روشک ، ریزو  لیعامسا " يوبن   " .دناسر لتق  هب  شروش  دض  سیلپ  دوب ، هتـسویپ  اهنآ  تارهاظت  هب  نایوجـشناد  هتفگ  هب  هک  ار  يرگراک 
هتـشذگ رد  ناتـسرامیب  رد  دـش ، یمن  طوبرم  تارهاظت  هب  تشاد و  لبق  زا  هک  یتاـحارج  رثا  رد  روکذـم  رگراـک  هک  تشاد  راـهظا  یلم  سلجم  رد  لـبق 

کی هک  دوش  یم  هتفگ  هاگـشناد  رد  دنا و  هدرک  دادملق  دیهـش  ار  يو  طویـسا  هاگـشناد  بصعتم  ناملـسم  نایوجـشناد  دشاب ، هچره  تقیقح  یلو  تسا ؛
رد هتشذگ  هبنشجنپ  زور  رگید  راب  رگراک ، نیا  گرم  زا  دوخ  مشخ  زاربا  لیلد  هب  نایوجشناد  .تسا  هداد  رارق  هلولگ  فده  ار  يو  هنیـس  سیلپ ، هدنامرف 

اهنآ .دندرک  یم  تظفاحم  دوب ، هدش  هتشون  یمالسا " هورگ   " ترابع ناشـسابل  يور  هک  ینارادساپ  ار  اهنآ  ياه  نارنخـس  .دندش  عمج  مه  درگ  طویـسا 
.دنداد رارق  هلمح  دروم  روشک ، ریزو  هلیسو  هب  هدش  ناونع  بلاطم  لیئارسا و  اب  حلص  نامیپ  هاش ، زا  لابقتسا  رطاخ  هب  ار  تاداس 

ریفس دورو  حلص و  نامیپ  هب  ضارتعا  يارب  هیروف ، هام  رد  نینچمه  .دش  رازگرب  هرهاق  هاگـشناد  رد  یتارهاظت  هاش ، روضح  حیبقت  روظنم  هب  هتـشذگ  هتفه 
زا مدرم ، جـییهت  يارب  راب  نیتسخن  يارب  طویـسا  هبنـشجنپ  زور  تارهاظت  ناربهر  لاح ، نیا  اب  .دـیدرگ  اپرب  رهزالا  هاگـشناد  رد  یهباشم  مسارم  لیئارـسا ،

يوجشناد هلاس ،  25 رذق ،" یملح   " ار دوخ  يو  .دـندرک  یفرعم  دوب ، سانـشان  ًالبق  هک  ار  دوخ  ربهر  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  دـندرب و  یم  مسا  دیهـش  کی 
ار تاداس  يو  .دیمان  روشک  هدمع  ياه  هاگشناد  یمالـسا " ياه  هورگ   " "ي اه سنرپ  سنرپ   " ار دوخ  درک و  یفرعم  هرهاق  هاگـشناد  یکـشزپ  رخآ  لاس 

هتشک یتسیاب  تسا  هتشک  مدآ  هک  یسک   " نوچ دوب ؛ یهابتشا  راک  هاش ، هب  دورو  هزاجا  نداد  تفگ  يو  .دنک " یم  رود  ادخ  زا  ار "  رصم  هک  درک  مهتم 
زا يا  هعطق  هکره   " هک دش  روآدای  يو  .تسا  مالسا  فالخ  لیئارسا  اب  حلص  تفگ  وا  .دوش "
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برغ هب  رت  شیب  هچره  ار  رصم  هک  نآ  يارب  تاداس  تامادقا  تشاد : راهظا  نینچمه  رذق  .دوش " یم  بوسحم  نمشد  دریگب ، ار  یمالـسا  ياه  نیمزرس 
ياه هورگ   " ياضعا رـصم ، ياه  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  مامت  هک  تفگ  رذـق  .تسا  نآ  فلاخم  رـصم  تلم  اریز  تسین ؛ تسرد  دـنک ، کـیدزن 

.دنوش یم  بوسحم  يو  یمالسا "

تاملپید .دنتسه  تیلقا  رد  نایوجشناد  نیب  رد  مه  زونه  یلو  تسا ؛ هتفرگ  رارق  لابقتسا  دروم  تدش  هب  اه  هورگ  نیا  رد  تیوضع  دنیوگ  یم  نارگلیلحت 
هدوت دـنناوت  یم  هک  تسا  نیا  رد  یمالـسا  ياه  هورگ  یعقاو  تردـق  هک  دـنا  هتـشاد  راهظا  دـنراد ، يدایز  تایبرجت  رـصم  هرابرد  هک  رگید  نارظان  اه و 

.اه هاگشناد  نالیصحتلا  غراف  يارب  یفاک  لغـش  دوجو  مدع  مروت و  نوچ  یتالکـشم  دننک ؛ جیـسب  دنا ، هدمآ  گنت  هب  یتالکـشم  زا  لبق ، زا  هک  ار  ییاه 
.دننز یم  لاثم  هاش ، دض  رب  ناریا  تلم  مشخ  تیاده  نتخیگنارب و  رد  ار  ناریا  نویناحور  شقن  نانآ 

ظعاو کی  اّما  دـنرادن ؛ تلود  دـض  رب  ارگداینب  نایوجـشناد  شبنج  رد  تکرـش  هب  ینادـنچ  لـیامت  اـهنآ  .دـنک  یم  تیاـمح  تلود  ار  رـصم  نویناـحور 
تیبوبحم .دـناشک  یم  نیتسار  مالـسا  يوس  هب  یفطاع  ياه  شیارگ  اب  ار  یمیظع  هدوت  هعمج  ياـهزور  کـشیک ،" دـیمحلادبع  خیـش   " ماـن هب  ارگداـینب 

یم هتفگ  هک  نیا  .تسا  هتخاس  نارگن  دنهد ، یم  لیکشت  ار  رصم  ینویلیم  تیعمج 42  زا  نویلیم  ات 7  هک 2  ار  روشک  نایحیسم  تیلقا  وا ، هدیا  نوزفازور 
ربهر موس ،" هدونـش  هفیلخ   " یناـهگان ضارتعا  بجوم  دـنهد ، رییغت  ار  دوخ  بهذـم  دـنروبجم  ناملـسم  نارـسپ  اـب  جاودزا  يارب  یحیـسم  نارتخد  دوش 
تلزع هشوگ  هرهاق ، یلیاـم  رد 65  نورتنلا " يداو   " ناـبایب رد  يا  هعموص  رد  نایحیـسم ، ياـه  ینارگن  نداد  ناـشن  روظنم  هب  هفیلخ  .تسا  هدـش  اـسیلک ،

هک دننک  راهظا  ار  ناشرظن  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  راک  نیا  .درک  دنهاوخ  میرحت  ار  كاپ  دیع  مسارم  رگید ، ياه  فقسا  وا و  هک  درک  مالعا  اسیلک  .دیزگ 
.تسا هدرواین  لمع  هب  ینادنچ  تامادقا  ناناملسم ، تازواجت  لباقم  رد  نایحیسم  زا  تیامح  هنیمز  رد  تلود  هک  نیا  رب  تسا  ینبم 

يزوس و شتآ  نامز  زا  اّما  دنا ؛ هدرک  تیامح  یبوخ  هب  تیلقا  نیا  زا  تاداس  رـصان و  .تسا  بوخ  رـصم  رد  نایحیـسم  ناناملـسم و  طباور  یلک  روط  هب 
هک تشاد  راهظا  ًاریخا  یحیسم  هدرک  لیصحت  نز  کی  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  یحیـسم  ناملـسم و  عماوج  نیب  یتوادع  اهاسیلک ، رد  يراذگ  بمب  راب  ود 

تشاد راهظا  تسا  هدرک  جاودزا  یگزات  هب  هک  ناملسم  کی  .دنهد  لیکـشت  دوخ  نآ  زا  یکیرچ  ییورین  نانبل ، "ي  اه تینورام   " دننامه دیاب  نایحیـسم 
یم هک  تسا  نایحیـسم  هشقن  نیا  هک  ارچ  دریگب ؛ هدـیدان  ار  تیعمج  لرتـنک  اـت  دـنا  هداد  رارق  راـشف  تحت  ار  يو  شیارگداـینب  ناتـسود  زا  يا  هدـع  هک 

(1) .دنروآ تسد  هب  يرت  شیب  تردق  هجیتن ، رد  دننک و  مک  ار  ناناملسم  دلو  داز و  نازیم  دنهاوخ 
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 8  يدامج  نیدرورف 135922  هبنش 19  هس  گنج  رامشزور 

364

ناریا تلم  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  درک ، مالعا  ار  نآ  اکیرما  يروهمج  سیئر  هتـشذگ  بش  هک  ناریا ، اب  اکیرما  یـسایس  هطبار  عطق  مـالعا  هب  شنکاو  رد 
فیرش مدرم   " نداد رارق  بطاخم  اب  تسا و  هتخادرپ  نآ  یثعب  میژر  قارع و  عوضوم  هب  اکیرما ، عوضوم  زا  دعب  ینیمخ  ماما  مایپ ، نیا  رد  .داتسرف  یمایپ 

حرـش نیدـب  مایپ  نیا  لماک  نتم  .تسا  هدرک  دزـشوگ  نانآ  فیاظو  مادـص و  میژر  هرابرد  ار  یتاکن  قارع ،" شترا   " و هلجد " تارف و  ریاشع  "، " قارع
: تسا

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

ریخ و هب  تفگ  ناوتب  هک  دـشاب  هدرک  راک  کـی  دوخ  رمع  رد  رتراـک  رگا  و  مدرک ، تفاـیرد  ار  اـکیرما  ناریا و  نیب  هطبار  عطق  ربخ  ناریا ! فیرـش  تلم 
ملاع رگلواپچ  کـی  اـب  یللملا  نیب  نارگلواـپچ  لاـگنچ  زا  ییاـهر  يارب  هتـساخاپ  هب  تلم  کـی  نیب  هطبار  .تسا  هطبار  عطق  نیمه  تسا ، مولظم  حـالص 
دیما عطق  رب  یلیلد  هطبار  عطق  نیا  هک  نوچ  میریگ ؛ یم  کـین  لاـف  هب  ار  هطبار  عطق  نیا  اـم  .تسا  رگلواـپچ  عفن  هب  مولظم و  تلم  ررـض  هب  هشیمه  راوخ ،

اه يرگلواپچ  هب  نداد  همتاخ  ینعی  هطبار  عطق  هب  راداو  ار  یکافـس  تردـقربا  هک  ار  ییاهن  يزوریپ  هعیلط  نیا  ناریا  هدـنمزر  تلم  .تسا  ناریا  زا  اکیرما 
.دراد قح  دریگب  نشج  رگا  تسا ، هدرک 

دننک نآ  نئاخ  ياه  لگنا  نیا  رب  یمالسا  فیرش  ياه  تلم  دریگ و  ماجنا  يدوز  هب  نیسح  مادص  تاداس و  لثم  یناگدرپسرس  يدوبان  هک  میراودیما  ام 
.دنیامن اکیرما  ًاصوصخ  اه  تردقربا  اب  طباور  عطق  ندیسر ، مامت  لالقتسا  هب  نتسیز و  دازآ  يارب  نآ  لابند  هب  و  درک ، نئاخ  ياضردمحم  اب  ام  تلم  هک 

.تسا ناراوخناهج  اب  مولظم  تلم  هطبار  اکیرما ، لاثما  اب  ام  هطبار  هک  ما  هدومن  دزشوگ  ًارارک  نم 
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لاکتا اب  دیدروآ ، تسد  هب  ار  لالقتسا  يدازآ و  دیدش و  هریچ  دوخ  نانمشد  رب  ربکا " هللا   " گناب اب  لاعتم ، دنوادخ  ياضر  يارب  هک  زیزع  تلم  يا  امش 
دیتسه زوریپ  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب  امش  .نیفعضتسم  نانمشد  مالسا و  نانمشد  ییورردور  يارب  دیـشاب  ایهم  هملک ، تدحو  ظفح  یلاعت و  دنوادخ  هب 

هزوح مالسا و  مده  هب  هداد و  ناشن  ار  دوخ  یناسنا  یمالـسا و  ریغ  حیبق  هرهچ  عولخم  هاش  نوچمه  هک  نیـسح  مادص  .درک  دیهاوخ  هبلغ  تالکـشم  رب  و 
دیـس ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح  ًاصوصخ  مالـسا  ياملع  اب  و  درک ، لوغم  هک  دنک  نآ  رتراک ، ياضر  يارب  مولظم  ناناملـسم  اب  هتـسب و  رمک  فجن  هسدـقم 
روگ یمالـسادض ، لامعَا  نیا  اب  هک  دنادب  دیاب  دندرک ، تاقبط  ریاس  نویناحور و  املع و  اب  يولهپ  اضردمحم  ناخاضر و  هک  دنک  نآ  ردص ، رقابدـمحم 

.دنک یم  دوخ  تسد  اب  ار  ثعب  ینوناقریغ  یناسناریغ و  یلیمحت  میژر  شدوخ و 

، دنک هابت  ار  امـش  زیچ  همه  دساف ، میژر  نیا  هک  نآ  زا  لبق  دیزیخاپ و  هب  دندنار ؛ قارع  زا  ار  سیلگنا  هک  دیتسه  نانآ  فالخا  امـش  قارع ! فیرـش  تلم 
نآ زا  لبق  ار  داسف  هشیر  نیا  دـینک و  داحتا  ّتلم  همه  اب  مهاب و  همه  هلجد ! تارف و  ریاشع  يا  .دـینک  عطق  دوخ  یمالـسا  روشک  زا  ار  وا  راکتیانج  تسد 

.تسا امش  اب  ادخ  هک  دییامن  سدقم  مالسا  زا  دوخ و  یمالسا  روشک  زا  عافد  ادخ  يارب  دییامن و  عمق  عطق و  دورب ، تسد  زا  تصرف  هک 

دینک و عطق  تسا  هدمآ  نوریب  مادص  نیتسآ  زا  هک  ار  اکیرما  تسد  دـییارگب و  تلم  هب  دـینکن و  نآرق  مالـسا و  فلاخم  نیا  زا  تعاطا  قارع ! شترا  يا 
ناریا روشک  نیملـسم و  مالـسا و  تمظع  لاعتم ، دنوادخ  زا  .تسا  ران  راع و  نآ ، يازج  تسا و  لاعتم  يادخ  اب  تفلاخم  كافـس ، نیا  زا  تعاطا  دینادب 

(1)«19/1/59 ینیمخلا ، يوسوملا  هللا  حور  .هّللاهمحر  مکیلع و  مالسلاو  .مراتساوخ  ار 
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نیا  (2) .دـش لیکـشت  يریزو  تسخن  لحم  رد  دنتـشاد ، تکرـش  زین  روشک  نارادناتـسا  هیلک  نآ  رد  هک  بالقنا  ياروش  هداـعلا  قوف  هسلج  زورما  حـبص 
ثحب و هب  نارـضاح  هسلج  نیا  رد  .دوب  هتـشذگ  بش  مامتان  هداعلا  قوف  هسلج  همادا  عقاو  رد  دیـشک ، لوط  ات 13:30 ) زا 7:30   ) يدایز تدـم  هک  هسلج 

عـضو هینایب ، نیا  رد  .تفای  راشتنا  اروش  نیا  هینایب  هسلج ، نایاپ  رد  .دنتخادرپ  نآ  لابق  رد  يریگ  میمـصت  اکیرما و  تامادـقا  تالوحت و  نیرخآ  یـسررب 
رد  (3) .تسا هدیدرگ  دیکأت  نآ ، اب  دروخرب  رد  هبناج  همه  لماک و  یگدامآ  رب  تسا و  هدش  فیصوت  هداعلا " قوف  ییانثتـسا و  ًالماک  یطیارـش  ،" ینونک

عالطا هب  هک  تسا  هدرک  ذاختا  یتامیمـصت  زورما ، هتـشذگ و  بش  یط  دوخ  هداعلا  قوف  تاـسلج  رد  بـالقنا  ياروش   » هک تسا  هدـش  يروآداـی  ناـیاپ ،
(4)« .دیسر دهاوخ  تلم  مومع 

هب هجوت  اب  تفگ : كرتشم  هسلج  نیا  هرابرد  بالقنا ، ياروش  يوگنخس  یبیبح  نسح  رتکد 
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عاضوا هب  هجوت  اب  اهنآ  همه  دوش و  مالعا  روشک  رد  هداعلا  قوف  تلاح  هک  دنا  هدرک  داهنـشیپ  نارادناتـسا  هیلک  تسه ، روشکرد  هک  يا  هداعلا  قوف  عضو 
ییارجا و ياـه  هنیمز  رد  نارادناتـسا  هک  دـش  تقفاوـم  نـینچمه  دوزفا : يو  (1) .تسه راـک  نیا  ناـکما  هک  دـنا  هدرک  مـالعا  مدرم ، هـیحور  لاوـحا و  و 

تسا دوخ  داعبا  هیلک  رد  داهج  کی  يانعم  هب  هداعلا ، قوف  تلاح  نیا  تفگ : یبیبح  .دنشاب  هتـشاد  یفاک  تارایتخا  دوخ ، هب  طوبرم  ياه  ناتـسا  یتایلمع 
(2) .دننکب رگیدکی  اب  ار  مزال  ياه  يراکمه  یبلط ، نوزف  اب  هزرابم  و  فرصم ، مدع  هنیمز  رد  دیاب  نانطومه  همه  اتسار ، نیا  رد  هک 

دـش هتفرگ  اروش  هسلج  رد  هک  یتامیمـصت  هرابرد  نویزیولت ، ویدار و  راگنربخ  اب  يا  هبحاصم  یط  ردـص  ینب  هداـعلا ، قوف  هسلج  نیا  ناـیاپ  رد  نینچمه 
دوب هتفه  ود  ام  نوچ  تسا ؛ هدرک  باختنا  هلمح  نیا  يارب  ار  یبسانم  هظحل  ام  رظن  زا  مه  اکیرما  هناتخبـشوخ  .میا  هتفرگ  تمواقم  هب  میمـصت  اـم  : » تفگ
رانک یهورگ  تافالتخا  دشاب و  یلدکی  رب  دـیاب  انب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  زورما  .میدرک  یم  ثحب  اهنآ  ياه  لح  هار  لئاسم و  هب  عجار  اروش  رد  هک 

« .میوشب نامدوخ  لالقتسا  لیمکت  يارب  هزرابم  هدامآ  ات  دوش  هتشاذگ 

ًامامت هک  دراد  يرسک  دصرد  ام 60  هجدوب  هک  دـنادب  دـیاب  ام  تلم  : » تفگ هن ، ای  تسا  یـسایس  فولب  رتراک  لمع  نیا  هک  نیا  هرابرد  يروهمج  سیئر 
هک دـییوگب  رگا  امـش  .دـتفا  یم  ادرف  دـتفین  رطخ  هب  زورما  ام  بالقنا  رگا  داصتقا  نیا  اب  هرخالاب  دـیوگب ، عقاو  اـی  دـنزب  فولب  وا  .تسا  تفن  رب  شا  هیکت 

ًامتح دیاب  ام  .دـییآ  یم  رد  اپ  زا  دـیرادن و  وا  فولب  هب  جایتحا  ندروخ  تسکـش  يارب  مینکب ، میهاوخ  یمن  مه  راک  میهاوخ و  یم  هریغ  ایازم و  قوقح و 
ار شدوخ  طیارش  مه  گنج  تسا و  گنج  نوچ  میهاوخ ؛ یم  اروش  ام  دنیوگن  ادرف  زاب  هک  تسا  یطرـش  هب  نیا  .دوش  تحار  مدرم  لایخ  ات  مینک  دیلوت 

(3)« .ینک راک  دیاب  ینامب  هدنز  یهاوخ  یم  رگا  .دراد 

نایاقآ نیا  دنک ، یم  دیدهت  رتراک  : » تفگ تخادرپ و  ماظن  لخاد  یسایس  يابقر  زا  داقتنا  هب  ًاحیولت  زین  ماظن و  فلاخم  ياه  هورگ  زا  داقتنا  هب  ردص  ینب 
نیا ّتلم و  نیا  هچ  ره  نوچ  درادـن ؛ ینارگن  یلو  دـننک ؛ یم  رجفنم  بمب  مه  روشک  لخاد  رد  و  ندروآرد ، يزاـب  هب  دـننک  یم  عورـش  اـم  ياـهزرم  رد 

زکارم ددـعت  مه  نآ  تسا و  ام  روشک  دوخ  رد  ینارگن  هکلب  دـنک ؛ یم  تکرح  یگدـنز  فرط  هب  گرم  زا  دریگ ، رارق  هزرابم  نادـیم  رد  رت  شیب  شترا 
نوچ دیاین ؛ تشوخ  هچ  دیایب  تشوخ  هچ  امش  دوشب ؛ ارجا  دیاب  دمآ ، رد  هک  یمیمـصت  ره  دش  هتفرگ  میمـصت  اروش  رد  زورما  هک  تسا ، يریگ  میمـصت 

(4)« .دشاب بیترت  مظن و  اب  دیاب  دینکب ، دیهاوخ  یم  رگا  مه  یبالقنا  راک  .تفر  تالکشم  گنج  هب  دوش  یمن  تروص ، نیا  ریغ  رد 
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، ینیمخ ماما  روضح  اب  بالقنا ، ياروش  ياضعا  رگید  يروهمج و  سیئر  زورما ، رهظ  زا  دـعب  ریخا ، تیعـضو  اب  طبترم  ياهوپاکت  اـه و  شـالت  همادا  رد 
، دش حرطم  ماما  روضح  رد  یلئاسم  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ییوگو ، تفگ  رد  ردص  ینب  .دنداد  لیکشت  يا  هسلج  ماما  هاگتماقا  رد 
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يارب تسا  یعرـش  فیلکت  هک  دندرک  دیکأت  ماما  .میدرک  هلدابم  ماما  اب  هک  میدوب  هتفرگ  یتامیمـصت  بالقنا  ياروش  ینالوط  تاسلج  یپ  رد  ام  : » تفگ
نیا و  دراد ، رطخ  ییادـج  نیا  هک  دـنوشن  ادـج  مه  زا  دنـشاب و  لدـکی  مهاب  مدرم ، هچ  اـه ، هورگ  بازحا و  هچ  و  بـالقنا ، ياروش  ياـضعا  هچ  هک  نیا 
ربهر تدـم ، نیا  یط  : » دـش لاؤس  يو  زا  .دـنورب » شیپ  دـننک و  لمع  یتکرح  یمرگ و  اب  هللاءاش  نا  هک  هدـمآ  شیپ  مدرم  يارب  هک  تسا  یبوخ  تصرف 

« .دراد سوکعم  تاریثأت  مدرم  نیا  جازم  رد  تادـیدهت  نیا  هک  دـنهدب  ناشن  ناشدوخ  مدرم  هک  نیا  : » تفگ يو  دـندومرف »؟ ییاـه  دومنهر  هچ  بـالقنا 
مه یگدامآ  میدیجنـس و  ار  یتینما  ریبادت  کی  ام  : » تفگ ردص  ینب  هدرک »؟ یتامادقا  هچ  قارع  هناراکزواجت  تاّین  ندرک  یثنخ  يارب  ناریا  : » دش لاؤس 

(1)« .دش دهاوخ  هداد  باوج  یتیعطاق  هچ  اب  يزواجت  هنوگره  هک  درک  دهاوخ  هظحالم  قارع  تلود  هدنیآ ، ياهزور  رد  میراد و 

هعمج زور  رد  ییاـمیپهار  کـی  رد  اـت  درک  توعد  ناریا  مدرم  همه  زا  نآ  رد  داتـسرف و  ناریا  تلم  هب  باـطخ  یماـیپ  يروـهمج  سیئر  زین  ماـگنه  بش 
: تسا هدمآ  ردص  ینب  مایپ  رد  .دننک  تباث  ار  دوخ  یلم  تدحو  هدنیآ ،

 ... .درک ام  هب  مه  يا  هزات  ياه  دیدهت  هدعو  تشاذگ و  ارجا  هب  دز ، یم  فرح  نآ  زا  فرط ، نیا  هب  يدنچ  زا  هک  ار  يدیدهت  اکیرما  يروهمج  سیئر  »

قارع تلم  .ام  دیدهت  يراکبارخ و  هب  دنک  یم  عورـش  مه  تلود  نیا  اکیرما ، ياهدیدهت  اب  نامز  مه  ًاعقاو  اّما  درادن ؛ هطبار  اکیرما  اب  ًارهاظ  قارع  تلود 
زواجتم ناهد  هب  مکحم  دنتسیا و  یم  دنا ، هدروآ  تسد  هب  لالقتـسا  هک  نیا  مکح  هب  مه  ام  مدرم  .دنک  یم  تمواقم  تسا و  هداتـسیا  تیمالـسا  مکح  هب 

.دنبوک یم 

.دمآ دهاوخرد  هب  اکیرما  هطلس  زا  ادخ  تساوخ  هب  زین  هنایمرواخ  هکلب  تشگ ، دهاوخنرب  اکیرما  هطلس  ریز  هب  هاگ  چیه  ادخ  تساوخ  هب  ناریا  اهنت  هن 

اب اروش ، اب  يروهمج  سیئر  یلدکی  دیا ، هدیـسر  نآ  هب  امـش  هک  یلدکی  نیا  دـنتفگ  ماما  میدـش ، عمج  ماما  درگ  رد  هک  نیا  زا  شیپ  تعاس  کی  دـیاش 
دناوت یم  ام  فعض  کی  زا  اهنت  نمشد  .تسا  یعرـش  فیلکت  يروهمج ، سیئر  اب  اهنآ  يراکمه  يروهمج ، سیئر  اب  اروش ، اب  تلود  یلدکی  و  تلود ،

 ... .تسا تردق  رس  رب  تباقر  فالتخا و  دروخرب و  فعض ، نآ  و  دیآ ؛ دوجو  هب  فعض  نآ  رگا  دنک ، هدافتسا 

رد مئاد  ار  دوخ  هک  دنتسه  فظوم  اهورین  نیا  .مداد  لیکشت  شترا  داتس  سیئر  تسایر  تحت  ار  حلسم  ياهورین  یتایلمع  كرتشم  داتس  کی  زورید  نم 
 ... .دنیوگب خساپ  مامت  تردق  اب  ار  يزواجت  ره  دنراد و  هگن  یگدامآ  لاح 

هدـش رادـیب  ایند  ياه  تلم  .تسا  اکیرما  يرگ  هطلـس  رمع  رخآ  نیا  هن ، .دـیوگ  یم  هچ  رتراک  ياقآ  دـننیبب  هک  دـنا  هداتـسیا  ایند  همه  هک  دـینکن  ناـمگ 
(2)« .دنا

635 ص :

ص9. ، 20/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص2 ، ، 3 ذخأم - 2
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رد هک  درک  هراشا  هتـشذگ  زور  اکیرما  يروهمج  سیئر  اّما  تسا ؛ یماظنریغ  ياه  هبنج  هب  دودحم  ناریا  دضرب  رتراک  تامادقا  نیرخآ  رـضاح ، لاح  رد 
(1) .دریگ رارق  رظن  دروم  زین  یماظن  مادقا  تسا  نکمم  تامادقا ، نیا  ریثأت  مدع  تروص 

دیکأت يروآدای و  هجوت ، نایاش  يدـیدهت  تروص  هب  زین  ار  یماظن  هلمح  ًاـبترم  حیرـصت ، حـیولت و  هب  دنـشوک  یم  مه  ییاـکیرما  نادرمتلود  زا  يرایـسب 
هدرک كرت  ار  ویکوت  جـیلخ  رد  اکوزوکوی "  " هاگیاپ هک  نشیلتـسناک  ربامیپاوه  وان  درک : مالعا  اکیرما ) عافد  ترازو   ) نوگاتنپ زورما  هلمج  زا  ؛(2)  دننک

رباـمیپاوه واـن  اـکیرما ، عاـفد  ترازو  يوگنخـس  تاراـهظا  ساـسا  رب  .تسویپ  دـهاوخ  ناـمع  ياـیرد  رد  یـس  لاروک  رباـمیپاوه  واـن  هب  ًـالامتحا  تسا ،
رد تسا و  هدرکن  تفایرد  دنه  سونایقا  يوس  هب  هار  ندرک  جک  رب  ینبم  ینامرف  زونه  دـنک ، یم  لمح  امیپاوه  دودح 85  هک  ینترازه )  80  ) نشیلتسناک

(3) .تسا تشگ  مرگرس  نیپیلیف  لحاوس  رد  رضاح ، لاح 

ربامیپاوه وان  هک  ییاکیرما  هورگواـن  : » دوب هدرک  مـالعا  هداد و  ربخ  روبزم  واـن  مزر  مازعا  تیعطق  زا  وکـسم  ویدار  هتـشذگ  بش  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
رازه اب 24  اکیرما  یگنج  وان  زا 20  شیب  رضاح  لاح  رد  .دش  هناور  نامع  يایرد  يوس  هب  اکوتسوکویا "  " ینپاژ ردنب  زا  تسا ، نآ  رادولج  نشیلتـسناک 
بمب میقتسم  لمع  عاعش  رد  زاریش ، ناهفصا و  ریظن  ناریا  ياهرهش  تسا  هتـشون  زمیات  كرویوین  همانزور  .دنزکرمتم  ناریا  لحاوس  رد  ییاکیرما  یماظن 
اهوان هشرع  هب  اوه ، رد  يریگ  تخوس  نودب  دنناوت  یم  تبرض  ندروآ  دراو  زا  سپ  اه  نکفا  بمب  همانزور ، نیا  هدیقع  هب  .دنتسه  اه  وان  نیا  ياه  نکفا 

(4)« .دندرگرب

هک دنتشاد  مالعا  دنا ، هدرک  ندید  یس  لاروک  ربامیپاوه  وان  زا  كاپ ، دیع  هتفه  یط  هک  ییاکیرما  ياهروتانـس  زا  یتئیه  داد : ربخ  زین  هسنارف  يرازگربخ 
ناگورگ يدازآ  تهج  ناریا  رد  اه  فده  یـضعب  نارابمب  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  اهنآ  دوش و  یم  هدـید  يربص  یب  زا  ییاه  هناشن  ییاکیرما  نانابلخ  رد 

(5) .دنا هتشاد  مالعا  ییاکیرما ، ياه 

یماظن هک  ار  يدعب  تامادقا  عوضوم  رتراک ، مادقا  زا  زیمآداقتنا  تیامح  ای  قلطم  تیامح  نمض  فلتخم  ياه  تیـصخش  اکیرما ، لخاد  رد  لاح  نیا  رد 
رد يریگ  ناگورگ  نارحب  هرابرد  رتراک  تندـیزرپ  هزات  تاراـکتبا  تفگ : اـکیرما  يانـس  ياـه  تارکمد  ربهر  هلمج  زا  دـننک ؛ یم  دـیکأت  دوب ، دـهاوخ 

، رگید تارکمد  روتانس  کی  .دراد  يرـصح  دح و  نتگنـشاو  يراد  نتـشیوخ  ربص و  هک  دنامهف  یم  ناریا  هب  تسا و  هدوب  اجب  تسرد و  یتامادقا  ناریا ،
هرصاحم هلمج  زا  تدمزارد  تامادقا  هب  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  نونکا  اکیرما  تلود  تفگ : نرواگ ، کم  روتانس 

636 ص :

.19/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص14 ، ، 20/1/1359 هرامش 19 ، هژیو " ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
رد يّرـس ، يدنب  هقبط  اب  رـضاح  لاح  رد  هک  دنک  یم  اکیرما  یتآ  یماظن  مادقا  هدامآ  جیردت  هب  ار  ناهج  اکیرما و  یمومع  راکفا  دروخرب ، هنوگ  نیا  - 2
ماگ ماگ ، نیا  رد  اکیرما  تیقفوم  مدع  اریز  تسا ؛ هدوهیب  هلحرم ، نیا  رد  یلامتحا  تمواقم  هک  دنامهف  یم  ناریا  هب  رگید  يوس  زا  تسا ؛ یحارط  هلحرم 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  دوب ، دهاوخ  یماظن  هک  ار  يدعب  ياه 
(. 19/1/1359 لیروآ 1980 (   8 هسنارف ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص7 ، ، 10 ذخأم - 3

.18/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص19 ، ، 19/1/1359 هرامش 18 ، "، هژیو ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 4
(. 19/1/1359  ) لیروآ 1980  8 هسنارف ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ، 20/1/1359 ص 7 ، ذخأم 10 ، - 5
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يارب هک  هاوخ -  يروهمج  بزح  زا  ناگیر  دلانور  .دنزب  تسد  ناریا  رد  صخـشم  ياه  فده  هب  ییاوه  تالمح  هب  موزل ، تروص  رد  دزادرپب و  یماظن 
هیبـش يزیچ  رتراـک ، تندـیزرپ  هزاـت  تامادـقا  تفگ  تسا -  رتولج  شناـبیقر  زا  بزح ، نآ  بناـج  زا  اـکیرما  يروـهمج  تساـیر  ماـقم  يدزماـن  زارحا 

تروص رید  رتراـک  تامادـقا  تفگ  هاوخ  يروهمج  بزح  زا  يروهمج  تساـیر  يدزماـن  ناـبلطواد  زا  رگید  یکی  شوب ، جرج  .تسا  وا  یلبق  تامادـقا 
یلـصا بیقر  .تسا  هداد  ناشن  یهاتوک  یلاح و  یب  ناریا ، هرابرد  دوخ  تسایـس  رد  اکیرما  تفگ  يو  .دش  یم  ارجا  شیپ  اه  تدم  یتسیاب  یم  تفرگ و 

دنک و هدیقع  راهظا  ناریا ، تلود  دضرب  اکیرما  تلود  دیدج  تامادقا  هرابرد  درادن  دصق  يو  تفگ  يدـنک ، دراودا  روتانـس  تارکمد ، بزح  رد  رتراک 
میرحت هک  نیا  يارب  تشاد و  دهاوخ  يدودحم  راثآ  یسایس ، يداصتقا و  ياه  میرحت  مالعا  فرـص  هک  دوزفا  يدنک  اما  تسا ؛ وگاعد  دنموزرآ و  طقف 

(1) .دشاب لماک  هبناج و  همه  عماج ، دیاب  دوش ، رثؤم  اکیرما  ياهراشف  اه و 

زیزعلادـبع .دراد  دوجو  راظتنا  تلاح  یمگردرـس و  یعون  عومجم  رد  اکیرما ، یماظن  هلمح  لاـمتحا  هنیمز  رد  سراـف ، جـیلخ  هقطنم  یـسایس  لـفاحم  رد 
هقطنم ياهروشک  رثکا  هک  دوب  هداد  ربخ  همانزور  نیا  .درک  بیذکت  ار  روشک  نیا  پاچ  هسایسلا  همانزور  ربخ  زورما  تیوک ، تلود  رواشم  ریزو  نیـسح 
هبنشود زا  دوب : هتشون  هسایسلا  .تسا  مارآ  ًالماک  روشک  نیا  رد  عاضوا  تفگ  تیوک  رواشم  ریزو  .دنا  هدمآ  رد  لماک  شاب  هدامآ  تلاح  هب  سراف  جیلخ 
تـسد ناریا  دضرب  یماظن  مادقا  کی  هب  اکیرما  دـندقتعم  اریز  دـنا ؛ هدـمآ  رد  لماک  شاب  هدامآ  تلاح  هب  سراف )  ) جـیلخ هقطنم  یبرع  ياهروشک  بش ،
دهاوخ میلـست  ناریا  دهد ، رارق  هلمح  دروم  ار  ناریا  ياه  هاگـشیالاپ  تفن و  هریخذ  عبانم  اکیرما  هک  یتروص  رد  دوب : هدمآ  همانزور  نیا  رد  .دز  دـهاوخ 

(2) .دش

368

هناسر رد  عوضوم  نیا  .تسا  حرطم  زین  نآ  یلامتحا  ياه  شنکاو  يوروش و  عوضوم  ناریا ، هب  اکیرما  یماظن  هلمح  هب  طوبرم  ياـه  شنکاو  یـسررب  رد 
زورما  (3) .دوش یم  یـسررب  حرط و  ناوـنع  نیا  تحت  ددرگ و  یم  دادـملق  اـکیرما  مادـقا  ربارب  رد  یعناـم  ییاـکیرما  ياـه  هناـسر  هلمج  زا  یعمج  ياـه 

روز هب  ناریا ، نارحب  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  يارب  دراد  ناـکما  هک  تسا  هدرک  هراـشا  هتکن  نیا  رب  ًاددـجم  دیفـس  خاـک  هچرگا  داد : شرازگ  سرپدتیـشوسآ 
ساسحا نوگاتنپ  تاماقم  .دماجنیب  اه  ناگورگ  ندش  هتـشک  ای  حورجم  هب  یمادقا  نینچ  هک  دنراد  میب  نآ  زا  اکیرما  عافد  ترازو  تاماقم  دوش ، لسوتم 

، یناریا تاماقم  دنچ  ره  .دوب  دهاوخ  يوروش  لباقتم  لمعلا  سکع  ناریا ، دضرب  اکیرما  یماظن  مادقا  رگید  یلامتحا  هجیتن  کی  دننک  یم 

637 ص :

.19/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ، 20/1/1359 ص21 ، ، 10 ذخأم - 1
لیروآ 1980.  8 هسنارف ، يرازگربخ  تیوک -  ص2 ، ، 10 ذخأم - 2

حرط عون  لاح ، نیا  اب  اّما  دریگ ؛ یم  رارق  رظن  دـم  اه  یحارط  رد  ًالامتحا  هک  تسا  يدـج  يرما  نآ  تامادـقا  يوروش و  عوضوم  ینونک ، عاـضوا  رد  - 3
جیـسب زیهجت و  رد  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  ناریا  هب  بذاـک  ناـنیمطا  یعوـن  ياـقلا  نآ ، دراد و  هارمه  زین  یبـنج  هجیتـن  کـی  اـه  هناـسر  رد  عوـضوم  نیا 

.دنک یم  داجیا  یگزیگنا  یب  يدنک و  یعون  یلامتحا ، تالمح  ربارب  رد  تمواقم 
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، دـنا هتفرگ  رارق  دـیدهت  دروم  هک  دـننک  ساسحا  اه  یناریا  رگا  دـنراد  داقتعا  ییاکیرما  نارگلیلحت  یخرب  دـنا ، هدرک  موکحم  مهاب  ار  يوروش  اکیرما و 
مادـقا تروص  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  زین  ار  لامتحا  نیا  دـیاب  اکیرما ، تلود  رد  هدـنریگ  میمـصت  دارفا  .دـنیوج  دادمتـسا  يوروش  زا  تسا  نکمم 

(1) .دوش لمع  دراو  ناریا  کمک  تساوخرد  نودب  يوروش  تسا  نکمم  سراف ، جیلخ  نتسب  قیرط  زا  ناریا  دضرب  اکیرما  یماظن 

هجوت هک  دندمآرب  ددـص  رد  ینانخـس  یط  زورما  يو ، دـشرا  نواعم  هدـحتم و  تالایا  عافد  ریزو  نوارب  دـلاره  سرپدـتیانوی ، شرازگ  هب  انب  لاح  نیا  رد 
چیه ناریا  اب  هطبار  ینالوط  نارحب  رد  یماظن  مادـقا  هب  یلو  دـنراد ؛ هگن  يوروش ، داحتا  بناج  زا  سراف  جـیلخ  تفن  دـیدهت  يوس  هب  ناـنچمه  ار  مومع 

نیرتهب هب  ار  هدحتم  تالایا  یلم  یتینما و  عفانم  هچراپکی ، لقتـسم و  ناریا  تفگ  ًاددـجم  سلجنآ  سول  رد  ینارنخـس  کی  رد  نوارب  .دـندرکن  يا  هراشا 
.دنک یم  ظفح  وحن 

یتشک طوطخ  رب  ناتسناغفا ، رد  يوروش  رارقتسا  هک  دوب  يراثآ  جیاتن و  هجوتم  يدایز  دودح  ات  سلجنآ  سول  یجراخ  روما  ياروش  رد  نوارب  ینارنخس 
جیلخ هقطنم  تابث  رد  زین  ناریا  هتبلا  تفگ : نوارب  .دنتـسه  یتایح  نپاژ  یبرغ و  ياپورا  يارب  هک  یطوطخ  دراد ؛ سراـف  جـیلخ  یجورخ  يدورو و  ینار 

تحار میناوت  یمن  ام  دنا ، هتـشگنزاب  ناشاه  هداوناخ  دزن  اه  ناگورگ  هک  ینامز  ات  دوزفا : يو  .تسا  راوشد  یلماع  رـضاح  لاح  رد  مهم و  یلماع  سراف ،
يوس زا  هن  تسا  يوروش  داحتا  يوس  زا  دشاب ، ناریا  یمالسا  بالقنا  هجوتم  یجراخ  دیدهت  کی  رگا  هک  میا  هدرک  نشور  اهراب  لاح  نیع  رد  .مینیـشنب 

هب دـنه  سوناـیقا  هقطنم  رد  دـشخب و  دوبهب  ار  دوخ  ییاـیرد  يورین  ییاوه و  لـقن  لـمح و  تیلباـق  هک  تساوخ  هدـحتم  تـالایا  زا  يو  .هدـحتم  تـالایا 
زا موزل  تروص  رد  دشاب و  هتـشاد  یفاک  یماظن  تیلباق  دیاب  هدنیآ ، رد  دوخ  بسانم  شقن  نتفرگ  هدهعرب  يارب  اریز  دـنزب ؛ تسد  مهم  یماظن  ياهرونام 

مامت نازرا  راک  نیا  .داد  ماجنا  هرابکی  یتبرـض ، همانرب  کی  اب  ناوت  یمن  ار  راک  نیا  .دوب  دهاوخن  هداس  رما  نیا  تفگ : نوارب  .درک  دـهاوخ  هدافتـسا  نآ 
(2) .دوب دهاوخ  كانرطخ  ینرق  ًاعقاو  ام  نادنزرف  يارب  و  هعماج ، يارب  ام ، ياه  لآ  هدیا  يارب  مکیو  تسیب  نرق  مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  اما  دش ؛ دهاوخن 

هدمآ شرازگ  نیا  رد  .دـهد  یم  ناشن  رت  ساسح  ار  يوروش  عوضوم  هب  طوبرم  ثحابم  هک  درک  لاسرا  یـشرازگ  نامع  زا  نینچمه  زورما  سرپدـتیانوی 
ناوت یمن  یلو  تسا ؛ هتخاس  رقتسم  زمره  هگنت  رد  نیم  هدننک  مدهنم  ای  نک  عمج  نیم  کی  نارهت ، رد  اکیرما  نارحب  زاغآ  نامز  زا  يوروش  داحتا  تسا :

یـسررب ار  نآ  زور  ره  ام  .تسا  هتفرگ  رارق  اج  نآ  رد  تسرد  : » تفگ نامع  ییاـیرد  هدـنامرف  کـی  .دـنک  یم  هچ  هطقن  نیا  رد  يوروش  هک  درک  روصت 
یتشک دش  دمآ و  هرابرد  قیقحت  مرگرس  ًالامتحا  وان  نیا  هک  دندقتعم  یبرغ  یعافد  عیانص  .دنک » یمن  راک  زین  نآ  رادار  یتح  تاقوا  یهاگ  و  مینک ، یم 

(3) .دنرذگ یم  زمره  هگنت  زا  هک  تسا  تفن  لماح  ياه 
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638 ص :

لیروآ 1980.  8 سرپدیتشوسآ ، نتگنشاو -  ، 20/1/1359 ص 8 ، ذخأم 10 ، - 1
.سرپدتیانوی يرازگربخ  ص5 ، ذخأم 10 ، - 2

لیروآ 1980.  8 سرپدتیانوی ، نامع -  ص11 ، ذخأم 10 ، - 3
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دوخ دنا و  هدادن  تیمها  تسا ، اکیرما  رظن  دروم  هک  نانچنآ  ناریا ، اب  اکیرما  یسایس  هطبار  عطق  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اکیرما  نادحتم  دروخرب 
: دوش یم  هئارا  لیذ  فلتخم  دراوم  هنومن ، يارب  دنرادن ؛ يا  يدج  میمصت  نادنچ  هار ، نیا  رد  زین 

ندنل ویدار  ایناتیرب ، تاماقم  شنکاو  هرابرد  (1) .تسا هتفرگن  یمیمـصت  چیه  یلو  دراد ؛ رظن  ریز  ار  عاضوا  ایناتیرب  درک  مالعا  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو 
هک تسا  ور  نآ  زا  فسأت  نیا  .دـندرک  سکعنم  ار  اکیرما  یمـسر  تاماقم  دـیدش  فسأت  ایناتیرب ، حبـص  زورما  ياه  هماـنزور  زا  يدادـعت  داد : شرازگ 
اب هک  ییاهدـیما  تسا ؛ هدـش  ور  هبور  یماکان  اب  یتلود ، تاماقم  تارایتخا  هطیح  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لاـقتنا  هنیمز  رد  هدـمآ  دوجو  هب  ياهدـیما 
زا رترثؤم  رتراک  دـیدج  تامادـقا  هک  نیا  رد  نارـسفم ، هدـیقع  هب  لاح ، نیا  اب  .دوب  هدـش  داجیا  هداز  بطق  قداـص  ردـص و  ینب  تندـیزرپ  ياـه  شـالت 

(2) .دراد دوجو  يدایز  دیدرت  کش و  دشاب ، یلبق  تامادقا 

يو .دناوخ  یقطنم  يریبدت  ناریا ، اب  هدحتم  تالایا  کیتاملپید  طباور  عطق  رد  ار  رتراک  تندـیزرپ  میمـصت  زورما  شیرتا ، مظعاردـص  یکـسیارک  ونورب 
(3) .تسا هدیشیدنا  یقطنم  ریبدت  هدرک ، عطق  درادن -  دوجو  تسا  اه  تدم  هک  ار -  تابسانم  نیا  هک  رتراک  تفگ 

تـسایس رد  تفگ : دوب ، دـهاوخ  هچ  نپاژ  لمعلا  سکع  ناریا ، اب  اکیرما  کـیتاملپید  طـباور  عطق  زا  سپ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  نپاژ  ریزو  تسخن 
(4) دمآ دهاوخن  دوجو  هب  يرییغت  تسا ، اکیرما  ياه  ناگورگ  يروف  يدازآ  راتساوخ  هک  نپاژ  تلود  یساسا 

لیطعت نارهت  رد  ار  دوخ  ترافـس  روشک  نیا  هک  درک  مالعا  ناریا ، نارحب  دروم  رد  رتراک  یمیج  تامیمـصت  لـماک  دـییأت  نمـض  زورما  اـیلارتسا  تلود 
یلو دنک ؛ لیطعت  نارهت  رد  ار  دوخ  ترافس  تسا  هدش  هتـساوخ  وا  زا  اربناک  رد  هک  درک  حیرـصت  هنیمز  نیا  رد  ایلارتسا  هجراخ  روما  ریزو  .درک  دهاوخن 
یم بیترت  نیدب  تفگ : ایلارتسا  هجراخ  روما  ریزو  كاکیپ  وردـنا  (5) .دـناد یم  دـیفم  نارهت ، رد  ار  یبرغ  کیتاملپید  تئیه  کی  روضح  ایلارتسا  تلود 

یـسررب دروم  ًاددجم  ار  هلئـسم  دوب  میهاوخ  راچان  ام  دنکن ، یمادقا  ناریا  تلود  هدـنیآ ، هتفه  رد  رگا  یلو  درک ؛ ظفح  یناریا  تاماقم  اب  ار  طابترا  ناوت 
(6) .میهد رارق 

هدـش سویأم  ناریا  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  هنیمز  رد  اکیرما  میمـصت  زا  میاهدـلاو  تروک  تفگ : زورما  كرویوین  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  يوگنخس 
شالت هب  دـحتم  للم  نامزاس  لکریبد  نیا ، دوجو  اب  اما  تسا ؛ هدرک  دـیما  عطق  زین  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ  هراـبرد  ینیمخ  هللا  تیآ  میمـصت  زا  تسا و 

(7) .داد دهاوخ  همادا  لماک ، تمالس  رد  اه  ناگورگ  يدازآ  هلئسم و  زیمآ  تملاسم  لح  يارب  دوخ 
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اب حرط ، نیا  ندرک  یتایلمع  ییارجا و  رد  رتراک  نارـسفم ، رظن  هب  .تسا  ناریا  هرابرد  رتراک  تامادقا  زا  یمهم  هبنج  ناریا ، دضرب  يداصتقا  ياه  میرحت 
یخرب .تسا  هجاوم  يدایز  تالکشم 

639 ص :

.19/1/1359 تیوک ، ویدار  یبرع  شخب  ، 20/1/1359 ص 29 ، ، 10 ذخأم - 1
.19/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب   20/1/1359 ص15 ، ، 10 ذخأم - 2
(. 19/1/1359 لیروآ 1980 (   8 سرپدتیانوی ، نیو -  ص10 ، ، 10 ذخأم - 3

 . سرپدتیشوسآ ویکوت -  ص1 ، ، 2 ذخأم - 4
.19/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  اربناک -  ، 20/1/1359 ص2 ، ، 10 ذخأم - 5

 . رتیور نروبلم -  ص 11 ، ، 20/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 6
ص 4. ، 3 ذخأم - 7
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رد يداصتقا  ناسانـشراک  دسیون : یم  رتیور  راگنربخ  هلمج  زا  دوب ؛ دهاوخن  رکذ  لباق  يراک  هب  رداق  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  ًاساسا  دندقتعم  رت ، هنانیبدب  زین 
نینچ شیپ  اه  تدـم  زا  تسا ، هتفایرد  مه  رتراـک  دوخ  هک  روط  ناـمه  اریز  تشاد ؛ دـهاوخن  ناریا  رب  يرثا  نیرت  مک  رتراـک  میرحت  هک  دـندقتعم  نارهت 

یم دـییأت  لیذ  وحن  هب  ار  رما  نیا  زین  هسنارف  يرازگربخ  رـسفم  کی   (1) .تسا هدیـسر  لقادح  هب  يراجت  طباور  هدوب و  نایرج  رد  ناریا  دضرب  یتامادـقا 
رد .تسا  هتـشاد  دوجو  شیپ  اه  تدم  زا  نیا  عقاو ، رد  اما  دش ؛ مالعا  رتراک  بناج  زا  ًامـسر  هبنـشود  اکیرما ، ناریا و  يراجت  طباور  عطق  دنچ  ره  دـنک :

.دیـسر یم  رالد  نویلیم  هب 300  هاـم  ره  طـسوتم ، روط  هب  لـبق  لاـس  هک  یلاـح  رد  دوب ؛ رـالد  نویلیم  طقف 8/1  ناریا  هب  اکیرما  تارداـص  هتـشذگ ، هاـم 
(2) .تسا هدوب  رالد  رازه  طقف 6  هتشذگ  هام  ناریا  هب  اکیرما  ییوراد  ییاذغ و  داوم  تارداص 

دـضرب هزات  ياه  تازاجم  لامِعا  هب  کمک  يارب  شروشک  هک  تفگ  زورما  هدحتم ، تالایا  هجراخروما  ترازو  نواعم  رفوتـسیرک  نراو  تروص ، ره  رد 
هب رتراک ، هتـشذگ  زور  هک  تامادقا  یخرب  ماجنا  رد  ات  میهاوخ  یم  دوخ  نادحتم  زا  لقادـح  ام  تفگ : يو  .دروآ  دـهاوخ  يور  دوخ  نادـحتم  هب  ناریا ،

تسا و هدرک  ادیپ  یمیخو  عضو  ریخا  هام  دنچ  یط  ناریا  داصتقا  دوزفا : يو  .دندنویپب  ام  هب  تفرگ ، ار  اهنآ  میمـصت  هدـحتم ، تالایا  يوس  زا  یگدـنیامن 
(3) دنراد يدب  تلاح  یتاریمعت  تهج  زا  زین  روشک  نآ  حلسم  ياهورین 

میرحت زا  ات  تساوخ  هعماج  نیا  زا  ًامـسر  اکیرما  تلود  هک  دندرک  مالعا  لسکورب  رد  اپورا  داصتقا  هعماج  هب  کیدزن  عبانم  اکیرما ، تساوخ  نیا  هرابرد 
ياه شـشوک  ناـهج ، رـسارس  رد  اـکیرما  ياـه  تاـملپید  زورما  هک  داد  شرازگ  زین  اـکیرما  ویدار   (4) .دـنک ینابیتشپ  ناریا  دـضرب  هدـحتم  تالایا  ياه 

دـضرب اکیرما  ياه  میرحت  زا  يرایـسب  اریز  ناریا ؛ میژر  دضرب  اکیرما  یهیبنت  تامادقا  زا  ینابیتشپ  بلج  يارب  ییاه  شـشوک  دندرک ؛ زاغآ  ار  يدـیدش 
يرایسب .تسین  هداس  اکیرما  نادحتم  يارب  هلئسم  نیا  درک : فارتعا  ویدار  نیا  رسفم  هتبلا  .دتفا  رثؤم  ات  تسا  اکیرما  نادحتم  يراکمه  مزلتسم  میژر ، نیا 

اکیرما ياـه  میرحت  هب  هک  يروشک  ره  هب  ار  دوـخ  تفن  رودـص  هک  داد  رادـشه  زورما  ناریا  تلود  .دنتـسه  یکتم  ناریا  تفن  تباـث  ناـیرج  هب  اـهنآ  زا 
(5) درک دهاوخ  عطق  دوش ، قحلم  ناریا  تلود  دضرب 

نداد ناشن  شنکاو  نمض  ایناتیرب  تلود  هلمج : زا  تسین ؛ صخشم  نادنچ  زونه  روشک  نیا  ياه  هتـساوخ  هب  خساپ  رد  اکیرما  نادحتم  راتفر  عومجم ، رد 
هب نیا  دیامن و  نیمأت  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يدازآ  تسا  هدوبن  رداق  اکیرما  هک  تسا  هدننک  دیماان  درک : مالعا  ناریا ، دضرب  رتراک  دیدج  مادـقا  هب 

چیه نونکات  تشاد  راهظا  ناتسلگنا  هجراخ  ترازو  يوگنخس  لاح  نیا  رد  (6) .دریگب میمصت  دهد ، ماجنا  دیاب  هچنآ  هرابرد  هک  دوش  یم  طوبرم  اکیرما 
(7) دهد رارق  یسررب  دروم  تقد  هب  دیاب  ار  عاضوا  ایناتیرب  تلود  اما  تسا ؛ هتفرگن  یمادقا  ماجنا  تهج  یمیمصت  هنوگ 

ذاختا ار  دوخ  میمصت  هک  نآ  زا  شیپ  تشاد : راهظا  زورما  زین  نپاژ  ریزو  تسخن  اریهوا  یشویاسام 

640 ص :

.رتیور ص4 ، ، 4 ذخأم - 1
.هسنارف يرازگربخ  ص4 ، ، 4 ذخأم - 2

رتیور يرازگربخ  نتگنشاو -  ص6 ، ، 10 ذخأم - 3
.هسنارف يرازگربخ  لسکورب -  ص1 ، ، 20/1/1359، دادماب همانزور  - 4
.19/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص 21 ، ، 10 ذخأم - 5

(. 19/1/1359  ) لیروآ 1980  8 سرپدتیشوسآ ، ندنل -  ص9 ، ، 10 ذخأم - 6
.19/1/1359 تیوک ، ویدار  یبرع  شخب  ص 29 ، ذخأم 10 ، - 7
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تسا فسأت  ياج  تفگ  ناراگنربخ  هب  يو  .مینک  یسررب  ار  ناریا  اب  اکیرما  یسایس  هطبار  عطق  هرابرد  رتراک  هینایب  لابق  رد  ناریا  خساپ  ًاقیقد  دیاب  مینک ،
(1) .تسا هدمآ  رد  یلعف  تروص  هب  عاضوا  هک 

هینایب رد  .درک  نیـسحت  ناریا ، دروم  رد  شریخا  تامادقا  لیلد  هب  ار  رتراک  تندـیزرپ  اداناک ، ریزو  تسخن  ودورت  ریپ  اواتا ، زا  رتیور  شرازگ  هب  نینچمه 
همادا یللملا  نیب  موسر  قوقح و  ضقن  هب  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  نتـشادهگن  اب  ناریا  رگا  تسا : هدـمآ  داد  راشتنا  اداـناک  يریزو  تسخن  رتفد  هک  يا 

رد اداناک  ایآ  هک  دشن  هتفگ  هینایب  نیا  رد  .درک  دهاوخ  تروشم  دوخ  یلـصا  نادحتم  اب  ناریا ، دضرب  يرتدیدش  مادقا  ماجنا  لامتحا  هرابرد  اداناک  دهد ،
(2) .هن ای  تسج  دهاوخ  تکرش  ناریا ، دضرب  هدحتم  تالایا  يراجت  میرحت 

.یئزج روط  هب  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـش  رادـیدپ  زین  اه  تفرـشیپ  یخرب  روشک ، نیا  هتـساوخ  هب  خـساپ  رد  اکیرما  نادـحتم  تامادـقا  هنیمز  رد  ناـیم  نیا  رد 
هدحتم و تالایا  ياه  تلود  نیب  تارکاذم  ماجنا  ات  تکرش  نیا  هک  تفگ  زورما  اتسوگا  يزاس  رتپوک  یله  تکرـش  داد : شرازگ  نالیم  زا  سرپدتیانوی 

لماش قیلعت  نیا  تفگ : اتسوگا  تکرـش  يوگنخـس  ینویچ  انوریپ  .دروآ  دهاوخرد  قیلعت  تلاح  هب  ار  ناریا  هب  یکدی  تاعطق  رتپوک و  یله  شورف  ایلاتیا 
نیا تفگ  يو  .دـنوش  یم  هتخاس  هدـحتم  تالایا  لب "  " و گنیئوب "  " ياه تکرـش  زایتما  تحت  هک  دـش  دـهاوخ  یکدـی  تاـعطق  اـه و  رتپوک  یله  همه 

یگنج ياهالاک  هیلک  رودص  هک  داد  حیضوت  وگنخس  نیا  .تسین  ایلاتیا  بناج  زا  میرحت  ینعم  هب  تسا و  شورف  رد  قیلعت  کی  اتسوگا  تکرـش  میمـصت 
قیلعت لاح  هب  ناریا  شرافس  دروم  هقوعم  تارداص  مامت  هک  تسا  هداد  روتسد  نویـسیمک  نیا  دسرب و  یناملراپ  نویـسیمک  دییأت  هب  دیاب  اتـسوگا  تکرش 

ًالبق هک  ییاهالاک  رودص  تسا و  نایرج  رد  ناریا ، هب  لیوحت  هوحن  هرابرد  ایلاتیا  اکیرما و  ياه  تلود  نیب  تارکاذم  رـضاح  لاح  رد  تفگ  يو  .دیآرد 
(3) .دمآ دهاوخ  رد  قیلعت  لاح  هب  ایلاتیا  اکیرما و  ياه  تلود  میمصت  ذاختا  ات  دنا ، هتفرگ  رودص  هزاجا 

خساپ زا  یکاح  تسا ، هدش  هرباخم  نتگنشاو  زا  زورما  هک  لیذ  ربخ  راهچ  ره  .دراد  همادا  رت  شیب  هچ  ره  هار  نیا  رد  اه  شالت  اکیرما ، رد  رگید  يوس  زا 
: تسا هنیمز  نیا  رد  دوخ  فادها  دربشیپ  يارب  اکیرما  ششوک  هب  نادحتم  هدننک  یضار  نادنچ  هن  ياه 

.میتسه نامنادحتم  خساپ  رظتنم  ناوارف  هقالع  اب  ام  تفگ : دیفس  خاک  یتاعوبطم  یشنم  لواپ  يدوج 

.تسا هدننک  تیامح  يوق و  دش ، هداد  اکیرما  هب  هک  يروف  دودعم  ياه  خساپ  تفگ : سنو  سوریاس 

.تسا يرورض  رایسب  نادحتم  تیامح  هک  درک  دیکأت  اکیرما  هجراخ  ترازو 

تفن هب  ًادیدش  هک  ار  ییاهنآ  صوصخ  هب  دوخ ، نادحتم  هک  دنا  هتخاس  زکرمتم  هلئـسم  نیا  يور  ار  دوخ  شالت  رت  شیب  اکیرما  هجراخ  ترازو  تاماقم 
هک دنزاس  دعاقتم  دنا ، هتسباو  ناریا 

641 ص :

.سرپدتیشوسآ ویکوت -  ص1 ، ، 2 ذخأم - 1
(. 19/1/1359  ) 1980 لیروآ  8 رتیور ، يرازگربخ  اواتا -  ص 4 ، ، 21/1/1359 ، 20 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.سرپدتیانوی نالیم -  ایلاتیا -  ص4 ، ، 3 ذخأم - 3
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(1) .دنیامن ذاختا  ناریا  لابق  رد  يرت  يوق  عضوم 

371

یم بوسحم  اکیرما  یماظن  زین  يداصتقا و  تادیدهت  لابق  رد  یمالسا  يروهمج  عطاق  عضوم  مالعا  یعون  تفن ، ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  زورما  هبحاصم 
لابق رد  يا  هناقمحا  شور  دنک و  تکرش  ناریا  دضرب  يداصتقا  میرحت  نیا  رد  هک  يروشک  ره  ربارب  رد  درک : مالعا  دیکأت  اب  ًاتحارص و  تفن  ریزو  .دوش 
ویدار یتاعوبطم و  هبحاـصم  کـی  رد  هک  تفن  ریزو   (2) دومن میهاوخ  عـطق  روـشک  نآ  هب  ار  تفن  درک و  میهاوـخ  لـثم  هب  هلباـقم  دریگ ، شیپ  رد  ناریا 
لمع ام  تفگ : اکیرما  يداصتقا  میرحت  هرابرد  رتیور  راـگنربخ  لاؤس  خـساپ  رد  تفگ ، یم  نخـس  یجراـخ  یلخاد و  ناراـگنربخ  روضح  اـب  ینویزیولت 

رت هچراپکی  ار  ام  تلم  لمع ، نیا  .میدوب  یلمع  نینچ  رظتنم  لبق  اه  تدـم  زا  میناد و  یم  نامتلم  يارب  یتبهوم  ناریا  يداصتقا  میرحت  دروم  رد  ار  رتراک 
رد رتراک  رگا  ماما  هتفگ  هب  .دـننک  لح  رتهب  ار  ناشتالکـشم  هصالخ  دـندنبب و  رت  مکحم  ار  ناـشاه  دـنبرمک  مدرم ، هک  دوش  یم  بجوم  درک و  دـهاوخ 

یسایس هطبار  نتشاد  زا  هک  تسا  هدیـسر  اجک  هب  یتسیلایرپما  روشک  کی  یتخبدب  هک  دینیبب  .تسا  راک  نیمه  دشاب ، هدرک  یحیحـص  راک  شرمع  تدم 
هک ارچ  ار ؛ ناریا  تلم  مه  و  دـنکب ، يرت  شیب  تاغیلبت  تاباختنا ، رد  ات  تسا  هدرک  یـضار  ار  رتراـک  مه  لـمع ، نیا  هتبلا  .دراد  تشحو  روشک  کـی  اـب 

نیا هک  دنا  هدـش  هجوتم  تسا و  هدرک  یـضار  مه  ار  رتراک  ياقآ  یتاباختنا  يابقر  لمع ، نیا  رگید ، یفرط  زا  .تسا  هدرک  دـیما  عطق  ناریا  زا  مسیلایرپما 
.دنز یم  تسد  یکاشاخ  سخ و  ره  هب  روطچ  دهد و  یم  ماجنا  يا  هناقمحا  تایلمع  هچ  تاباختنا ، رد  يزوریپ  يارب  صخش 

اب شیپ  هام  جـنپ  زا  ام  تفگ : يو  تشاذـگ ؟ دـهاوخ  یکدـی  مزاول  رظن  زا  تفن  عیانـص  رب  يریثأت  هچ  ناریا  اب  اـکیرما  هطبار  عطق  دـش : لاؤس  رف  نیعم  زا 
ناریا رد  ار  یکدی  مزاول  يرـس  کی  میا  هتـسناوت  ام  یکدی ، مزاول  هنیمز  رد  .میا  هتخورفن  اهنآ  هب  تفن  هرطق  کی  یتح  میدوب و  هدرک  هطبار  عطق  اکیرما 
رگید يا  هدـع  دنتـسه و  یکدـی  مزاول  نتخاس  لوغـشم  يا  هدـع  تکلمم  نیا  رد  هنافـسأتم  .مینک  يریگولج  ًالک  یئزج  لـئاسو  تادراو  زا  مینک و  هیهت 

(3) .ینکارپ هعیاش  مرگرس 

هتـشون نیا  اب  مینک و  یم  بیقعت  ار  زور  رد  هکـشب  نویلیم  هس  دیلوت  همانرب  ام  تفگ : تفن  ياه  هلول  ریخا  تاراجفنا  یپ  رد  ناریا  تفن  دـیلوت  هرابرد  يو 
ناریا عضو  هک  نیا  يارب  اه  يرازگربخ  نیا  .میهد  یمن  رییغت  ار  دوخ  یتفن  تسایس  رتراک ، یمیج  راتفگ  زا  دعب  ًاصوصخ  یجراخ  ياه  يرازگربخ  ياه 
نازیم هک  میوش  یمن  قیوشت  غورد  رابخا  اب  ام  نینچمه  .تسا  هدیـسر  هکـشب  نویلیم  کی  هب  ناریا  دـیلوت  هک  دـندرک  مـالعا  دـنهد ، هولج  كانتـشحو  ار 

(4) .میربب الاب  ار  دوخ  دیلوت 

، رازه نویلیم و 969   2 : » تشاد مالعا  حرش  نیا  هب  بیترت  هب  نیدرورف ) ات 18   15  ) ریخا زور  راهچ  رد  زیخ ، تفن  قطانم  رد  ار  تفن  دیلوت  نازیم  رف  نیعم 
3 رازه ، نویلیم و 125   3

642 ص :

(. 19/1/1359  ) لیروآ 1980  8 سرپدتیانوی ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 5 و6 ، ذخأم 34 ، - 1
ص 9. ، 21/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

ص 9. ، 3 ذخأم - 3
.37 ذخأم - 4
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(2)-(1)« .زور رد  هکشب  رازه  نویلیم و 944  رازه و 2  نویلیم و 35 

تازاجم دشا  هب  دـندز ، یم  لامعا  هنوگ  نیا  هب  تسد  هک  يدارفا  ات  تسا  هدـش  هداد  يدـیدش  تاروتـسد  تفگ : تفن  ياه  هلول  زا  تظافح  هراب  رد  يو 
یم رجفنم  ار  ام  تفن  ياه  هلول  اـه و  کـنات  قارع ، یکـسورع  تلود  یتقو  اریز  میتسه ؛ يرت  شیب  ياـه  يراـکبارخ  رظتنم  اـم  تقیقح  رد  یلو  دنـسرب ؛

.درک میهاوخن  محر  هجو  چیه  هب  راکبارخ  دارفا  هب  تیعقوم  نیا  رد  میتسه و  گنج  لاح  رد  ام  دنک ،

ام .تسا  حرطم  تفن  نتخورفن  هکلب  تسین ، تفن  ندیرخن  هلئسم ، تفگ : اکیرما ، زا  يوریپ  هب  نپاژ ، هلیسو  هب  ناریا  تفن  دیرخ  مدع  دروم  رد  تفن  ریزو 
رثا رد  رگا  دـننک  یم  لاؤس  ام  زا  ینپاژ  تاماقم  .دراد  جایتحا  ام  تفن  هب  هک  تسا  نپاژ  نیا  تسین و  اکیرما  هضبق  رد  ایند  میراد و  يرتشم  یفاک  دـح  هب 

، هناتـسود ياه  شور  لباقم  رد  ام  هک  تسا  نیا  ام  باوج  دـش ؟ دـهاوخ  هنوگچ  عضو  دوشب ، ناریا  لباقم  رد  یتسژ  نتفرگ  هب  روبجم  نپاژ  اکیرما  راشف 
(3) .درک میهاوخ  راتفر  هناتسود  ًالباقتم 

تباب نیا  زا  ام  تفگ : يو  درک ؟ دیهاوخ  هچ  دنهد ، رارق  راشف  تحت  ار  ام  زین  دنراد  یتسود  اکیرما  اب  هک  رگید  ياهروشک  رگا  دش : لاؤس  تفن  ریزو  زا 
نامه اهنآ  هب  ام  باوج  ددرگ و  یمن  رب  بقع  هب  هتفرگ ، شیپ  هک  یهار  زا  تسا و  يراکادـف  هنوگ  همه  هدامآ  ناریا  تلم  میرادـن و  ینارگن  هنوگ  چـیه 

.میا هداد  اکیرما  هب  هک  تسا  یباوج 

زا هک  میتسین  یعدم  تقو  چیه  ام  داد : خـساپ  يو  داد ؟ دـهاوخ  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هچ  ناریا  یماظن ، هلمح  تروص  رد  دـش : لاؤس  رف  نیعم  زا 
هدامآ یناریا ، نویلیم  میراد و 36  ار  يزواجتم  ره  ندنار  نوریب  ندرک و  هفخ  یگدامآ  یلو  میتسه ؛ اه  تردـق  ربا  اب  هسیاقم  لباق  یگنج ، لیاسو  تهج 
.میراد یمانتیو  گنج  ام  .میورب  اکیرما  اب  گنج  هب  يرت  دـیدج  لیاسو  اب  هک  میرادـن  نردـم  گنج  ام  تفگ : رف  نیعم  (4) .دنتسه ندش  هتشک  گنج و 

اه تردقربا  اب  ینف  ياه  کینکت  رظن  زا  هک  میتسین  یعدم  هجو  چیه  هب  ام  .دنتسه  ندش  هتـشک  هدامآ  تسا ؛ نیمه  دراد ، ار  شیوزرآ  ام  تلم  هک  يزیچ 
(5) .دوش روآدای  اکیرما  تلود  يارب  ار  مانتیو  دناوت  یم  مود  راب  يارب  نامیا ، هدارا و  رظن  زا  یلو  میتسه ؛ ربارب 

رد تفرگ و  زاـیتما  اـکیرما  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  نم  یـصخش  رظن  تفگ : تسیچ ، اـه  ناـگورگ  دروم  رد  يو  رظن  هک  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  رف  نیعم 
(6) .داد لیوحت  ار  اه  ناگورگ  زایتما  نیا  لباقم 

دیاـب هک  تسا  نیا  نم  یـصخش  رظن  یلو  تفرگ ؛ دـهاوخ  یمیمـصت  هچ  سلجم  هک  دز  سدـح  دوـش  یمن  تـفگ : اـه  ناـگورگ  همکاـحم  هراـب  رد  يو 
، تازایتما نیا  .میریگب  اکیرما  زا  یتازایتما 

643 ص :

682 ص.يو زورما  هبحاصم  یط  يوروش ، اب  طابترا  دروخرب و  عون  هرابرد  تفنریزو  تاراهظا  : 371 شرازگ همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
ص 9. ، 3 ذخأم - 2

ص 3. ، 20/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3
ص 10. ، 20/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 4

ص 9. ، 3 ذخأم - 5
.42 ذخأم - 6
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یم لیمحت  ار  گنج  هک  یسک  .تساوخ  میهاوخ  تمارغ  میتسه و  يا  هدز  گنج  تلم  ام  .دریگ  یم  رب  رد  ار  تازایتما  ریاس  ات  ناریا  تلم  هب  هاش  میلـست 
.دهدب مه  تمارغ  دیاب  دنک ،

لثم هب  هلباقم  وا  اب  دـشاب ، هتـشاد  ام  لباقم  رد  يا  هنامـصخ  شور  يروشک  رگا  هک  تسا  نیا  ام  یلک  تسایـس  دـش : روآدای  هبحاـصم  نیا  رد  تفن  ریزو 
قارع و نیرحب ، تیوک ، ناتـسبرع ، هکلب  تشاد ، میهاوخن  یتفن  تارداص  اـم  طـقف  هک  نیا  هن  دـنک ، لـیمحت  هقطنم  هب  یگنج  اـکیرما  رگا  .درک  میهاوخ 

لیمحت هقطنم  رد  یگنج  دـهاوخ  یم  دـشاب ، هتـشادن  یتفن  ایند  هک  نیا  تمیق  هب  رتراک  ياقآ  رگا  .تشاد  دـنهاوخن  یتارداص  مه  یبرع  هدـحتم  تاراـما 
(1) .تسا هدمآ  شوخ  دنک ،

372

شا یلامتحا  تاریثأت  ندرب  نیب  زا  نآ و  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اکیرما ، هلیـسو  هب  ناریا  دـضرب  يداصتقا  میرحت  لامِعا  لابند  هب 
.تسا روشک  فلتخم  ياهزاین  نیمأت  يارب  دیدج  عبانم  نتفای  تامادقا ، نیا  هلمج  زا  .دنک  یم  هدامآ 

ترازو هداوناخ  میظنت  تیعمج و  یتشادهب  روما  نواعم  يدمتعم ، اضردـمحم  رتکد  وراد ، دـننام  کیژتارتسا  ياهزاین  نیمأت  دـیدج  عبانم  نتفای  هنیمز  رد 
رد .میداتـسرف  دنه  هلمج  زا  فلتخم  ياهروشک  هب  ار  ییاه  تئیه  شیپ ، اه  تدم  زا  تفگ : سراپ  يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  یتسیزهب ، يرادهب و 

یتیلم و دـنچ  ياه  تکرـش  مامت  ًابیرقت  تیلاعف  لحم  سیئوس  هک  تسناد  دـیاب  .میراد  مازعا  سیئوس  هب  زین  یقرـش و  ياپورا  هب  يرگید  تئیه  تسا  رظن 
ناملآ هژیو  هب  اه  تلم  ریاس  ياه  تکرش  اب  مینک و  رظن  فرص  اکیرما  هب  هتسباو  ییاکیرما و  ياه  تکرـش  زا  میناوت  یم  ام  تسا و  اهنآ  ياه  یگدنیامن 

ار دوخ  یگدامآ  نآ  رد  تسا و  هداتـسرف  یتسیزهب  يرادـهب و  ترازو  يارب  يا  همان  یقرـش  ناملآ  ًـالبق  هک  درک  شاـف  يو  .میوش  هرکاذـم  دراو  یقرش ،
اه نیا  .مینکب  دـیرخ  میناوت  یم  زین  اـیلاتیا  یتح  ناتـسراغلب و  ناتـسراجم ، يوالـسگوی ، زا  دوزفا : يو  .تسا  هدرک  مـالعا  ییوراد  ياـهزاین  نیمأـت  يارب 

راشف ور  نیا  زا  دوش ؛ هتـسب  اهنآ  اب  دـیرخ  دادرارق  هک  تسا  یفاک  اهنت  دـنا و  هدیـسر  یبسن  ای  لـماک  ییاـفکدوخ  هب  رظن  نیا  زا  هک  دنتـسه  ییاـهروشک 
هب .دوش  یم  زین  ینامرد  تازیهجت  ناتـسرامیب و  یهاگـشیامزآ  تازیهجت  تاودا و  لماش  رما  نیا  .تشاد  دهاوخن  ناریا  يور  رب  يریثأت  نیرت  مک  اکیرما 
زا یشخبدیما  هدنیآ  تسا ، مک  اهنآ  دیلوت  رـضاح  لاح  رد  هک  نآ  اب  دنا و  هتفرگ  رارق  ییافکدوخ  هار  رد  ًالمع  زین  ام  دوخ  نارگتعنـص  تفگ  دیاب  هوالع 

(2) دوش یم  ینیب  شیپ  تعنص  نیا  رد  رظن ، نیا 

نآ لـحم  رد  یناـگرزاب ، ترازو  و  یفنـص " روما  هتیمک   " ناگدـنیامن ناـناگرزاب ، روـضح  اـب  یمهم  هسلج  زورما  یلخاد ، عـیزوت  یناـگرزاب و  هبنج  رد 
هب میرحت  نیا  اب  هزرابم  ياه  هویـش  دش  رارق  تفرگ و  تروص  یتارکاذم  اکیرما  يداصتقا  میرحت  اب  هلباقم  هرابرد  هسلج  نیا  رد  .دـش  لیکـشت  هناخترازو 

دنراذگن دنهد و  ماجنا  اه  خرن  لرتنک  دروم  رد  يرت  شیب  تراظن  هک  دنتـساوخ  یفنـص  روما  هتیمک  زا  ناگدـنیامن  هسلج ، نیمه  رد  .دوش  هتخومآ  مدرم 
ناگدننک فرصم 
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(1) .دنریگ رارق  بلط  تصرف  وجدوس و  يا  هدع  فاحجا  دروم 

هیـضق نیا  زا  ییاه  هبنج  هب  یلـصفم ، شرازگ  نمـض  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  ناهیک  .تسا  تاعوبطم  زین  یکناب و  لـفاحم  هجوت  دروم  زین  يزرا  لـئاسم 
ور نیا  زا  تسا و  اـکیرما  رد  ناریا ، یجراـخ  ریاـخذ  لـک  زا  دـصرد  طـقف 9  دـندرک  مـالعا  زورما  يزکرم  کـناب  تاـماقم  تشون : هلمج  زا  تخادرپ و 

يارب زرا  لاـسرا  هـنیمز  رد  هـک  دـندرک  مـالعا  زورما  يزکرم  کـناب  تاـماقم  .درادـن  ناریا  يزرا  ریاـخذ  رب  يریثأـت  اـکیرما  يروـهمج  سیئر  میمــصت 
، دیدج میمـصت  رد  .دش  دهاوخ  مالعا  هدنیآ  رد  هک  تفرگ  دنهاوخ  يدـیدج  تامیمـصت  دنتـسه ، اکیرما  رد  هک  ینارامیب  ناگتـسشنزاب و  نایوجـشناد ،

ناریا تلود  درک  مالعا  زورما  يزکرم  کناب  رگید  هاگآ  ماـقم  کـی  (2) .دوش نیمأت  دارفا  نیا  زاین  دروم  زرا  فقوت ، نودـب  هک  دـش  دـهاوخ  هداد  یبیترت 
یهدب نیا  نازیم  .دنک  یمن  تخادرپ  دنا ، هتفرگ  ماو  اکیرما  زا  قباس ، هاش  میژر  نامز  رد  دنا و  هدش  یلم  ًاریخا  هک  ار  ناریا  یصوصخ  ياه  کناب  یهدب 

(3) .تسا رالد  نویلیم  اه 800 

هرابرد يداـصتقا  هاـگآ  ماـقم  کـی  تسا : هدـش  هراـشا  لـیذ  وحن  هب  روشک ، ود  نیب  يداـصتقا  تالکـشم  قباوس  يا  هراـپ  هب  نینچمه  روبزم  شرازگ  رد 
اکیرما زا  الاک  رـالد  نویلیم  درایلیم و 700  لداعم 2  هنالاس  ناریا  اریز  تسا ؛ اکیرما  دوخ  ناـیز  هب  همه  زا  شیب  میمـصت  نیا  تفگ  رتراـک  ریخا  میمـصت 
رجنیسیک کمک  اب  اکیرما ، اب  ناهج  يراجت  دادرارق  نیرت  گرزب  دوب و  اکیرما  زا  الاک  هدننک  دراو  نیرت  گرزب  ناریا  هتـشذگ ، میژر  رد  .دنک  یم  دراو 

هناخ یتعنـص و  یماظن ، گرزب  حرط  دـنچ  اکیرما  دوب  اـنب  دادرارق ، نیا  ساـسا  رب  .دوب  رـالد  دراـیلیم   40 دادرارق ، نیا  مجح  .دیـسر  اـضما  هب  يراـصنا  و 
هب هک  ییاکیرما  تکرش  ناریدم 750  اکیرما ، هناخـسوساج  لاغـشا  زا  دعب  .دش  فقوتم  اهدادرارق  نیا  هاش ، میژر  ندش  نوگنرـس  اب  .دنک  ارجا  ار  يزاس 

دودسم لاوما  زا  هدافتسا  ] رتراک میمـصت  ًارهاظ  .دنتخیرگ  ناریا  زا  دندرک ، یم  تیلاعف  ناریا  رد  كرتشم  ياهراذگ  هیامرـس  قیرط  زا  ای  لقتـسم  تروص 
تروص هب  دنتـشاد  ناریا  اب  هک  ار  ییاهدادرارق  هک  دوش  یم  هورگ  نیا  لومـشم  مکاحم ] قیرط  زا  نانآ  هب  تراسخ  تخادرپ  يارب  اکیرما  رد  ناریا  هدـش 

(4) .دنا هتفگ  كرت  ار  ناریا  هدرک و  وغل  هفرط  کی 

زا ام  راگنربخ  درک : مالعا  عاضوا  زا  يدنب  عمج  کی  یط  دوخ ، ماگنه  بش  یـسراف  راتفگ  رد  ندـنل  ویدار  ناریا ، يداصتقا  لفاحم  ياهربخ  باتزاب  رد 
نینچ یمومع  لمعلا  سکع  زا  تسا و  هدش  ور  هبور  لابقتـسا  اب  روشک  نیا  رد  ناریا ، دضرب  هزات  ياه  میرحت  يرارقرب  ربخ  هک  دـهد  یم  شرازگ  نارهت 

هب ار  دوـخ  تفن  تارداـص  روـشک  نیا  هک  تسا  هتفگ  ناریا  تفن  ریزو  رف  نیعم  ياـقآ  .دنتـسین  لـئاق  اـه  میرحت  نیا  راـثآ  يارب  یتـیمها  هـک  دـیآ  یمرب 
اکیرما تخاس  ناریا ، تفن  لیاسو  رت  شیب  هک  دـندقتعم  نارظان  لاـحره  هب  اـما  درک ؛ دـهاوخ  عطق  دـندنویپب ، ناریا  يداـصتقا  میرحت  هب  هک  ییاـهروشک 

یمرب ار  ناریا  ياه  يدـنمزاین  اهروشک  ریاس  تسین و  ینارگن  ياج  مه  رابراوخ  دوبمک  هراـبرد  .تسا  ییاـکیرما  یکدـی  تاـعطق  دـنمزاین  ناریا  تسا و 
فافک یلخاد  رابراوخ  لاح  ره  هب  دنروآ و 
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ناریا رد  ام ، راـگنربخ  هتفگ  هب  .تسا  اـکیرما  رد  ناریا  یلاـم  ریاـخذ  دـصرد  اهنت 9  هک  دـنیوگ  یم  يزکرم  کناب  تاـماقم  .دـهد  یم  ار  اـه  يدـنمزاین 
(1) .تسا وا  یگدنز  مادقا  نیرتهب  رتراک  یمیج  مادقا  هک  دوش  یم  هتفگ  دوش و  هداد  هولج  مک  اکیرما  يداصتقا  ياه  میرحت  راثآ  دوش  یم  ششوک 
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یمسر تاماقم  داد : شرازگ  ندنل  زا  سرپدتیانوی  .تسا  اکیرما  هب  نایناریا  رفـس  رما  رد  لالتخا  اکیرما ، ناریا و  نیب  دیدج  تیعـضو  ياهدمایپ  هلمج  زا 
هک ینایناریا  اهنت ، تفگ : نکیرما " ناپ   " تکرـش ماقم  کی  .دندرک  يریگولج  هدحتم  تالایا  هب  نایناریا  زاورپ  زا  زورما  گرزب ، ییامیپاوه  تکرـش  ود 

کی لاـح  نیا  رد  .میهد  یم  تشگزاـب  ندـنل  رد  اـکیرما  يرگلوـسنک  هـب  ار  دارفا  نـیا  زا  ریغ  دـننک و  رفـس  دـنراد  هزاـجا  دنتـسه  ربـتعم  تراـک  ياراد 
(2) دنا هدنام  لصأتسم  ندنل ، رد  هک  تسا  هدید  ار  یناریا  اه  هد  تفگ  ندنل  رد  ناریا  ترافس  يوگنخس 

ترافس ياضعا  یناریا  تاملپید  دوب 183  هداد  روتسد  هتشذگ  ربماسد  رد  رتراک  تلود  .تسا  اکیرما  كاخ  زا  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  رگید ، دمایپ 
یقاب ياه  تاملپید  هب  اکیرما  موتامیتلوا  (3) .دندوب هدنام  یقاب  اکیرما  رد  یناریا  تاملپید  طقف 35  لاح  نیا  رد  .دننک  كرت  ار  اکیرما  اه ، يرگلوسنک  و 

مسیلایرپما و مسینویهـص ، هب  ضارتعا  رد  نانآ  دوب  هدرک  مالعا  يا  هینایب  یط  ناریا  ترافـس  هک  دش  غالبا  یلاح  رد  روشک ، نآ  كرت  يارب  یناریا  هدـنام 
(4) .دنا هدز  اذغ  باصتعا  هب  تسد  تسا ، هداد  هانپ  ناریا  عولخم  هاش  هب  هک  تاداس  رونا 

تئیه ياضعا  .درادـن  دـحتم  للم  نامزاس  رد  ناریا  ناگدـنیامن  روضح  اب  یطابترا  اـکیرما  زا  یناریا  ياـه  تاـملپید  جارخا  عوضوم  دوش  یم  يروآداـی 
تسارح رد  للم ، نامزاس  اکیرما و  نیب  همانتقفاوم 1956  هب  هجوت  اب  نانآ  .گنهرف  روصنم  یتسرپرس  هب  دنتسه ، نت  للم 11  نامزاس  رد  ناریا  یگدنیامن 

(5) .دنراد رارق  للم  نامزاس 

374

.تسا هدـش  روشک  ود  ره  مدرم  تیاـضر  ثعاـب  دـنهد ، یم  شرازگ  روشک  ود  یهورگ  ياـه  هناـسر  هک  هنوـگ  نآ  ناریا ، اـب  اـکیرما  هطبار  عـطق  مـالعا 
دروم ناریا  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  رب  ینبم  رتراـک  میمـصت  زا  سپ  هک  یناـییاکیرما  رثکا  لـمعلا  سکع  داد : شرازگ  نتگنـشاو  زا  هسنارف  يرازگربخ 

دـضرب ریخا  ریبادـت  مالعا  زا  سپ  نتگنـشاو  هقطنم  ياهویدار  يرازگربخ ، نیا  شرازگ  هب  .دوب " عقوم  هب  راـک  نیا  : " تسا نیا  دـنا ، هتفرگ  رارق  شـسرپ 
عطاق تیرثکا  نیا ، دوجو  اب  .دنا  هداد  رارق  دییأت  دروم  ار  اه  تازاجم  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  دـنا و  هدرک  لاؤس  هراب  نیا  رد  دوخ  ناگدنونـش  زا  ناریا ،

(6) دروآ یم  لمع  هب  شیپ  هتفه  زا 22  ینعی  نارحب  داجیا  زاغآ  زا  ار  تامادقا  نیا  تسیاب  یم  اکیرما  يروهمج  سیئر  هک  دنا  هدرک  هدیقع  راهظا  اهنآ 

مـشچ هب  یمومع ، تیاضر  زا  یکاح  كرحت  یعون  زین  مدرم  رد  یـسایس ، لفاحم  اه و  هورگ  رب  هوـالع  یهورگ ، ياـه  هناـسر  شرازگ  قبط  زین  ناریا  رد 
ياه لیبموتا  غارچ  مدرم  مق ، رد  هلمج  زا  دروخ ؛ یم 
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(1) .دندمآ رد  تکرح  هب  اه  نابایخ  رد  ماما ، مایپ  زا  يداش  تمالع  هب  دندرک و  نشور  ار  دوخ 

اب هلباقم  عون  ره  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هدـنبوک ، ياهراعـش  اب   » دـنداتفا و هار  هب  رهـش  ياـه  ناـبایخ  رد  يددـعتم  ياـه  هتـسد  اـه و  هورگ  زین  دهـشم  رد 
(2) .دنتشاد زاربا  رگید  تردق  ره  و  نیسح ، مادص  نآ ، يزاب  بش  همیخ  کسورع  اکیرما و  تادیدهت 
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ناشن رظن  تدـحو  تقفاوم و  یعون  صاخ ، یعوضوم  رد  فلاـخم ، فلتخم و  ياـه  هورگ  بازحا و  رگید  راـب  دـش  بجوم  ناریا  اـب  اـکیرما  هطبار  عطق 
.دـندرک يراشفاپ  اکیرما  اب  هزرابم  همادا  رب  لابقتـسا و  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  زا  دوخ ، نارـس  ياه  هبحاصم  ای  فلتخم  ياه  هیناـیب  یط  اـهنآ  .دـنهدب 

.دیآ یم  لیذ  رد  هک  دندرک  مالعا  ار  دوخ  عضاوم  یفلتخم  ياه  لکش  هب  یسایس  ياه  هورگ  بازحا و  زورما 

همه ام  رظن  هب  میتسیا و  یم  عطاق  اکیرما  لباقم  رد  مینک و  لمحت  ار  یتیدودـحم  عون  ره  میرـضاح  اـکیرما  اـب  هزراـبم  رد  اـم  : » یمالـسا يروهمج  بزح 
یتلم اب  هلباقم  رد  اکیرما  .مینک  یم  لابقتـسا  اکیرما  اب  هطبار  عطق  زا  ام  .میراذـگب  رانک  ار  رگید  ياه  فرح  دـشاب و  اکیرما  يوس  هب  ور  دـیاب  اـه  حـالس 
دیاب اه  هورگ  همه  رگید  راب  .مینک  ظفح  ار  نامدوخ  لالقتـسا  ات  تفرگ  میهاوخ  میریگب و  هزور  میناوت  یم  ام  ...دنکب  يراک  چـیه  دـناوت  یمن  هچراپکی 

(3)« .دنور هناشن  ار  اکیرما  دنراذگب و  رانک  ار  دوخ  تافالتخا 

نیا ...دوش  یم  مامت  نآ  عفن  هب  رایـسب  هکلب  تسین ، ام  بالقنا  ّتلم و  ررـض  هب  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  اکیرما  لمع  : » یمالـسا بـالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس 
ناهج مدرم  هب  یتسیلایرپما  ياه  تردـق  اب  شزاس  مدـع  ناریا و  بالقنا  تلاصا  تخانـش  رد  دـنک و  یم  راکـشآ  رت  شیب  هچره  ار  اکیرما  تیهام  لمع ،
ببـس اکیرما  راشف  .دوش  یم  ناریا  بالقنا  نورد  ياهورین  طوطخ  ندش  صخـشم  ثعاب  نینچمه  نآ  اب  هزرابم  اکیرما و  اب  هطبار  عطق  .دـنک  یم  کمک 

نیا تفرگن و  ماجنا  لماک  روط  هب  هزرابم ، تدـم  ندوب  هاتوک  لیلد  هب  هک  دوش  یم  یگتخاسدوخ  دروم  رد  ام  ياه  فعـض  هطقن  نیرت  مهم  زا  یکی  عفر 
(4)« .مینک ناربج  ار  فعض  نیا  هک  تسا  یتصرف 

عطق .دـشاب  یم  تخـسرس  فلاخم  قرـش  برغ و  هب  یگتـسباو  هنوگره  اب  تسا ، هدومن  مالعا  ًالبق  هک  روط  نامه  ناریا  يدازآ  تضهن  : » يدازآ تضهن 
مدرم ...دشاب  رثؤم  رایـسب  دناوت  یم  بالقنا  موادـت  تهج  رد  دراد و  يدایز  نساحم  ام  بالقنا  يارب  تسا و  هدوب  ینیب  شیپ  لباق  ام  يارب  اکیرما ، هطبار 
يارب تسا  یهیدب  دندرک ، عطق  ناریا  زا  ار  مسیلایرپما  لاّمُع  هلاس  هاجنپ  هشیر  ماما  عطاق  يربهر  دوخ و  ياه  تداهـش  اب  هک  یتقو  ناریا  زرابم  ناملـسم و 

بازحا اه و  حانج  مامت  يرایشه  ساسح  عقوم  اج  نیا  رد  دشاب و  یم  یناسآ  لهـس و  رایـسب  راک  ندرک ، تمواقم  يداصتقا  ياه  میرحت  لباقم  رد  اهنآ ،
، دیامن هدافتـسا  ءوس  دوخ  عفن  هب  ینکفا ، هقرفت  نیا  زا  مسیلایرپما  دنراذگن  دنریگب و  ار  یلخاد  ياه  هئطوت  هنوگره  يولج  دوخ ، یگچراپکی  اب  هک  تسا 

مدرم ندومن  هدامآ  تهج  رد  و 
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رظن زا  تدم  هاتوک  رد  تسا  نکمم  هک  يدوجو  اب  هک  دنیامن  يریگیپ  ششوک و  نآ ، زا  یـشان  ياه  میرحت  هطبار و  عطق  نیا  اب  هلباقم  رد  يدج  روط  هب 
(1)« .دوب دهاوخ  ام  تلم  عفن  هب  دصرددص  تدمزارد ، رد  یلو  دروآ ، دوجو  هب  ام  يارب  یتالکشم  يداصتقا 

طسوت ناسوساج  يرادهگن  رد  تما  ماما و  میمصت  یتسرد  لیلد  رتراک ، بناج  زا  اکیرما  ناریا و  نیب  یسایس  هطبار  عطق  مالعا  : » زرابم ناناملسم  شبنج 
تـسکش مه  دوخ  رگید  هئطوت  رد  اکیرما  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا ، هارمه  يداصتقا  دـیدش  ياه  تازاجم  اب  هک  میمـصت  نیا  .دوب  ناملـسم  نایوجـشناد 

هبرض بالقنا و  هب  شزاس  لیمحت  زا  رگید  راب  کی  ار  یتسیلایرپما  لفاحم  داد و  نایاپ  ناراکشزاس  ياهدیدرت  هب  ماما ، عطاق  میمصت  تلم و  هدارا  .دروخ 
رتراک زا  میدوب ، هدرک  مالعا  اهراب  هچنانچ  ام  .دـنابات  ناریا  نامرهق  قلخ  ياه  لد  رد  يا  هزات  جوم  دومن و  لطاب  ماما ، يریذـپان  شزاـس  تیعقاو  رب  ندز 

نیا رد  میتسه  نئمطم  دـشک و  شود  هب  ار  گرزب  ناطیـش  هیلع  ینـالوط  هزراـبم  کـی  راـب  تسا  هداـمآ  ناریا  ناملـسم  رادـیب و  تلم  .مینک  یم  لابقتـسا 
(2)« .دوب دهاوخ  ام  اب  يزوریپ  هلحرم ،

هقطنم و رد  گرزب  ناطیـش  عیـسو  ياه  هئطوت  هب  هجوت  اب  : » درک هئارا  ار  لیذ  دـکؤم  ياه  داهنـشیپ  دوخ ، هیعـالطا  رد  نینچمه  زراـبم  ناناملـسم  شبنج 
اکیرما و هب  تفن  رودـص  عطق  . 1 تسا : يرورـض  بالقنا  ياروش  بناج  زا  ریز  تامادـقا  ناریا ، بالقنا  هیلع  هدـناشن  تسد  عجترم  ياـه  تلود  طـسوت 

.اکیرما یتفن  میرحت  هب  نتسویپ  رد  رامعتسا  دض  للم  ریاس  زا  يراکمه  تساوخرد  دننک و  یم  تکرـش  ناریا  يداصتقا  میرحت  رد  هک  نآ  دحتم  کلامم 
عافد و يارب  یگدامآ  یماظن و  شزومآ  روظنم  هب  سرادم  تارادا و  اهاتسور ، تاجناخراک ، رد  جیـسب  تمواقم  ياهدحاو  لیکـشت  يارب  يدج  مادقا  . 2

هیامرس زا  دی  علخ  ناناقهد و  یمومع  جیسب  یـضارا و  میـسقت  حرط  عیرـس  ماجنا  .دیلوت 3 . شیازفا  فرـصم و  لیلقت  بالقنادـض و  ياه  تیلاعف  لرتنک 
(3)« .يرامعتسا دض  تسود و  ياهروشک  زا  يرورض  ياه  يدنمزاین  نیمأت  .دیلوت 4 . تمواقم و  رما  رد  نارگراک  یمومع  جیسب  هتسباو و  يراد 

رتایوپ رت و  دازآ  اه  هدوت  دـنک ، ادـیپ  قمع  يوتحم و  دـبای و  تّدـح  تدـش و  مسیلایرپما  اب  زاس  تشونرـس  تازرابم  هچ  ره  : » دـیدح يدـیحوت  ناـمزاس 
ماما و اهنت  هدش و  هیفصت  امن ، ناملـسم  ياه  لادوئف  ناراد و  هیامرـس  همه  ارگـسپاو و  راکـشزاس و  صلاخان  ياه  هورگ  رـصانع و  یمامت  دش و  دنهاوخ 

ربارب رد  هتـشاذگ و  جرا  ماما  تما و  يـالاو  ياـه  ناـمرآ  هب  هک  تسا  تلود  رب  دـنام و  دـنهاوخ  اـجرباپ  يرابکتـسادض ، نینوخ و  دربن  هنحـص  رد  تما 
(4)« .ددنب راک  هب  راو  یلع  تیعطاق  راکتیانج  مسیلایرپما 

اریز دـهد ؛ یمن  رییغت  ار  زیچ  چـیه  نم  رظن  هب  اکیرما ، روهمج  سیئر  يوس  زا  ناریا  اب  یـسایس  هطبار  عطق  مالعا  : » ناریا تلم  بزح  ریبد  رهورف  شویراد 
یلو دوب ؛ هدرک  زاغآ  ار  هطبار  عطق  نیا  دنک ، لاغشا  ناریا  رد  ار  اکیرما  هناخسوساج  داد  هزاجا  دوخ  ریلد  نادنزرف  هب  هک  زور  نآ  ناریا  تلم 
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تـسا هتفای  رت  شیب  یهاگآ  بالقنا ، ربهر  اتکی  تیعطاق  ناریا و  مدرم  یگداتـسیا  قمع  زا  رتراک  تلود  هک  تسناد  نآ  هناشن  ناوت  یم  ار  دیدج  تکرح 
راچد نانچ  هداد و  تسد  زا  یلک  هب  تشاد ، ناریا  رد  اه  هقیلس  فالتخا  راکشزاس و  ياه  لماع  هب  هیکت  اب  يراک ، بیرف  يارب  هک  ار  یلطاب  ياهروصت  و 

همه دیاب  هک  دراد  رارق  یکانرطخ  عضو  رد  ام  نهیم  هک  درک  راکنا  دیابن  نیا ، دوجو  اب  .دـنز  یم  تسد  هجیتن  یب  ياهراک  هب  هک  تسا  هدـش  یمگردرس 
(1)« .دنزاس يریگرد  هنوگره  هدامآ  ار  دوخ  رت ، شیب  هچ  ره  یگتسبمه  اب  ناریا ، نادرم  نانز و 

بناج زا  ًالمع  هطبار  عطق  بترتم و  تارثا  یهتنم  دوب ؛ هدش  عطق  هک  دوب  اه  تدـم  ًالمع  اکیرما  ناریا و  طباور  : » ناریا یلم  ههبج  يوگنخـس  اسراپ  رتکد 
، یبالقنا ره  رد  لاح  ره  هب  دمآ و  دـهاوخ  لمع  هب  مه  هب  تبـسن  نیفرط  زا  ییاه  لمع  تدـش  کش  نودـب  اکیرما ، لمع  نیا  اب  .دوب  هدـشن  ماجنا  نیفرط 

نم دـننکن و  يوریپ  اکیرما  زا  رگید  یبرغ  لود  میوشن و  يوزنم  ناـهج  تسایـس  رد  اـم  هک  مراودـیما  نم  .دنـشاب  يدـیادش  لـمحتم  رظتنم و  دـیاب  مدرم 
(2)« .دشاب بالقنا  نامز  رد  یجراخ  تسایس  تیمها  هجوتم  ام  روما " زا  جراخ  ترازو   " نیا مراودیما  نینچمه 

طیارـش رد  اکیرما  ناریا و  هطبار  عطق  ناکما  اه ، ناگورگ  هلئـسم  ندـنام  لحنیال  دوجو  اب  : » شبنج هورگ  ناربهر  زا  يداوجدیـس  جاح  رغـصا  یلع  رتکد 
ناریا هیلع  رب  اکیرما  راشف  يارب  یلماع  دناوت  یم  اکیرما ، یتاباختنا  طیارـش  رد  مه  نآ  اه ، ناگورگ  دوجو  هک  ارچ  دسر ؛ یم  رظن  هب  لکـشم  یمک  یلعف 

هبناج همه  عطق  ات  ناریا  تلم  تازرابم  تسه و  هدوب و  یتسیلایرپما  دـض  بالقنا  کی  ناریا  بـالقنا  هک  درادـن  دـیدرت  هلئـسم  نیا  رد  سک  چـیه  .دـشاب 
ار یلاؤس  دوجوم ، طیارـش  رد  اکیرما  اب  ناریا  هطبار  عطق  اما  دنک ؛ ادیپ  همادا  دـیاب  اکیرما ، اب  یماظن و ، ...  یگنهرف ، يداصتقا ، یـسایس ، ياه  یگتـسباو 

كرادـت ار  ییاه  همانرب  هچ  اکیرما ، تلود  یماظن  مه  دـیاش  يداصتقا و  ياهراشف  اب  هلباـقم  يارب  ناریا  تلود  اـیآ  هک  تسا  نیا  نآ  دزاـس و  یم  حرطم 
هزرابم همادا  يارب  يربهر  تلود و  فرط  زا  یـصخشم  همانرب  رگا  درک و  زاغآ  ار  اکیرما  اب  گنج  ناریا ، زا  هاش  جارخا  نامز  زا  ام  تلم  تسا ... ؟ هدـید 

(3)« .درک دهاوخ  لمحت  زین  ار  نآ  بقاوع  مامت  دشاب ، هتشاد 

کیتاملپید هطبار  عطق  رتراک ، مایپ  ياشفا  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  عطاق  يریگ  عضوم  زا  يرازگـساپس  اـب  ناریا ، قلخ  نیدـهاجم  : » قلخ نیدـهاجم  ناـمزاس 
راکتیانج ياکیرما  دوخ  نیا  زین  راب  نیا  روما ، نیلوئـسم  تاشامم  رطاخ  هب  هچ  رگا  دـیوگ ؛ یم  کیربت  ناریا  ناـمرهق  مدرم  مومع  هب  ار  ناریا  اـب  اـکیرما 

ماما هچنانچ  ناهج ، گرزب  توغاط  نیا  اکیرما ، اب  هطبار  تسا  یهیدب  .تسا  هدرک  یتسد  شیپ  زین ، دروم  نیا  رد  هلمج  زا  راب و  نیمدـنچ  يارب  هک  تسا 
، هدش هک  مه  راب  کی  لقاال  هک  میتسه  نآ  راتساوخ  ام  رظن  نیا  زا  .تشاد  دهاوخن  هتشادن و  ام  نهیم  يارب  یتبثم  نومضم  دنا ، هدرک  هراشا  اهراب  ینیمخ 

چیه زا  قلخ ، ادـخ و  هب  اکتا  اب  هدـیزرو و  مادـقا  یماظن ) يداصتقا و  زا  معا   ) يرامعتـسا ياهدادرارق  طباور و  لماک  عطق  هب  راکتبا ، اب  دوخ  ناریا  تلود 
دض تدحو  داب  رارقرب  اکیرما ، مزیلایرپما  رب  گرم  .دنکن ...  همهاو  ریسم  نیا  رد  یلکشم 
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(1)« .قلخ مامت  یتسیلایرپما 

رب ار  هار  دوـخ ، ناـشخرد  تازراـبم  اـب  هـک  ناریا  مورحم  ياـه  هدوـت  يارب  تـسا  يرگید  يزوریپ  دادـیور ، نـیا  : » قـلخ ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس 
مه رد  دـنهد ، لـیوحت  اـکیرما  تلود  هب  ار  ناـسوساج  شیاـه ، تورث  هاـش و  دادرتـسا  نودـب  دنتـساوخ  یم  هـک  ار  ناـنآ  شـالت  دنتـسب و  ناراکـشزاس 

(2)« .دنتسکش

دض تازرابم  رت  شیب  هچره  ياقترا  تهج  رد  يرگید  مهم  لماع  اکیرما  تلود  اب  هطبار  عطق  (: » عاجترا دض  مسیلایرپما -  دض   ) یسایس ناینادنز  نوناک 
(3) .تسا ام  نهیم  مدرم  کیتارکمد  یتسیلایرپما - 

هرهچ زا  ایر  باقن  ام ، روشک  يداصتقا  هرـصاحم  مالعا  اب  ناریا و  اب  یـسایس  هطبار  عطق  اـب  اـکیرما ، راّدـغ  مسیلاـیرپما  : » ناریا هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک 
رد بالقنا  .تسا ...  ام  روشک  ام و  قلخ  ام ، بالقنا  یلـصا  نمـشد  هک  داد  ناشن  رگید  راـب  راوخناـهج  راـکتیانج  نیا  .تشادرب  دوخ  يرـشبدض  هیرک و 

داحتا زا  هراومه  بالقنا ، قلخ و  ربارب  رد  شیوخ  نیگنس  تیلوئسم  كرد  اب  و  دوخ ، یبالقنا  یلوصا و  یـشم  زا  يوریپ  هب  ناریا  هدوت  بزح  .تسا  رطخ 
، یکلـسم فـالتخا  هوجو  ماـمت  تارجاـشم و  ماـمت  دـیاب  ...يرآ ، .دـنک ...  یم  هدرک و  یناـبیتشپ  قلخ  دـحتم  ههبج  زا  یبـالقنا و  نیتسار  ياـهورین  همه 

دربن دحتم  ههبج  رد  ناریا ، یبالقنا  ياهورین  همه  ناریا ، مدرم  همه  دوش و  هدراذگ  رانک  بازحا ، اه و  نامزاس  اه ، هورگ  نیب  دوجوم  یـسایس  یتدیقع و 
زور مربم  ترورـض  نیا  .دـنوش  جیـسب  ناریا ، بـالقنا  ربهر  ینیمخ ، ماـما  ریذـپان  یتشآ  عطاـق و  يربهر  ریز  راـکتیانج ) ياـکیرما   ) كرتـشم نمـشد  اـب 

(4)« .تسا

عطق ات  نانچمه  دیاب  هدوب و  برغ  قرـش و  ياه  تردق  ربا  هیلع  هشیمه  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  طخ   » (5): ناریا ناربجنر  بزح 
، رگید تردـق  ربا  هب  تبـسن  هدومن و  يراشفاپ  دوخ  يورین  هب  اـکتا  لـصا  هب  هزراـبم ، نیا  رد  ناریا  قلخ  هک  مینئمطم  اـم  ...دـبای  همادا  اـهنآ  زا  یگتـسباو 

(6)« .دنام دهاوخ  یقاب  رایشه  دننک ، يرادرب  هرهب  طیارش ، نیا  زا  دنشوک  یم  ثبع  هب  هک  شلامع  رگزواجت و  يوروش 

لالقتـسا هک  مه  يروشک  ره  دوب و  ینیب  شیپ  لباق  لبق  زا  روشک ، ود  هطبار  عطق  : » ناریا ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  وضع  یناداگ  لـیلج 
ياه هئطوت  اب  دوخ ، هدرشف  دحاو و  فص  رد  هتشذگ  دننام  ناریا  ياه  قلخ  هک  مراودیما  .تسا  هدوب  ور  هبور  جاوما  هنوگ  نیا  اب  دروآ ، تسد  هب  ار  دوخ 

(7)« .دوش هدیرب  ناریا  زا  یناهج  مسیلایرپما  تسد  ات  دننک  هزرابم  مسیلایرپما  فلتخم 

650 ص :
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ص1. ، 21/1/1359 هرامش 39 ، ناریا ) ناربجنر  بزح  ناگرا  " ) ربجنر  " هیرشن - 6
ص 1و2. ، 4 ذخأم - 7
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ناریا و رد  اکیرما  مزیلاـیرپما  اـب  عطاـق  هزراـبم  تهج  رد  دـیاب  یبـالقنا  یقرتم و  ياـهورین  همه  میراد  داـقتعا  : » زکرم میقم  ياـهدرک  تیعمج  يوگنخس 
یماظن و يداصتقا و  یـسایس و  ياهدادرارق  هیلک  ياشفا  عطق و  راتـساوخ  اـهراب  ًـالبق  اـم  ناریا  اـب  اـکیرما  طـباور  دروم  رد  .دـنوش  دـحتم  ناـهج  رـسارس 

دـض یلم و  یـسایس و  ياهورین  هیلک  جیـسب  ناهاوخ  ام  هدـش ، عطق  اکیرما  ناریا و  تابـسانم  هک  نونکا  .میا  هدوب  اـکیرما  اـب  نئاـخ  هاـش  نارود  یگنهرف 
(1) .میشاب یم  اکیرما  ینعی  ناریا  ياه  قلخ  یلصا  نمشد  هیلع  رب  یتسیلایرپما 

376

تاعاس رد  راب  نیدنچ  اهنآ  زا  یضعب  تسا و  هتشاد  لابند  هب  یعیـسو  ياه  باتزاب  ناهج  ياه  هناسر  یمامت  رد  ًابیرقت  ناریا ، اکیرما و  نیب  ریخا  ثداوح 
ره هک  دوش  یم  رکذ  اه  هناسر  ياه  باتزاب  زا  فلتخم  هنومن  دنچ  اج  نیا  رد  .دنا  هتخادرپ  هلئـسم  نیا  هب  ریـسفت  شرازگ و  ربخ ، ياه  بلاق  رد  فلتخم ،

.دنا هدرک  هاگن  هلئسم  هب  صاخ  يرظنم  زا  کی 

ینونک يدنب  حانج  رد  ور  هنایم  حانج  فیعضت  بجوم  ار  نآ  یلو  تسنادن ؛ دیفم  نادنچ  ار  اکیرما  تامادقا  لیذ ، وحن  هب  .یس.یب.یب  ویدار  رسفم  کی 
طباور نیا  تسا  اه  تدم  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  ینادنچ  رثا  روشک  ود  يراجت  طباور  رد  ریخا  يداصتقا  تامیرحت  تفگ : يو  .درک  رکذ  ناریا  تیمکاح 

زا يراددوخ  .دندرک  یم  لامعا  ار  نآ  ناهج  ياهروشک  مامت  هک  تشاد  يراذگریثأت  ناکما  ینامز  اهنت  ناریا  يداصتقا  میرحت  .تسا  هدیـسر  لقادح  هب 
ود یطابترا  يارجم  زین  اکیرما  زا  ناریا  یـسایس  ياه  ماقم  جارخا  کیتاملپید و  طباور  عطق  .داد  دهاوخن  رییغت  ار  يزیچ  زین  اکیرما  هب  دورو  زاوج  رودص 

بقاوع دوب و  دـهاوخ  ور  هبور  يراوشد  اـب  مه  یماـظن  لـمع  هنوگره  .درک  دـهاوخ  رت  لکـشم  ار  هراـبود  یتـشآ  داـجیا  دزاـس و  یم  دودـحم  ار  روشک 
فیعـضت هتـشذگ  زا  شیب  ار  ور  هنایم  ياه  هورگ  نیا  تیعقوم  تامیرحت  نیا  هک  تسا  ادـیپ  نینچ  رـضاح  لاح  رد  .تشاد ...  دـهاوخ  لاـبند  هب  يریطخ 

(2) .درک دهاوخ 

ناریا یکیتلپوئژ  تیعقوم  هلمج ، زا  نآ  رد  تسا و  هدش  یبایزرا  یفنم  لیذ ، تروص  هب  اکیرما ، ریخا  تامادقا  زین  نیدراگ  زورما  هرامـش  رـسفم  هاگن  رد 
بجوم تسا  نکمم  اـه  تازاـجم  نیا  .دـسر  یم  رظن  هب  دروم  یب  هناـهلبا و  ییاـه ، تازاـجم  نینچ  تسا : هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  شناـگیاسمه  رطخ  و 

.تخادـنا دـهاوخن  ولج  تسا ، هدـش  نییعت  هدـنیآ  ناتـسبات  هک  ار  اه  ناگورگ  هلئـسم  لح  لـجالا  برـض  یلو  دوش ، اـکیرما  رد  یمومع  راـکفا  نیکـست 
زرم رد  نونکا  ناریا  .دوش  هتفرگ  اه  ناگورگ  هلئسم  هرابرد  یقطنم  یمیمصت  لجالا ، برـض  ندیـسر  ارف  اب  هک  دش  دهاوخن  ثعاب  تامادقا  نیا  نینچمه 

دور و یمن  رامـش  هب  تسود  روشک  کی  تسا ، هدش  عقاو  لامـش  رد  هک  هیـسور  .دراد  ار  ناریا  حتف  زواجت و  تردـق  هک  تسا  ور  هبور  یـشترا  اب  قارع 
مزع زونه  تسا ، هتسکش  مهرد  نورد ، زا  هدش و  عقاو  دیدهت  دروم  وس  ره  زا  هک  ناریا  همه ، نیا  اب  .تسا  ناتسناغفا  ناناملسم  راتشک  مرگرـس  هزور  همه 

هلمح نیمز  برغم  رد  دوخ  هوقلاب  نایماح  هب  هک  دراد 

651 ص :

 . ص1 ، 4 ذخأم - 1
.10 ذخأم - - 2
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رب دنچ  یتالکـشم  هک  نیا  زج  دنک ، یم  اود  ار  يدرد  هچ  ناریا  تازاجم  یلاوحا ، عاضوا و  نینچ  رد  .دراذـگب  روای  رای و  یب  عافد و  یب  ار  دوخ  دـنک و 
هلخادـم هک  نیا  نآ  و  تشادـن ، دوـجو  مه  شیپ  هاـم  دـنچ  یتـح  هـک  يرطخ  تـسا ؛ نـیب  رد  یعقاو  رطخ  کـی  نوـنکا  دـیازفا ؟ یم  دوـجوم  تالکـشم 

(1) .درک دهاوخ  هعطق  هعطق  ار  ناریا  رگباسح ، يوکسم  يوس  زا  هاوخ  نیگمشخ و  قارع  بناج  زا  هاوخ  ناگناگیب ،

فیرظ تارکاذم  دسیون : یم  يو  .دنک  یم  حرطم  هدمع  يا  هلئسم  لکش  هب  ار  یمالسا  يروهمج  بزح  ياضعا  زا  ردص  ینب  تسکـش  رتیور ، راگنربخ 
ردص ینب  مولعم ، رارق  زا  .دش  هجاوم  تسکش  اب  تلود ، لرتنک  هدودحم  هب  نایوجـشناد  تبقارم  تحت  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  هرابرد  ردص  ینب  ساسح  و 

بـالقنا ياروش  رد  یمالـسا  يروهمج  بزح  وضع  جـنپ  زا  هدرپ ، تشپ  هنارهاـم  هزراـبم  رد  اـما  تسا ؛ هتـشاد  تیرثـکا  يأر  رظن  زا  بـالقنا  ياروش  رد 
(2) .تسا هدروخ  تسکش 

نارظان دیوگ : یم  دزادرپ و  یم  ناریا  ییایرد  هرصاحم  رب  ینبم  اکیرما  تادیدهت  ياهرطخ  هب  یبرع ، شخب  رد  ولراک  تنوم  يوسنارف  ویدار  رگـشرازگ 
راثآ .دراذـگ  یمن  تسد  يور  تسد  روشک ، نآ  یبونج  ياـهزرم  رد  اـکیرما  يزاـب  شتآ  ربارب  رد  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  هک  دـنراد  هدـیقع  یـسایس 

هب ناریا  دراذـگب و  ریثأت  ناریا  عضو  رد  دراد  ناکما  دوشن -  رجنم  اهنآ  نیب  دربن  راجفنا و  هب  رگا  يوروش -  اکیرما و  طباور  رد  اـکیرما  یماـظن  تلاـخد 
تحت تسا ، تفن  ياه  هاچ  ياراد  هک  یبونج  شخب  دوش و  طلسم  یلامـش  شخب  رب  وکـسم  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ میـسقت  یبونج  یلامـش و  تمـسق  ود 

(3) .تسا هتفهن  تامادقا ، هنوگ  نیا  هرابرد  اکیرما  تاماقم  هراشا  امیا و  رد  گرزب  رطخ  نیاربانب ، دیآ ؛ رد  اکیرما  طلست 

تامیمـصت ساسا  اکیرما ، ریخا  تامادقا  ياهدمایپ  هب  نتخادرپ  ياج  هب  دـنناد و  یم  اکیرما  هجوتم  ار  یلـصا  شنزرـس  ًاساسا  سات  يرازگربخ  نارـسفم 
نیا رتراک ، تاراهظا  هرابرد  يریسفت  نمـض  سات  يرازگربخ  وکـسم ، ویدار  شرازگ  هب  .دنناوخ  یم  هناراکبیرف  زیمآ و  هعدخ  هکلب  تسردان ، ار  اکیرما 

، يرسدوخ نیا  هیجوت  يارب  دنک  یم  شالت  اکیرما  يروهمج  سیئر  دسیون : یم  يرازگربخ  نیا  .تسا  هدیمان  ناریا  دروم  رد  يرسدوخ  کی  ار  تامادقا 
یم یعضو  نینچ  داجیا  لوئسم  ار  بالقنا  ياروش  ناریا و  بالقنا  ربهر  ینیمخ  هللا  تیآ  رتراک  .دنک  هدافتسا  ءوس  دحتم  للم  نامزاس  ّتیثیح  رابتعا و  زا 
دوخ عفن  هب  دـنا ، هدرک  لاغـشا  نارهت  رد  ار  اکیرما  ترافـس  هک  یـصاخشا  هنایوجگنج  تـالیامت  زا  اـیوگ  هک  دزاـس  یم  مهتم  ار  ناریا  تلود  دراـمش و 

زا اهراب ، ناریا  يربهر  هک  ارچ  تسین ؛ حیحص  دننک ، دازآ  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  دنتـسین  رـضاح  نایناریا  ایوگ  هک  اعدا  نیا  یلو  دنک ؛ یم  هدافتـسا 
ار لئاسم  نیا  گنردالب  دوب  دهاوخ  هدامآ  دهد ، ناشن  ناریا  ینوناق  تالیامت  لابق  رد  هدنزاس  يدروخرب  اکیرما  رگا  هک  درک  دییأت  رخاوا ، نیا  رد  هلمج 

هداد رارق  دوخ  تایلمع  كالم  ار  یتسیلایرپما  ینلع  عفانم  نیمأت  هکلب  درادن ؛ دوخ  ترافس  لنسرپ  هب  یهجوت  اکیرما  تلود  یلو  دنک ؛ لح 

652 ص :

پاچ نیدراگ  ات 7 ، ص 5  ، 23/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 1
لیروآ 1980.  8 ندنل )  ) ناتسلگنا

.رتیور ص4 ، ، 4 ذخأم - 2
.19/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص32 ، ، 10 ذخأم - 3
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(1) .دنک یم  شالت  هنایم ، کیدزن و  رواخ  هقطنم  رد  جنشت  شیازفا  تهج  هناهب  نتفای  يارب  ًارهاظ  اکیرما  تلود  .تسا 

یتفن تادـیدهت  هک  دـننک  تباـث  دنـشوک  یم  ناـنآ  .تسا  فوطعم  تفن  هنیمز  رد  ناریا  شنکاو  هوحن  یـسررب و  هب  ییاـکیرما ، نارگلیلحت  یخرب  هجوت 
هب تفن  رودص  عطق  دروم  رد  ناریا  دـیدهت  دـنراد  یم  راهظا  ییاکیرما  نارگلیلحت  ، » كرویوین زا  سرپدـتیانوی  شرازگ  هب  .درادـن  یتیمها  نادـنچ  ناریا 

هتخاس رداق  ار  نارادیرخ  زا  يرایـسب  یناهج ، تفن  دازام  اریز  تسا ؛ یلاخ  وت  دیدهت  کی  دننک ، تیامح  هدـحتم  تالایا  ياه  میرحت  زا  هک  ییاهروشک 
دودح رد  اهنت  رـضاح  لاح  رد  ناریا  هک  دننز  یم  نیمخت  نارگلیلحت  ...دنریگب  هدـیدان  دراد ، رازاب  تمیق  زا  شیب  یتمیق  هک  ار  ناریا  ماخ  تفن  هک  تسا 

هک یناهج  رازاب  رد  دوجوم  تفن  دازام  تشاد  راهظا  دروم  نیا  رد  اکیرما  یتفن  روما  سانـشراک  کی  ...دـنک  یم  رداص  زور  رد  تفن  هکـشب  نویلیم   5/1
"، سنجیلتنیا مویلورتپ   " همان هتفه  هتشون  ساسا  رب  .دنک  یم  زاین  یب  ناریا  تفن  دیرخ  زا  ار  لوئسم  ياه  تلود  تسا ، زور  رد  هکشب  نویلیم  ات 5/1  نیب 1 

تمیق هب  اه  هنیزه  ریاس  ژراـشروس و  ندـش  هفاـضا  زا  سپ  ناریا ، تفن  یعقاو  تمیق  دـسیون  یم  روبزم  هیرـشن  .تسا  ناـهج  تفن  نیرت  نارگ  ناریا  تفن 
یلع .تسا  هکشب  ره  رد  رالد  کپوا 30  تمیق  طسوتم  .دسر  یم  هکشب  ره  رد  رالد  ات 38  هب 37  هکشب ، ره  رد  رالد  ینعی 5/33  روشک  نیا  تفن  یمسر 

10 تفن ، رادقم  نیا  .تسا  هدرک  اضما  ناریا  اب  ار  لاس 1980  لوط  رد  زور ، رد  تفن  هکشب  رازه  دیرخ 530  دادرارق  نپاژ  ناریا ، تفن  نارگ  تمیق  مغر 
جاتحم تفن  هب  ناهج ، رد  تفن  هدـننک  فرـصم  روشک  ره  زا  شیب  نپاژ  تفگ  یتفن  سانـشراک  کـی  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  نپاژ  یتادراو  تفن  دـصرد 

ره ای  نپاژ  هیلع  ناریا  یتفن  میرحت  تقیقح ، رد  تفگ  یتفن  نارگلیلحت  زا  یکی  اما ]  ] ...دنک اهر  ار  ناریا  روشک  نیا  هک  درادن  دوجو  لامتحا  نیا  تسا و 
هب ار  دوخ  تفن  دش  دهاوخ  روبجم  ناریا  تفگ  يو  .دـنک  هیهت  ار  نآ  نیـشناج  تسا  رداق  یللملا  نیب  تفن  تعنـص  اریز  تسا ؛ تیمها  یب  رگید ، روشک 

(2)« .دمآ دهاوخ  تسد  هب  یناهج  رازاب  رد  تفن  رادقم  نیمه  دشورفب و  اهروشک  ریاس 
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ات تسا  زهجم  هدامآ و  قارع  درک : مالعا  رگید  دیدهت  کی  یط  نیسح  مادص  زورما  .دنک  یم  دیدهت  ار  ناریا  دبوک و  یم  گنج  لبط  رب  نانچمه  قارع 
تاراهظا نیا  هک  دیازفا  یم  همادا  رد  درک ، رـشتنم  ار  ربخ  نیا  هک  قارع  يربخ  سناژآ  .دـنزب  تسد  یگنج  ره  هب  دوخ ، تیمکاح  راختفا و  زا  عافد  يارب 

روشک ود  نیب  ینارحب  عاضوا  ات  دوب  هدش  اپ  رب  دادغب  رد  هک  يا  هسلج  دش ؛ داریا  هنیباک  هسلج  کی  نایاپ  رد 

653 ص :

.19/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ، 18 ات ص 16  ، 10 ذخأم - 1
(. 19/1/1359  ) لیروآ 1980  8 سرپدتیانوی ، يرازگربخ  كرویوین -  ص 6 و7 ، ، 34 ذخأم - 2
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ار شتسد  دنک ، يزارد  تسد  قارع  هب  دنک  یعس  هک  یسک  ره  : » تسا هتفگ  نیـسح  مادص  سناژآ ، نیا  شرازگ  هب  .دهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  هیاسمه 
ًاحیولت نینچمه  مادص   (3)-(2) .درک دیکأت  نآ  رب  داد و  رارق  دییأت  دروم  ار  ریخا  ياه  جارخا  نینچمه  مادـص  ینارنخـس ، نیا  رد  (1)« .درک میهاوخ  عطق 
تینما تیمکاح و  قح  زا  تسارح  عافد و  يارب  نونکا  مه  اـم  قلخ  : » تشاد راـهظا  درک و  رارکت  دوخ  يارب  ار  هریزج " هس   " هدـننک دازآ  یجاـن و  شقن 

(4)« .تسا دربن  هدامآ  یبرع ، نهیم  رساترس  رد  برع 

قارع هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نیسح  ریخا  تاراهظا  نارظان ، هدیقع  هب  : » دوزفا مادص ، زورما  ینارنخـس  شرازگ  زا  سپ  سرپدتیـشوسآ  دوش  یم  يروآدای 
(5) .دروآ رد  هب  ناریا  گنچ  زا  ار  هریزج  هس  هدش ، هک  مه  گنج  قیرط  زا  یّتح  دراد  رظن  رد 

زین دوخ  اه  یقارع  : » تفگ قارع  ياهاعدا  هریزج و  هس  هراب  رد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  شترا  داتـس  سیئر  رهمداش  رکـشلرس  ناریا ، رد  رگید  يوس  زا 
زا یمالـسا  يروهمج  شترا  .تسا  يزادرپ  لایخ  کی  نیا  و  دندوب ، هدرک  مادقا  لاح  هب  ات  هنرگو  دنرادن ؛ ار  يزواجت  نینچ  ماجنا  تردق  هک  دـنناد  یم 

دهاوخ مالعا  یمومع  جیسب  دشاب ، مزال  رگا  اما  دروآ ؛ دوجو  هب  ناریا  يارب  دناوت  یمن  يا  هلئـسم  قارع  تسا و  رادروخرب  ریظن  یب  یمزر  یگدامآ  کی 
(6)« .دش

دناوت یم  تسا ، ناریا  ینیمز  يورین  راـیتخا  رد  هک  هقطنم  درباوه  يورین  نیرت  دـنمتردق  : » تفگ شترا  ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحـالف  پیترـس  نینچمه 
میا هدرک  ساسحا  لعفلاب  تروص  هب  هک  ار  يرطخ  و  تلم ؛ هدارا  بجوم  هب  دنک ، ظفح  ار  نیا  هدش و  رقتـسم  ناریا  هناگ  هس  ریازج  رد  تعاس  ود  فرظ 

مکاح تئیه  تین  ءوس  مدعرب  یلیلد  چیه  .تسا  هدوب  قارع  همکاح  تئیه  ریخا  زور  دنچ  مظنمان  مظنم و  تاضرعت  رطخ ، ساسحا  نیا  تلع  .دـنک ] عفد  ]
(7)« .درادن دوجو  قارع 

: تفگ تسا ، هدرک  یتامادـقا  هچ  قارع  هناراکزواجت  تاّین  ندرک  یثنخ  يارب  ناریا  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  اوق ، لک  هدـنامرف  ماقم  رد  زین  ردـص  ینب 
باوج یتیعطاق  هچ  اب  يزواجت  هنوگره  هک  درک  دـهاوخ  هظحالم  قارع  تلود  هدـنیآ ، ياهزور  رد  و  میراد ، مه  یگدامآ  میدیجنـس و  ار  یتینما  ریبادـت 

(8) دش دهاوخ  هداد 
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654 ص :

.سرپدتیشوسآ توریب -  ص2 ، ، 29 ذخأم - 1
.مادص ص682 ریخا  ینارنخس  هس  هب  هاتوک  يا  هراشا  : 377 شرازگ همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

همانزور زا  لـقن  هب  ص70 ، ناتـسمز 1368 ، پاچ  ریفـس ، رـشن  دـنژن ، ناگژم  همجرت  یمزمز ، بارت  دـیجملادبع  فیلأت  قارع ، ناریا و  گنج  باـتک  - 3
(. نیدرورف 1359  19  ) لیروآ 1980  8 دنومول ،

.19/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 24 ، ، 10 ذخأم - 4
.سرپدتیشوسآ توریب -  ص2 ، ، 29 ذخأم - 5

.55 ذخأم - 6

.55 ذخأم - 7
ص 9. ، 3 ذخأم - 8
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ناریا تیامح  زا  هک  دنهد  یم  ربخ  يا  هئطوت  فشک  زا  روشک  نیا  یتینما  تاماقم  قارع و  یمسر  يرازگربخ  دادغب ، زا  سرپدتیشوسآ  زورما  شرازگ  هب 
: تسا هدمآ  سرپدتیشوسآ  شرازگ  رد  .تسا  هدوب  رادروخرب  یلحم  رصانع  و 

یتینما ياهورین  : » تفگ هدش  رکذ  هئطوت  ندرک  اشفا  اب  دادغب ، پاچ  اب " فلا -   " همان هتفه  اب  يا  هبحاصم  رد  قارع ، بالقنا  هاگداد  سیئر  يداه ، ملسم 
فـشک دوب ، هدـش  قاچاق  تسا -  طاـبترا  رد  ناریا  یمـسرریغ  یمـسر و  لـفاحم  اـب  هک  هوعدـلا -  بزح  يارب  هک  ار  يا  هرجفنم  داوم  اـه و  هشقن  قارع 

شبنج نینچمه  نانبل و  و  سراف )  ) برع جـیلخ  رد  یجراـخ  لـماوع  اـب  بزح  نیا  هک  هداد  ناـشن  بزح  نیا  رـصانع  زا  تاـقیقحت  : » دوزفا يو  .دـندرک »
، ینیمخ هللا  تیآ  اب  مق  رد  هک  دـنا  هدرک  فارتعا  هوعدـلا  بزح  ناگتـسباو  : » درک هفاضا  یقارع  ماقم  نیا  .تسا » سامت  رد  تسینومک  رـصانع  ینازراب و 

(1)« .تسا هدش  هیهت  قارع ، رد  عیسو  يراکبارخ  هنیمز  رد  يراکمه  يارب  یحرط  دنا و  هدرک  تاقالم  تسینومک  بزح  وضع  کی  روضح  رد 

تسا يزیچ  نآ  هباشم  هک  دنهد  یم  رارق  دییأت  ناعذا و  دروم  ار  يراتفر  ماجنا  دادغب  یتلود  ياه  هناسر  اهاعدا  هنوگ  نیا  رانک  رد  هک  تسا  هجوت  بلاج 
تعاس 8:30 رد   (2) تـسا رهـشمرخ  یمومع  رباعم  رد  ریخا  يراذـگ  بمب  هب  طوبرم  هک  لیذ  راتفگ  .دـنهد  یم  تبـسن  ناریا  هب  روبزم  ياـهاعدا  رد  هک 

ینیمخ نارومأم  تاسیـسأت و  هیلع  دوخ  تایلمع  هب  ناـنچمه  * (3) ناتـسبرع رد  برع  نانطومه  : » دش شخپ  دادـغب  ویدار  یبرع  شخب  زا  زورما ، دادـماب 
هدروآ يور  نادب  یتسیلانویسان  قوقح  هب  لین  هار  رد  ام  نانطومه  هک  دریگ  یم  تروص  يا  هنالداع  تازرابم  بوچراچ  رد  تایلمع  نیا  .دنهد  یم  همادا 

يور ینیمخ  تلود  هب  هتسباو  هسسؤم  کی  رد  و  رهشمرخ )  ) هرمحم رهش  رد  راجفنا  هک  تشاد  مالعا  ینیمخ  نارادساپ  يوگنخس  کی  هتشذگ  بش  .دنا 
ینیمخ نارادساپ  بناج  زا  يدیدش  يوجو  تسج  راجفنا ، هعقاو  لابند  هب  هک  دوزفا  وگنخـس  نیا  .تسا  هدروآ  راب  هب  یتفگنه  يدام  ياه  نایز  هک  هداد 

(4)« .دندش رهش  نیا  رد  ینیمخ  هاگداد  لیوحت  ریگتسد و  برع  نادنورهش  زا  نت  راهچ  هجیتن ، رد  هک  دش  زاغآ 
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همانزور راگنربخ  اب  يا  هبحاصم  رد  تسا -  هدمآ  نارهت  هب  نارادناتسا  يرسارس  ییامهدرگ  رد  تکرش  يارب  هک  ناتسزوخ -  رادناتسا  یـضرغ  سدنهم 
.داد خساپ  دریگ ، یم  تروص  ناتسزوخ  رد  هک  ییاه  بیرخت  تاراجفنا و  هرابرد  هلمج  زا  یفلتخم  تالاؤس  هب  يو  .درک  تکرش  یمالسا  بالقنا 

655 ص :

.19/1/1359 سرپدتیشوسآ ، دادغب -  ص 3 ، ، 22/1/1359 ، 21 هرامش هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.تسا ص537 هدش  جرد  رامش 17/1/1359  زور  رد  نآ  ربخ  - 2

.تسا ناتسزوخ  روظنم ، - * 3
.19/1/1359 دادغب ، ویدار  یبرع  شخب  ص 27و28 ، ذخأم 10 ، - 4
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زا هتـسد  ود  رد  لکـش ، ود  هب  قارع  يدـنب ، میـسقت  نیا  قبط  .درک  میـسقت  فلتخم  هتـسد  هس  هب  ار  لامعا  نیا  هشیر  يدـنب ، هتـسد  یعون  هئارا  اب  یـضرغ 
يو .تیامح  کمک و  اب  رگید  هتـسد  رد  میقتـسم و  مادـقا  اب  هتـسد  کی  رد  دراد ؛ تلاخد  ناتـسزوخ  یمومع  نکاما  زاگ و  تفن و  ياه  هلول  تاراجفنا 

ياراد ناتـسا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نآ ، لماع  نیلوا  تسا : لماع  نیدـنچ  ياراد  هک  دوش  یم  نشور  جـیردت  هب  اـم  يارب  اـه  يراـکبارخ  هشیر  : » تفگ
.دننک یم  یعـس  رایـسب  تفن  دیلوت  فقوت  يارب  هورگ  نیا  .دتفا  یم  رطخ  هب  ای  هداتفا و  رطخ  هب  عفانم  نیا  یمالـسا ، بالقنا  رثا  رد  هک  دندوب  یمهم  عفانم 
راچد ار  دیلوت  رما  هک  دوش  یم  قفوم  دنتـسه ، لخاد  رد  هک  ییاه  هورگ  هب  کمک  اب  دـنک  یم  روصت  هک  تسا  قارع  ام  هیاسمه  تموکح  لماع ، نیمود 

هک يروط  هب  تسا ؛ مالـسا  هیلاع  میلاعت  نشور و  ياه  يروئت  یبتکم و  داینب  یمالـسا و  يروهمج  تسرد  میهفت  غیلبت و  مدع  لماع ، نیموس  .دیامن  هفقو 
فرط هک  هدش  ثعاب  نیا  تسا و  راد  هیامرس  لادوئف و  رادفرط  یمالسا  يروهمج  هک  تسا  نیا  ناشروصت  ام  نادنزرف  ناردارب و  نارهاوخ و  زا  يرایـسب 

تانایرج لابند  هب  هشیمه  لماع  نیا  مینک ، لمع  تسرد  میناوتن  ام  رگا  هک  تسا  لوا  لماع  ود  زا  رت  مهم  نیا  دـنک و  يریگوضع  ناـناوج  نیب  زا  لـباقم ،
« .دوب دهاوخ 

رازبا اهزرم  : » داد باوج  يو  دینک »؟ یثنخ  لرتنک و  ار  قارع  ثعب  میژر  لامعا  دیناوتب  اهزرم  نتسب  اب  دینک  یمن  رکف  : » دش لاؤس  ناتسزوخ  رادناتـسا  زا 
، نتـشاذگ تشگ  ای  رادراخ و  میـس  اب  طقف  هک  تسا  هدـیدپ  کی  شدوخ  اهزرم  .تفرگ  شراک  هب  ای  تخادـنا و  شراک  زا  دوشب  هک  دنتـسین  یکیناـکم 

ياهزرم زا  هدوب  ترابع  نآ  میهدب و  نامزاس  ار  یساسا  زرم  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  یعس  رت  شیب  تسا و  رثؤم  اهزرم  نتسب  ًاملـسم  یلو  دوش ؛ یمن  هتـسب 
« .تسا لکشم  درب و  یم  راک  رکف ، نیا  هک  یمالسا  يروهمج  يژولوئدیا  میهفت 

هب دقن  لوپ  هرجفنم و  داوم  عاونا  دنا ، هتشاد  تسد  اه  يراکبارخ  عاونا  رد  ًامیقتسم  دنا و  هدش  ریگتـسد  نونکات  هک  یناسک  زا  داد : ربخ  نایاپ  رد  یـضرغ 
(1) .تسا هدمآ  تسد 
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باگنت زرم  زا  رگید ، نت  زورما 500  حبص  هک  تسا  یکاح  نیریشرصق  ینابزرم  زا  هدیسر  شرازگ  .دراد  همادا  نانچمه  قارع  میقم  نایناریا  جارخا  دنور 
يدهم ناورس  لاح ، نیا  رد   (3) .دنا هدش  ناریا  دراو  نیریشرصق  يزرم  راون  قیرط  زا  اهنت  رفن ، نونکات 4100  بیترت  نیا  هب   (2) .دندش ناریا  كاخ  هناور 

رثکا .دـنک  یم  ناریا  یهار  ههاریب  زا  ار  اهنآ  ینوناـقریغ ، قیرط  زا  دارفا  جارخا  اـب  قارع  میژر  تفگ : هراـب  نیا  رد  نیریـشرصق  ناـبزرم  نیـشناج  يداـبآ 
ناگدش هدـنار  نایم  رد  تسا  نکمم  اریز  دـنک ؛ یم  لکـشم  ار  ام  راک  رما  نیمه  دنتـسه و  تیوه  هگرب  ای  همانـسانش  دـقاف  دـنا ، هدـش  هدـنار  هک  ییاهنآ 

(4) دننک ذوفن  ناریا  كاخ  هب  ندوب ، یناریا  ششوپ  رد  قارع ، ثعب  لماوع  زا  يدارفا 

کی هیذـغت و ...  یتشادـهب ، یبـنج  تامدـخ  ناکـسا ، هلئـسم  هلمج  زا  تسا ؛ حرطم  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  هدـمع  تالکـشم  تیوه ، زارحا  رب  هوـالع 
زرم زا  هک  یناگ  دش  هدنار  عضو  زا  شرازگ 
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مدرم يراکمه  کمک و  .دنوش  یم  يرادهگن  دجسم  یشزرو و  مویداتسا  رد  نونکا  مه  نانیا  زا  يا  هدع  تسا : یکاح  دنا ، هدش  لقتنم  ناریا  هب  نارلهد 
(1) .تسا ریگمشچ  رایسب  زین  نادواعم  اب 

هک يدایز  هدـع  ناگدـش  جارخا  نیب  رد  هدیـسر ، ياه  شرازگ  رارق  هب  درک : مالعا  هدـش  جارخا  نایناریا  هرابرد  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
(2) .دنا هدش  جارخا  قارع  زا  ندوب  هعیش  مرج  هب  طقف  دنتسین ، یناریا  اهنآ  رثکا 

درک مالعا  قارع  يرازگربخ  هلیـسو  هب  دز و  تسد  یتاغیلبت  راکتبا  کـی  هب  شیوخ ، عیـسو  مادـقا  رثا  ندرک  گـنرمک  يارب  قارع  زورما  رگید ، يوس  زا 
عاضوا هک  درک  دیکأت  ناگدش  جارخا  نیا  زا  لقن  هب  يرازگربخ  نیا  .دندش  دادغب  دراو  زورید  هاگماش  جارخا و  ناریا  زا  هتـشذگ  زور  یقارع ، هعبت   130

(3) دنک یم  يربهر  ار  روشک  ًاعقاو  یسک  هچ  دنناد  یمن  نایناریا  دوخ  تسا و  مهبم  يدیدش  روط  هب  ناریا  رد 
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گنهرس .تسا  هتفرگ  تدش  زین  یقارع  ياهورین  ییاذیا  يزرم  تاکرحت  قارع ، زا  لصالا  یناریا  نایقارع  قارع و  میقم  نایناریا  عیسو  جارخا  اب  نامز  مه 
بـش تالمح  نیا  .داد  ربخ  يزرم  هطقن  راهچ  رد  مجاـهم ، دودح 500  تالمح  اب  هارمه  دیدش  شتآ  يارجا  زا  هاشنامرک ، يرمرادـناژ  هدـنامرف  ییایخا 

رد عقاو  وندرگ  هاگـساپ  دارفا  نیب  زورما  درک : مـالعا  كرتشم  داتـس  مود  نکر  .تشاد  دوجو  زین  زورما  ییاذـیا ، تاـکرحت  (4) .تسا هداد  يور  هتـشذگ 
نیریـشرصق يرمرادناژ  گنه  نینچمه  زورما  (5) .تسا هدـش  داجیا  يریگرد  قارع ، طاـیتحا   94 پیت هب  هتـسباو  ياه  ناگی  دارفا  اـب  نیریـشرصق ، شخب 

(6) .دراد دوجو  راموس  هاگساپ  هب  هلمح  لامتحا  دنا و  هدش  زکرمتم  راموس  ناهورگ  لباقم  رد  یقارع  ياهورین  داد  شرازگ 

: داد ربخ  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  نارلهد ، يزرم  ناتـسرهش  کی  هجرد  ینابزرم  تسرپرـس  یناـفلد ، دارم  یلع  ناوتـس  نینچمه 
زاورپ هـک  تـسا  نـیا  نـم  طابنتـسا  دوزفا : يو  .دـندرک  زاورپ  ناریا  ییاوـه  مـیرح  رد  مـک ، هلـصاف  رد  راـب  نیدـنچ  قارع  یگنج  ياـمیپاوه  دـنورف  هـس 
يزرم ياـه  ناـهورگ  هب  تفگ : يزرم  راون  لرتنک  هراـبرد  يو  .تسا  هدوب  ناریا  يزرم  راون  لاوحا  عاـضوا و  زا  یهاـگآ  روظنم  هب  یقارع ، ياـهامیپاوه 

عضو هرابرد  يو   (7) .دننک لرتنک  ار  اهددرت  اهدمآو و  تفر  هیلک  دنروآ و  لمع  هب  لماک  تبقارم  يزرم  راون  زا  هک  تسا  هدش  غالبا  نارلهد  نایـسوم و 
حالس رت  شیب  دنزهجم و  دربرود  نیگنس و  ياه  حالـس  هب  دنا و  هدش  رقتـسم  تالچ  زرم  راون  رد  قارع  یماظتنا  ياهورین  تفگ : زرم  رد  قارع  ياهورین 

(8) تسا ییاوه  دض  و  ربیلاک 50 ، ياه 106 و  گنفت  يرتمیلیم ، يرتمیلیم و 81  ياه 60  هراپمخ  عون  زا  اهنآ  ياه 

ای تسا  يزوریپ  اـی  اـهزرم  رد  يرمرادـناژ  تیرومأـم  یلعف ، عاـضوا  رد  تشاد : راـهظا  روشک  لـک  يرمرادـناژ  هدـنامرف  داژنریهظ  پیترـس  لاـح  نیا  رد 
(9) .دنتسه لماک  شاب  هدامآ  لاح  هب  قارع ، ناریا و  يزرم  راون  رد  هژیو  هب  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  هیلک  نونکا  و  تداهش ،
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.دوش یم  لاسرا  اه  یقارع  كرحت  زا  ییاه  شرازگ  ًابترم  ور  نیمه  زا  درادـن ؛ يداـع  عاـضوا  اـهزرم  روشک ، برغ  دـننام  زین  بونج  رد  رگید ، يوس  زا 
هدرک و هفاضا  ار  اه  هاگ  نیمک  اه و  یتشگ  دادـعت  هک  هدومن  غالبا  هعبات  ياه  ناـگی  هیلک  هب  هرـصب  يزرم  دراـگ  : » تسا یکاـح  زورما  خروم  یـشرازگ 

کی  » زورما تعاس 5:20  رد  ناریا ، یلحاس  دراگ  مالعا  ربارب  لاـح  نیا  رد  (1)« .دـیامن شرازگ  گنردالب  ار  قافتا  هنوگره  هدوب و  عاضوا  بقارم  ًالماک 
نینچمه .دنا » هدرک  تکرح  ایرد  فرط  هب  برعلا  طش  زا  لماک  تازیهجت  اب  رصن ، مان  هب  هچوان  دنورف  کی  .د.شد.لا و  تاصخشم  هب  یگنج  وان  دنورف 

هدیدرگ و رقتسم  تسین ، صخشم  راتتسا  رثا  رب  نآ  عون  هک  نیگنس  یگنج  هلیـسو  هاگتـسد  دنچ  قارع ، لحاس  برعلا  طش  هناهد  لرتنک  هتـسد  بنج  رد  »
(2)« .دنشاب یم  تشگ  لوغشم  فارطا  رد  یقارع ، یتشگ  دارفا 
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 - دراد رارق  ناریا  اکیرما و  هب  طوبرم  لئاسم  زا  دـعب  تیمها ، رظن  زا  نآ ، رابخا  باتزاب  اهزور  نیا  هک  قارع -  ناریا و  نیب  دوجوم  تیعـضو  یـسررب  رد 
ود عاضوا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا و  هدمآ  رد  لماک  شاب  هدامآ  لاح  هب  روشک  ود  كرتشم  زرم  رانک  رد  قارع ، ناریا و  ياهورین  داد : شرازگ  رتیور 

قارع شترا  یگنج  شیارآ  هرابرد  .دراد  رارق  لماک  یگدامآ  رد  ناریا  شترا  هک  تفگ  ناریا  شترا  يوگنخـس  کی  .تسا  هدش  ینارحب  ًادیدش  روشک 
هب ناریا  اب  زرم  دادتما  رد  یقارع ، زابرـس  رازه  دودح 220  هک  دنتفگ  توریب  رد  برع  ياه  تاملپید  اما  تسا ؛ هدشن  رـشتنم  یمـسر  شرازگ  چـیه  زونه 

(3) .دنتسه لماک  شاب  هدامآ  لاح 

ود نیا  نیب  هک  دیآ  یمن  شیپ  روصت  نیا  قارع ، ناریا و  روشک  ود  طباور  یگریت  اب  ایآ  تخادرپ : لاؤس  نیا  حرط  هب  ادـتبا  زین  دـنومول  يوسنارف  همانزور 
سیئر نیسح  مادص  تسا : هدمآ  دنومول  هلاقم  رد  .داد  رارق  یـسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  ياهدمایپ  بناوج و  هاگ  نآ  تفرگ ؟ دهاوخرد  یگنج  روشک 

، ردص ینب  ناریا  يروهمج  سیئر  .دنداد  تسکش  نایناساس  نامز  رد  ار  سراپ  يروطارپما  هک  درک  هسیاقم  یناناملـسم  اب  ار  دوخ  ياهورین  قارع ، تلود 
نآ زا  اج  نآ  مدرم  هک  تسیـسکرام ، مسیـشاف و  يزان ، ياه  شزومآ  زا  تسا  يا  همغلم  یثعب  يژولوئدـیا  هک  تسا  هتفگ  هدـش و  ینابـصع  هتفگ  نیا  زا 

تـسا نیا  درک -  دهاوخ  زیزع  قراط  هب  دصق  ءوس  يارب  نارگ  ییاهب  تخادرپ  هب  روبجم  ار  ناریا  هک  مادص -  دنگوس  هب  ردص  ینب  خساپ  .دـنراد  ترفن 
لیلحت رد  دنومول  رـسفم  .دننک  طقاس  ار  ثعب  رابج  میژر  دنهاوخ  یم  دنا و  هدروآ  تسد  هب  هحلـسا  قارع  رد  هک  تسا  یناسک  راک  دادغب  دصق  ءوس  هک 

هتشاد و لوغـشم  دوخ  هب  تخـس  اه  ناگورگ  نارحب  ار  ناریا  ناربهر  زا ] يا  هدع  : ] دسیون یم  دنک و  یم  ادج  ار  یتموکح  حانج  ود  ناریا ، دروخرب  عون 
اهنآ یعامتجا ، يداصتقا و  یـسایس ، روما  بیترت  ینعی  یلخاد  كانتـشحو  لئاسم  رگید  یفرط  زا  و  تسا ، هداد  رارق  اکیرما  لباقم  رد  ار  اـهنآ  رما ، نیمه 

يروهمج فیعضت  بجوم  قارع ، اب  دیدش  يریگرد  هک  دندقتعم  اهنآ  یلاح  نینچ  رد.تسا  هتخادنا  اپ  زا  ار 

658 ص :

.19/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63310  دنس  - 1
.21/1/1359 ناتسزوخ ، رادناتسا  هب  موس ، نکر  ناتسزوخ -  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   287176 هرامش دنس  - 2

.رتیور توریب -  ، 19/1/1359 دادماب ، همانزور  - 3
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طوقس عیرست  یلم و  تدحو  انامه  یگنج  نینچ  ریثأت  دنیوگ  یم  اهنآ  .دنراد  ار  رظن  نیا  فالخ  ًالماک  هک  دنتسه  مه  يرگید  هدع  .دش  دهاوخ  یمالسا 
(1) .دوب دهاوخ  دادغب  یثعب  میژر 

قراط رورت  هیـضق  رد  یلاخلخ ، يربهر  هب  مالـسا  ناییادف  تلاخد  هیـضق  ًاددـجم  ویدار  نیا  .تسا  نلک  ویدار  زورما  راتفگ  ، اه باتزاب  زا  رگید  يا  هنومن 
تفرگ و ماجنا  روشک  نیا  يروهمج  سیئر  نواعم  ناج  هب  يدصق  ءوس  قارع  رد  هتـشذگ  هتفه  تسا : هدمآ  راتفگ  نیا  رد  .تسا  هدرک  حرط  ار   (2) زیزع

دارفا هک  درک  مالعا  دراد -  هدهع  هب  ار  نآ  يربهر  تسایر و  شدوخ ، هتفگ  هب  ناریا ، فورعم  عرش  مکاح  یلاخلخ  قداص  هک  مالسا -  ناییادف  تیعمج 
تافالتخا اج  نیمه  زا  درک و  زاغآ  ار  يا  هنایوج  یفـالت  تامادـقا  زین  قارع  تلود  هلـصافالب  .دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  دـصق  ءوس  تیلوئـسم  هورگ ، نیا 

رد هعیـش  قیرط  ناوریپ  رازه  اهدص  دوجو  هک  تسین  کش  .دـش  رتدـیدش  دـیدش و  تشاد ، دوجو  ناریا  بالقنا  عورـش  زا  روشک ، ود  نایم  هک  يدـیدش 
(3) .تسا هدرک  كانمیب  ناریا  بالقنا  زا  ار  روشک  نیا  تلود  قارع ،
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هسیاقم رد  تیوک  تاعوبطم  نایم ، نیا  رد  .تسا  هجوت  روخرد  سراف  جیلخ  یبرع  ياهروشک  زورما  تاعوبطم  رد  قارع ، ناریا و  ریخا  تیعـضو  باتزاب 
ام تشون : يا  هلاقم  رد  ءابنالا  یتیوک  همانزور  .دندرک  زاربا  ناریا  اب  ار  ینمـشد  نیرت  شیب  دنتـشاد و  قارع  اب  ار  ییاونمه  نیرت  شیب  تاعوبطم ، رگید  اب 

(4) .تسا هدیزگرب  ار  حلص  دیوگ و  یم  ار  تقیقح  روشک  نیا  اریز  مینک ؛ یم  تیامح  قارع  زا 

دیاب ناریا  ناربهر  : » دوزفا ءابنالا  .دـنک » یم  دـیدهت  گنج  هب  ار  اهنآ  نارهت  دـننک و  یم  تلادـع  قح و  ياعدا  اـه  یقارع   » هک درک  دـیکأت  هماـنزور  نیا 
(5)« .تسین اهنت  قارع  هک  دننادب 

رد برع  روشک  کی  ناونع  هب  ام  : » تشون درک و  شنزرس  هقطنم ، رد  یمارآان  جنشت و  وج  شرتسگ  لیلد  هب  ار  ناریا  ناربهر  زین  سبقلا  یتیوک  همانزور 
تیامح قارع  زا  نارحب  نیا  رد  طرـش  دیق و  یب  تیوک ، : » تشون سبقلا   (6)« .مینک تیامح  بارعا  ههبج  زا  میـشاب و  برع  طقف  میناوت  یم  جیلخ  هقطنم 
.دنهاوخ یم  هچ  هک  دنناد  یمن  رگید  دنرادن و  قفاوت  دوخ  نیب  ناریا  ناربهر  : » دوزفا همانزور  نیا  .دور » یم  اجک  هب  ناریا  دـسرپ  یم  دوخ  زا  دـنک و  یم 

(7)« .تسا هداد  رارق  شاخرپ  دروم  ار  یمالسا  لود  ناریا  بالقنا  دنونش و  یم  ضیقنودض  ياه  هتفگ  طقف  مدرم 

همانزور .دـنهد  ناشن  یفرطیب  دندیـشوک  ًاضعب  یّتح  دـندرک ؛ ذاختا  يرت  لداعتم  عضوم  تیوک  اب  هسیاقم  رد  تاراما ، رطق و  ياه  همانزور  لاـح ، نیا  رد 
ياهروشک زا  رطق ، پاچ  يأرلا 

659 ص :

(، سیراپ  ) هسنارف پاچ  دنومول -  ص 6 ، ، 24/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 1
.19/1/1359

، هیرـشن راشتنا  زج  هب  یهورگ  نینچ  ًاساسا  دـنرادن و  لوبق  ار  یلاخلخ  يربهر  ناونع  اب  يزیچ  مالـسا ، ناییادـف  ناگدـنامزاب  هک  دـش  يروآداـی  ًـالبق  - 2
رد ار ، ناریا  تلاخد  هلئـسم  اه  هناسر  یخرب  زیزع ، قراط  هب  دصق  ءوس  زور  رد  سراپ  يرازگربخ  هب  كوکـشم  نفلت  لابند  هب  اما  درادـن ؛ يرگید  ياعدا 

هدشن اهرارکت  نیا  عنام  زین  مادقا  نیا  تیلوئسم  شریذپ  رب  ینبم  هوعدلا  بزح  یحیولت  مالعا  ناعذا و  یتح  دننک و  یم  رارکت  نانچمه  ربخ  نیا  شـشوپ 
.تسا تسد  نیا  زا  يا  هنومن  زورما  راتفگ  .تسا 

.19/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص20 ، ، 10 ذخأم - 3
لیروآ 1980.  8 رتیور ، نیرحب -  ص 9 ، ، 10 ذخأم - 4

.هسنارف يرازگربخ  تیوک -  ص3 ، ، 29 ذخأم - 5
لیروآ 1980. 8 رتیور ، نیرحب -  ص 9 ، ، 10 ذخأم - 6
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.هسنارف يرازگربخ  تیوک -  ص 3 ، ، 29 ذخأم - 7
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رد همانزور  نیا  .دننک  فرطرب  یشیدنا  رود  ریبدت و  اب  ار  روشک  ود  نیب  ریخا  تالکشم  دنهد و  ناشن  يراد  نتشیوخ  دوخ  زا  هک  تساوخ  قارع  ناریا و 
هب یخـساپ  ار  نآ  تفگ و  نخـس  برع  جـیلخ  ياـه  هریزج  نتفرگ  سپ  يارب  بارعا  قـح  هـنیمز  رد  قارع  عـضوم  زا  دوـخ ، زورما  هرامـش  رد  يا  هلاـقم 

نینچ مغر  یلع  تشون : همانزور  نیا  .درک  یقلت  جیلخ ، ياهروشک  دـضرب  اهنآ  هزرابم  مالعا  هلئـسم و  نیا  هراب  رد  ناریا  یمـسر  تاماقم  ریخا  تاراهظا 
قح دـنک و  ذاختا  يراوجمه  لوصا  و  تیمکاح ، قح  هب  مارتحا  تین ، نسح  یمالـسا ، لوصا  ساـسا  رب  یعـضوم  ناریا  میرظتنم  ناـنچمه  اـم  یتاراـهظا ،

(1) دنادرگ زاب  بارعا  هب  ار  هدش  بصغ 

رظتنم دـنراد ، هقطنم  رد  یعفانم  هک  یجراخ  ياـه  تردـق  اریز  دـننک ؛ لـح  ار  دوخ  تاـفالتخا  تساوخ  ناریا  قارع و  زا  زین  رطق  پاـچ  برعلا  هماـنزور 
.دنتسه ناملسم  هیاسمه  روشک  ود  نیا  نایم  يریگرد 

دشوک یم  هورگ  ره  دننک و  یم  عازن  مهاب  قیاق  کی  رد  هک  دنتسه  یهورگ  ود  دننام  قارع  ناریا و  تشون : هدحتم  یبرع  تاراما  پاچ  داحتالا  همانزور 
(2) .دش دنهاوخ  قرغ  مه  ناشدوخ  مصاختم ، هورگ  ندش  قرغ  اب  هک  دننک  یمن  كرد  ار  تقیقح  نیا  دنک و  داجیا  رگید  هورگ  ياپ  ریز  یخاروس 

هزیگنا  " هلاقم زا  ییاه  شخب  هدوت ، بزح  ناگرا  مدرم ، همان  زورما  .دـننک  یم  حرط  هراب  نیا  رد  ار  یتوافتم  هاگن  ًاضعب  زین  هقطنم  رد  دوجوم  ياه  تیلقا 
، قارع تسینومک  بزح  يزکرم  هتیمک  ناگرا  بعـشلا " قیرط   " هیرـشن لاس 1979  مراهچ  هرامـش  رد  هلاقم  نیا  .دناسر  پاچ  هب  ار  ...كوکـشم " ياه 

: تسا هدمآ  نینچ  تسا ، ناریا  اب  قارع  ییورایور  نآ ، عوضوم  هک  روبزم  هلاقم  رد  .دوب  هدش  جرد 

یتروص هب  ار  دوخ  یناتـساد  مه  برع  یعاجترا  ياـه  میژر  قارع و  يدوعـس و  ناتـسبرع  اـکیرما ، ناریا و  يریگرد  ناریا و  بـالقنا  تـالوحت  ربارب  رد 
تروص هب  ار  دوـخ  هناراـکبیرف  مسیلانویـسان "  " دـنک یم  شـالت  دراد و  هدـهع  رب  يزیگنا  ترفن  شقن  قارع  ناـیم ، نیا  رد  .دـنداد  ناـشن  راـب  تحیـضف 

دزاس و فرحنم  دوخ  نوزفازور  ياوزنا  روشک و  نورد  یـسایس  نارحب  زا  ار  ناهذا  دـشوک  یم  قارع  .دروآرد  شیوخ  كوکـشم  تسایـس  رب  یـششوپ 
.دهد شهاک  ار  سراف  جیلخ  هقطنم  رسارس  ياه  قلخ  مدرم و  هدرتسگ  ياه  هدوت  نایم  رد  ناریا  ياه  قلخ  ییاهر  تبثم  ریثأت 

، هار نیا  زا  دـنک و  حرطم  ار  یـسوموبا  بنت و  هلئـسم  دزاس و  ناهنپ  ار  دوخ  ییوج  هنتف  ياـه  هزیگنا  هک  تسا  نیا  قارع  هماـکدوخ  میژر  يربهر  شـالت 
ياـه شـالت  دـشوک ، یم  هچره  اـما  دـهد ؛ ناـشن  یگتـسبمه  ناریا  درُک  قلخ  اـب  دزیگنارب و  یـضرا  لـئاسم  دروم  رد  ار  برع  ياـه  قلخ  یلم  فـطاوع 

تـالمح جوـم  شرتـسگ  تهج  رد  قارع ، رد  مکاـح  هماـکدوخ  هتـسد  راد و  یلخاد  تسایـس  .دیـسر  دـهاوخن  ییاـج  هب  دراوـم  نـیا  رد  شا  هناحوبذـم 
تـسایس دوخ ، هبرجت  هار  زا  قارع  ياـه  تسینومک  .تسا  ینید  یقرتـم  ياـهورین  یلم و  ياـهورین  ناـهاوخ ، يدازآ  اـه ، تسینوـمک  دـضرب  یتـسیرورت 

رد ریخا  تالوحت  ربارب  رد  ار  قارع  يریگ  عضوم  روآدـیدرت ، ياه  هزیگنا  هب  یهاـگآ  اـب  ور  نیا  زا  دـنا ؛ هدرک  یباـیزرا  یتسرد  هب  ار  قارع  ثعب  ناربهر 
(3) .دننک یم  كرد  ناریا 

384

660 ص :

.19/1/1359 رطق ، يرازگربخ  هحود -  ص 11 ، ، 10 ذخأم - 1
لیروآ 1980.  8 رتیور ، نیرحب -  ص 9 ، ، 10 ذخأم - 2

ص 1و2. ، 19/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 3
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یم رکذ  ریز  هنومن  هک  دراد  یعیسو  رایسب  باتزاب  زین  ناریا  یلخاد  تاعوبطم  رد  یماظن ، ًاضعب  یتاغیلبت و  یـسایس ، دعب  رد  قارع  ناریا و  ياه  يریگرد 
.دوش

نینچ ار  قارع  میژر  تیعـضو  طخ ،" رخآ   " ناونع اب  يا  هلاقم  رد  دوخ  زورما  هرامـش  رد  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناگرا  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
تفرعم قاتـشم  يدازآ و  هنـشت  تقیقح و  يایوج  هک  ناوج  لسن  هنابات  یب  شزیخ  وس  کی  زا  تسا : هتفرگ  رارق  انگنت  رد  قارع  میژر  : » دنک یم  میـسرت 

نوچ و یب  ذفنت  دهاش  دناوت  یمن  یگداس  هب  سیئر  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  یتلود  ياهداهن  نیداینب  یگدیسوپ  رگید ، يوس  زا  تسا ؛ یمالسا  لیصا  ياه 
اب يراوجمه  رتالاب ، همه  زا  ثعب و  شترا  رد  درمت  مشخ و  شورخ و  زاغآ  رگید  يوس  زا  دشاب ؛ یتکلمم  ياه  ناگرا  مامت  رد  شیاه  هتـساوخ  ياهارچ 

يرظن زا   ) اکیرما اب  اه  یثعب  یناهنپ ]  ] یکلجریز طباور  ندش  راکشآ  ثعب و  بزح  هناقفانم  ًالماک  یجراخ  تسایس  ندیـسر  تسب  نب  هب  ناریا و  بالقنا 
هظحل ره  ار  هرـصاحم  هقلح  زین  هدرک و  هرـصاحم  فارطا ، زا  ار  قارع  ثعب  میژر  هک  دنتـسه  یلماوع  زا  همه  هدنیاسرف  تالکـشم  نیا  لیئارـسا .) اب  یتح 
نمـشد کی  هب  نونکا  مه  قارع  ...دشیدنا  یم  یـسایس  کیتامتـسیس  ياه  لح  هار  هب  قارع  میژر  هدنیازف ، تالکـشم  نیا  لباقم  رد  .دـننک  یم  رت  گنت 

هدرک و یجراخ  نمـشد  کی  هجوتم  ار  شیوخ  تکلمم  لخاد  ياهرـشق  دناوتب  ات  درخ  یم  ناج  هب  ار  يزرم  نورب  مصاخت  کی  زان  دراد و  زاین  یجراخ 
هیزجت هب  تکرح  نیا  هک  دراد  دوجو  يوق  لامتحا  دوش : یم  مامت  ینیب  شیپ  لـیلحت و  نیا  اـب  هلاـقم  (1)« .دهاکب یلخاد  تالمح  تدش  زا  هلیـسو ، نیدب 

زا شیب  راک ، رخآ  رد  و  دـماجنیب ، برع  ياهروشک  مامت  یـسایس  عاضوا  یتابثان  هب  ییاهن ، لیلحت  رد  دوش و  یهتنم  یبرع  ياهروشک  لخاد  رد  فوفص 
دیدرت هقطنم ، تشونرـس  قارع و  هدـنیآ  دروـم  رد  ینیب  شیپ  ره  تحـص  رد  رگا   » لاـح ره  هب  .درک  دـنهاوخ  ررـض  شناگدـناشن  تسد  اـکیرما و  همه ،

(2)« .تسا هدیسر  طخ  رخآ  هب  قارع  یثعب  میژر  هک  تسین  يدیدرت  هنوگ  چیه  ياج  ینیع  تیعقاو  نیا  رد  تسه ،

385

ناریا میقم  ياه  یقارع   (3)، قارع ریخا  تامادقا  دضرب  یمدرم  تاکرحت  رب  هوالع  ناریا ، رد 

661 ص :

ص 1. ، 19/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
ص5. نامه ، - 2

عون رد  هک  ییامیپهار  نیا  تسا : یکاح  زاوها  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  شرازگ  .دـش  رازگرب  زاوها  رد  میظع  ییامیپهار  کی  هلمج  زا  - 3
يا هیعالطا  زین  عرـش  مکاح  یتنج  مالـسالا  تجح  .دش  رازگرب  رازاب  یمالـسا  نمجنا  نارادـساپ و  هاپـس  تیناحور ، هعماج  توعد  هب  دوب ، ریظن  یب  دوخ 

اب ریسم  لوط  رد  مدرم  .دوب  لیطعت  تبسانم  نیا  هب  زین  زاوها  رازاب  .دننک  تکرش  ییامیپهار  نیا  رد  ات  دوب  هتساوخ  مدرم  راشقا  هیلک  زا  دوب و  هدرک  رداص 
تب ینیمخ  " ؛" تساکیرما هئطوت  ثعب ، بزح  هئطوت   " لیبق زا  ییاهراعـش  دندرک ؛ مالعا  اکیرما  قارع و  ثعب  تلود  زا  ار  دوخ  راجزنا  ییاهراعـش  نداد 
رگا " ؛" تسا دوبان  ثعب  بزح  تسا ، زوریپ  مالـسا  " ؛" ددرگ دیاب  مادعا  نئاخ  دیزی  مادص  ددرگ ، دـیاب  دازآ  یقارع  ردارب  "؛" نکب مادـص  هشیر  نکش ،

هب ماما  مایپ  زا  ییاه  تمـسق  ییامیپهار ، ریـسم  لوط  رد  مینک ." یم  تیامح  نوخ  اـب  مروشک  موب  زرم و  زا  مینک ، یم  تداهـش  لـسغ  دـهد  ناـمرف  ماـما 
ياه تسایس  ثعب و  بزح  نآ ، رد  دش و  داریا  یی  ینارنخـس  مظعا  هینیـسح  رد  ییامیپهار ، ریـسم  ياهتنا  رد  .دش  هدناوخ  اکیرما ، اب  هطبار  عطق  تبـسانم 

زاوها مدرم  نآ ، رد  هک  دیدرگ  رداص  يا  همان  عطق  سپـس  .دش  هدناوخ  اکیرما  یکوک  کسورع  نیـسح  مادـص  تفرگ و  رارق  هلمح  دروم  اکیرما  تلود 
هیفـصت زا  نینچمه  .دـندومن  موکحم  ار  قارع  زرابم  نایناحور  رگید  ردـص و  هللا  تیآ  يریگتـسد  دـندرک و  یناـبیتشپ  قارع  تلم  هناـبلط  قح  تضهن  زا 

.دمآ لمع  هب  ینابیتشپ  زاوها  دالوف  عیانص  رگلالخا  رصانع 
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ردص -ه  للا تیآ  تشادزاب  هب  ضارتعا  رد  ناریا  میقم  نایقارع  مه  زورما  نارهت ، زاوها و  رد 

.دنتشاد تارهاظت  نصحت و  قارع  زا  یناریا  ناناملسم  جارخا  و 

زا يا  هدع  نارهت ، هاگـشناد  دجـسم  رد  .دنک  یم  تیاکح  نانآ  رد  ماجـسنا  تدحو و  نادقف  زا  رما  رهاوظ  اّما  دـننک ؛ یم  اپرب  یتاعامتجا  تاکرحت و  زین 
اه و هورگ  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناگرا  هماـنزور  عیـسو  تاـغیلبت  اـب  هارمه  )(1) و  نیدرورف ات 22  زا 18   ) دـنا هدرک  نصحت  مـالعا  روبزم  ناـیقارع 

قارع ثعب  بزح  دضرب  ییامیپهار  کی  نارهت  رد  دش  مالعا  زورما  لاح ، نیمه  رد  ؛(2)-(3)  دنتسرف یم  مایپ  نانآ  عمجت  يارب  زین  یناریا  ياه  تیصخش 
ناـمز قارع  نیدـهاجم  يوگنخـس  .دـبای  یم  بیترت  یقارع  نیدـهاجم  توعد  هب  ییاـمیپهار  ، » یمالـسا يروهمج  هماـنزور  هتـشون  هب  .دوـش  یم  رازگرب 

(4)« .تشاد مالعا  ورسخرصان  نابایخ  رد  عقاو  يورم  هسردم  لباقم  زا  رهظ ، زا  دعب  ار 4  ییامیپهار 

عجرم ردـص  هللا  تیآ  تشادزاـب  هب  ضارتعا  ناونع  هب  زورما ، رهظ  زا  دـعب   » هک دـناوخ  زکرم " میقم  ياـه  یقارع  زا  يریثک  هورگ   " ار ناـنآ  ناـهیک ، اـّما 
يریزو و تسخن  خاک  يوس  هب  هراـمعلا ، سمـش  رد  عقاو  يورم  هینیـسح  لـباقم  رد  عاـمتجا  زا  سپ  قارع ، زا  یناریا  ناناملـسم  جارخا  و  قارع ، ناـیعیش 

(5)« .دندرک ییامیپهار  بالقنا  نادیم 

راعش دوخ  تکرح  ریسم  رد  نایامیپهار  : » تسا هدمآ  ییامیپهار  نیا  زا  ناهیک  شرازگ  رد 
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داجیا یمالسا  تموکح  ددرگ ، دیاب  دوبان  راوخنوخ  ثعب  میژر  تسا ؛ باوج  رظتنم  ام  نادیهش  نوخ  تسا ، بالقنا  شّرغ  البرک  فجن و  رد  دنداد : یم 
نافعضتسم یماح  یناهج ، ربهر  وت  نکش  تب  ینیمخ  تسا ؛ زوریپ  ردص  رقاب  تسا ، دوبان  مادص  تسا ؛ دوبان  دیزی  مادص  تسا ، زوریپ  مالسا  ددرگ ؛ دیاب 

ماما يربهر  ام  تدحو  نماض  تسا ، مادص  روتسد  هب  ناتـسدرک  هئطوت  وت ؛ راوخنوخ  نمـشد  دریمب  وت ، رادهگن  ادخ  ردص  هللا  تیآ  يا  ینامز ؛ یجان  وت 
(1)« .تسا

قلخ تاجن  يارب  هار  نیرت  لیـصا  ماما  طخ  نآ ، رد  هک  دش  تئارق  دنب  شـش  رد  يا  همانعطق  ییامیپهار ، نیا  نایاپ  رد  تسا : هدمآ  شرازگ  نیا  همادا  رد 
نینچمه .تسا  هدیدرگ  یفرعم  ناریا  گرزب  بالقنا  شخب  ییاهر  شبنج  زا  یـشخب  قارع  ناناملـسم  شبنج  تسا و  هدش  هتـسناد  ناهج  متـس  ریز  ياه 

هدـش موکحم  یناریا ، ناردارب  قحرد  قارع  رد  یثعب  میژر  تازواجت  زین  ردـص و  رقابدـمحم  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  يریگتـسد  رد  نئاـخ  مادـص  تیاـنج 
(2) .تسا هدیدرگ  ینابیتشپ  مالعا  قارع ، راوخنوخ  میژر  لباقم  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياه  يریگ  عضوم  زا  همانعطق ، نیا  رد  .تسا 

ناهیک هتشون  هب  .دش  هلمح  نارهت  رد  قارع  ییامیپاوه  تکرـش  هب  نآ  یط  تفرگ و  تروص  نارهت  رد  قارع ، دضرب  زین  يرگید  مادقا  رهظ  دودح  زورما 
نیسح مادص  هیلع  تارهاظت  نمض  دندروآ و  موجه  الیو  نابایخ  رد  عقاو  قارع  ییامیپاوه  تکرش  هب  نارهت ، میقم  یقارع  نیگمشخ  ناناوج  زا  يا  هدع  »

ياه هشیش  رب  دوب  ناشضارتعا  مشخ و  هناشن  هک  ار  ییاه  هتشون  قارع ، زا  یناریا  ناردارب  جارخا  هب  تبسن  قارع  ثعب  تلود  هنایشحو  راتفر  هب  ضارتعا  و 
هاپس دارفا  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  .دندروآ  نییاپ  ار  نیـسح  مادص  سکع  هتفر و  رتفد  لخاد  هب  سپـس  روبزم  ناناوج  .دندرک  بصن  تکرـش  نیا  رتفد 

ار قارع  ییامیپاوه  تکرش  رتفد  یلامتحا ، دماشیپ  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  ناگدننکرهاظت ، ندرک  قرفتم  نمـض  دنتفای و  روضح  لحم  رد  نارادساپ 
(3) .دنداد رارق  تظافح  دروم 

رد قارع  ییامیپاوه  رتفد  تعاس 12:30  رد  ناریا ، هیلع  قارع  یثعب  میژر  هنامـصخ  مادـقا  لابند  هب  : » تشون هراب  نیا  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  اـّما 
یمالـسا نمجنا  نازومآ  شناد  ییامیپاوه ، رتفد  هرـصاحم  زا  سپ  دش و  هرـصاحم  يرافغ  رذوبا  ناتـسریبد  یمالـسا  نمجنا  نازومآ  شناد  طسوت  نارهت 

هراپ هدیشک و  نییاپ  ار  نیـسح  مادص  مسیلایرپما ، رودزم  ریوصت  ربکا ، هللا  راعـش  اب  نازومآ  شناد  .دنتفرگ  ناگورگ  هب  ار  یقارع  نادنمراک  زا  رفن  تشه 
نارادساپ هاپـس  نازومآ ، شناد  طسوت  رتفد  لاغـشا  یپ  رد  .تسا  هدمآ  تسد  هب  هاش  هدش  باق  سکع  هارمه  يدایز  كرادم  دانـسا و  نینچمه  .دـندرک 

یقاتا تفگ : ام  راگنربخ  هب  يرافغ  ناتسریبد  نازومآ  شناد  لمع  نیا  اب  هطبار  رد  نارادساپ ، هاپـس  لوئـسم  .تفرگ  هدهع  هب  ار  رتفد  تاماظتنا  هلـصافالب 
ات رتفد [  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  .مینک  اشفا  ار  نآ  كرادم  دانـسا و  ندرک ، زاب  زا  سپ  مراودـیما  .تسا  لفق  نآ  برد  هک  دراد  دوجو  مود  هقبط  رد 

ار قارع  هب  ترفاسم  طیلب  زورما ]  نیمه 
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هب ار  نارهت  رد  قارع  ییامیپاوه  رتفد  لاغشا  تیلوئسم  ًامسر  سامت ، نمض  يرافغ ، رذوبا  ناتسریبد  نازومآ  شناد  یمالـسا  نمجنا  هدنیامن  .تخورف  یم 
(1)« .تفرگ هدهع 

بزح يوگنخـس  دادـماب ، همانزور  هتـشون  هب  .درک  مالعا  ناریا  یهورگ  ياه  هناسر  رد  جرد  تهج  ار  قارع  زا  يراـبخا  رگید ، یهورگ  زین  ماـگنه  بش 
زورید دنتسه ، هعیش  ردق  یلاع  عجرم  ییوخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  تمدخ  فرـشا ، فجن  رد  هک  يراصنا  هّللا  تیآ  ترـضح  درک : مالعا  يدیحوت 
دادغب هب  ردص  رقابدمحم  دیس  هّللا  تیآ  اب  هارمه  ناشیا  ًالامتحا  دش : روآدای  وگنخس  نیا  .دنا  هدش  ریگتـسد  قارع  تموکح  نارومأم  تسد  هب  رهظزادعب 

هب جورخ  دورو و  قح  یسک  دراد و  رارق  قارع  یتینما  نارومأم  هرصاحم  رد  ییوخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  هناخ  نونکا  مه  دوزفا : يو  .دنا  هدش  هدرب 
(2) .دنا هدرب  یمولعمان  هطقن  هب  هدرک و  ریگتسد  البرک  رد  ار  یمالسا  توعد  بزح  ناربهر  زا  یکی  نینچمه  دوزفا : يو  .درادن  ار  هناخ  نیا 

386

؛ تسا هدرک  ناـسکی  كاـخ  اـب  ار  قارع  نیـشندرک  ياتـسور  رازهود  قارع ، ثعب  يروتاـتکید  مـیژر  هـک  دـنداد  ربـخ  قارع  مـیژر  فلاـخم  درُک  عباـنم 
دورولا عونمم  ار  هقطنم  هدرک و  لقتنم  اه  هاگودرا  هب  ار  اهاتسور  نیا  مدرم  نینچمه  میژر  نیا  .دنرادرارق  هیروس  هیکرت و  ناریا ، زرم  رد  هک  ییاهاتـسور 

(3) تسا هدومن  مالعا 

یط زورما ، هرامـش  رد  ناـهیک  هماـنزور  .تـسا  هدروآ  دوـخ  هلاـسکی  شرازگ  همدـقم  رد  قارع " ناتـسدرک  دـحتم  تسیلایـسوس  بزح   " ار بـلطم  نـیا 
هلاسکی درکلمع  زا  ییاه  هنومن  زا  روکذـم ، بلطم  رب  هوالع  شرازگ  نیا  رد  .داد  ربخ  بزح  نیا  هلاسکی  تیلاعف  شرازگ  راشتنا  زا  هیمورا ، زا  یـشرازگ 

یخرب یتمینغ ، حالـس  يدادعت  نتفرگ  تسا و  هدش  رجنم  قارع  نایماظن  ندش  هتـشک  هب  هک  يریگرد  يدادعت  هلمج : زا  تسا ؛ هدـش  هدادربخ  بزح  نیا 
(4) .هورگ نیا  عفن  هب  یقارع  دننام  نادنز  ياه  هاگودرا  رد  تارهاظت  و  قارع ، یماظن  تاسیسأت  رد  تاراجفنا 

387

راگنربخ هراب  نیا  رد   (5) .دندرک يزادنا  ریت  یسیواب  يزرم  هقطنم  يوس  هب  نیگنس  کبس و  ياه  حالـس  اب  یقارع  مجاهم  ياهورین  زورما ، بشید و  یط 
نامجاهم دش ، جراخ  ثعب  لماوع  فرصت  زا  هام  راهچ  زا  دعب  هک  یسیواب  هقطنم  فرصت  لابند  هب  داد : شرازگ  نیریشرصق  زا  سراپ  يرازگربخ  یمازعا 

بالقنا نارادساپ  یمالسا و  يروهمج  شترا  حلسم  ياهورین  .دنا  هتفرگ  شتآ  ریز  ار  هقطنم  کبس ، نیگنس و  ياه  حالـس  عاونا  رتپوک و  یله  اب  یقارع 
هک دندرک  يزادنا  ریت  یسیواب  هقطنم  هب  قارع  مجاهم  ياهورین  زورما  شرازگ ، نیاربانب  .دنهد  یم  خساپ  اهنآ  شتآ  هب  رذوبا ، پیت  ینابیتشپ  هب  یمالسا ،

(6) .دیبوک مهرد  بالکراهچ  ات  ار  یقارع  مجاهم  ياهورین  عضاوم  داد و  خساپ  تالمح  نیا  هب  بالقنا  نارادساپ  شترا و  دارفا  هناخپوت 

يا هدع  زین  دادماب  تعاس 2:30  تسا : یکاح  زورما  ياه  هلمح  دنور  هرابرد  شرازگ ، نیمه 
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ياه هلولگ  زا  یکی  سراپ ، يرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  هب  .دـندرک  يزادـنا  ریت  باـهذ  لپرـس  هطقن  دـنچ  هب  فکنیـشالک  7 و  یج.یپ.رآ اب  مجاهم ،
(1) دنتخیرگ دندوب ، هدش  هجاوم  بالقنا  نارادساپ  تمواقم  اب  هک  نامجاهم  درک و  تباصا  هناخ  دنچ  هب   7 یج.یپ.رآ

(2) دنتفرگ شتآ  ریز  ار  یسیواب  يزرم  هاگساپ  هقطنم و  قارع ، كاخ  لخاد  زا  حلسم ، نامجاهم  رگید  راب  کی  زورما ، تعاس 16  زا 

ياهورین اب  نارادـساپ ، هارمه  تعاس 22:30 ، ات  تعاس 16  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  داد : شرازگ  زین  نیریـشرصق  هب  ناهیک  یمازعا  راـگنربخ 
؛ دماین دراو  یبیسآ  ام  ياهورین  هب  يریگرد  نیا  رد  دوب ، هتشگزاب  یسیواب  زا  هک  نارادساپ  هاپـس  تایلمع  ناهدنامرف  زا  یکی  هتفگ  هب  .دوب  ریگرد  یقارع 
تسا و مارآاـن  هقطنم ، تفگ : هقطنم  تـالوحت  نیرخآ  هراـبرد  يو  .تفر  نیب  زا  دـش و  هدـیبوک  مهرد  نادیـس  ماـن  هب  یقارع  ياـه  هاـگیاپ  زا  یکی  یلو 

(3) .تسا هدش  هتساک  اه  يریگرد  تدش  زا  یلو  دهد ؛ یم  يور  زین  هدنکارپ  ياه  يریگرد 

(4) دندش راپسهر  يزرم  هقطنم  يوس  هب  یتیوقت  ياهورین  داد  شرازگ  نیریشرصق  زا  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  ماگنه  بش 

دارفا زین  يزرم و  نارادساپ  هاپس  دارفا  هیلک  هب  يا ، هیعالطا  یط  نارادساپ  هاپس  نیریشرصق ، لامش  رد  عقاو  یسیواب  يزرم  هاگـساپ  هب  قارع  هلمح  یپ  رد 
(5) .داد شاب  هدامآ  هریخذ ،

هتسد ای  هورگ  هورگ  دیریگرب و  حالـس  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا حرـش  نیا  هب  هاپـس  یمومع  طباور  هیعالطا  نتم 
ندومن جنـشتم  يارب  اـکیرما ، راوخناـهج  مزیلاـیرپما  روتـسد  هب  قارع  ثعب  رودزم  میژر  ناملـسم ! نارهاوخ  ناردارب و  ءاسن 71 )  ) .دـینک تکرح  یعمج 
طسوت هک  یسیواب  هاگـساپ  نونکا  مه  تسا و  هدز  ناریا  زرم  رد  یتاکیرحت  هب  تسد  قارع ، مدرم  یمالـسا  يا و  هدوت  مایق  ندیـشک  فارحنا  هب  هقطنم و 

نارادـساپ هاپـس  دارفا  هیلک  هب  هلیـسو  نیدـب  .تسا  هتفرگ  رارق  قارع  یثعب  میژر  هناخپوت  هلمح  ریز  دوش ، یم  يرادـساپ  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپس 
کیبل تاظحل  رگید  راب  کی  تنمیم ، یکرابم و  هب  هک  تسا  دـیما  .دوش  یم  هداد  لماک  شاب  هدامآ  هریخذ ، دارفا  يزرم و  نارادـساپ  یمالـسا و  بالقنا 

دض گرزب  ياهدس  زا  رگید  یکی  یقارع ، ناردارب  هژیو  هب  یمالسا و  تما  يرای  هب  یلاعت ، قح  تمحر  عاعش  رد  دشاب و  کیدزن  تداهش  یهلا  يادن  هب 
(6)« .میزاس ناریو  ار  يرشب 

388

زابرـس کی  تشدرـس  رد  زورما  برغ ، هقطنم  ینیمز  يورین  شرازگ  ربارب  .تسا  هجوت  دروم  لئاسم  زا  اـهزرم  رد  دارفا  ددرت  ینونک ، صاـخ  عاـضوا  رد 
.دش هدنهانپ  يدوخ  ناگداپ  هب  زرم ، زا  روبع  اب   (7)" .ب .م  .س   " مان هب  یقارع  هفیظو 
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ص 12. ، 8 ذخأم - 3
ص 1. ، 3 ذخأم - 4

ص 2. ، 55 ذخأم - 5

ص 12. ، 4 ذخأم - 6
.تسا هدش  رکذ  يو  لماک  مان  دنس ، رد  - 7
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دنزرف نامثع  یتسرپرس  هب  قارع ، هینامیلس  زا  ونرب ، فکنیـشالک و  رابریت  هب  حلـسم  رفن  دودح 200   » زورما هک  دنداد  عالطا  زین  يرمرادـناژ  یلحم  عبانم 
ریش هرد  هیرق  هب  رد 19/1/1359  تسا -  هتفر  قارع  هب  ًادـعب  هتـشاد و  تیلاعف  ناتـسزوخ  رد  ًالبق  هدوب و  یفطـصمالم  ناگرمـشیپ  ءزج  هک  هلوتک -  یلع 

یتسرپرـس يراگتـسر ) فرط  زا   ) هک يدنب ، شقن  نامثع  خیـش  دنزرف  حارط ، هب  ار  دوخ  هدـش و  دراو  ناویرم  ابمک ) دارفا  رارقتـسا  لحم   ) یلزد کیدزن 
(1)« .دنا هدامآ  ناریا  اب  گنج  يارب  دنتشاد  راهظا  اهنآ  هب  سوسحمریغ  دندومن و  یفرعم  دراد ، ار  تایلمع 

389

، يوخ داباهم ، ياهرهـش  عاضوا  درک ، لاسرا  نارهت  هب  زورما  هیمورا  هاپـس  تاعالطا  هک  یـشرازگ  رباـنب  .دراد  همادا  یبرغ  ناـجیابرذآ  رد  یبسن  شمارآ 
(2) .تسا مارآ  بآودنایم  ساملس و  وکام ،

، یبرغ ناجیابرذآ  رادناتـسا  یـسایس  نواعم  کباتا  رتکد  .دراد  همادا  نانچمه  قطانم  زا  یـضعب  يزاسکاپ  ناتـسا و  نیا  رد  شترا  تکرح  لاـح ، نیا  رد 
ناردارب مهافت  لابقتسا و  نسُح  اب   64 رکشل ياهدحاو  هیمورا ، هعبات  ياهاتسور  زا  یقطانم  رد  شترا  يزاسکاپ  همانرب  همادا  رد  : » درک مالعا  زورما  دادماب 

دابآ ناطیـش  دابآراژ و  هریز ، دابآریـصن ، شک ، هدرب  ول ، شعق  دابآ ، نسوس  زانان ، ياهاتـسور  رد  يزاـسکاپ ، هماـنرب  : » تفگ يو  .دـندش » ور  هبور  درُک 
(3)« .دش شترا  لیوحت  دوب ، درُک  ناردارب  رایتخا  رد  هک  هحلسا  يرادقم  هتفای و  نایاپ 

ندش هدوبر  هب  ضارتعا  تهج  هدقن ، رد  زورما  .دنک  یم  لالتخا  راچد  اه ، ییابر  مدآ  هلمج  زا  ییاذیا  تاکرحت  یخرب  ار  هقطنم  شمارآ  رگید ، يوس  زا 
ار دارفا  نیا  هدقن ، يرادنامرف  تسرپرس  هتفگ  هب  .دندش  اهنآ  يدازآ  راتساوخ  هدقن ، يرادنامرف  رد  یعامتجا  یط  مدرم  دش و  لیطعت  رهش  رازاب  يا ، هدع 

(4) دنا هدرب  داباهم  هب  دنا و  هدرک  ریگتسد  هل  هموک  هب  هتسباو  حلسم  ياه  هورگ 

هدوبر هدـقن  ناتـسرهش  رد  هک  دارفا  نیا  ارجام ، همادا  رد  .دـندوب  هشیپدـنچ  نارازگراک  یگدـنزاس و  داهج  ياروش  ياضعا  زا  رفن  راهچ  ناگدـش  هدوبر 
(6) .دشن هداد  لیوحت  اهنآ  لماح  لیبموتا  یلو  ؛(5)  دندش دازآ  داباهم  رد  ماگنه  بش  دندوب ، هدش 

همانزور نیا  هتـشون  هب  .تسا  هتفرگ  تروص  هیونـشا  یلاوح  رد  ًاریخا  زین  يرگید  يریگ  ناـگورگ  یمالـسا ، بـالقنا  هماـنزور  زورما  هرامـش  شرازگ  هب 
رارق هناحلسم  هلمح  دروم  دندوب  لوغشم  سـسجت  هب  هقطنم  رد  دوب ، هدرک  طوقـس  لبق ، زا  هک  ییامیپاوه  هشال  زا  یبایدر  روظنم  هب  هک  يا  هرفن  هد  پیکا 

(7) .دندش هتفرگ  ناگورگ  هب  هیقب  رفن  ُهن  دش و  حورجم  تدش  هب  اهنآ  زا  نت  کی  دنتفرگ ،

ياـه هورگ  ماـگنه  بش  سراـپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .تفرگ  رارق  هناحلـسم  موجه  دروم  يرمرادـناژ  هاـگرارق  هاگـساپ و  دـنچ  رگید ، يا  هثداـح  رد 
یکیدزن رد  عقاو  يرمرادناژ  هاگرارق  حلسم ،

666 ص :

.21/1/1359 اجازن ، هب  اجامس 3 ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   0633430 هرامش دنس  - 1
.19/1/1359 نارهت ، تاعالطا  هب  هیمورا ، تاعالطا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063312  دنس  - 2

ص11. ذخأم 3 ، - 3
.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص 4 ، ذخأم 37 ، - 4

.دنتشگزاب رهش  نیا  هب  هدقن  مدرم  روشرپ  لابقتسا  نایم  رد  نتراهچ  نیا  هرامش 21/1/1359 ، یمالسا  يروهمج  همانزور  هتشون  هب  - 5
ص3. ، 21/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 6

ص 12. ، 2 ذخأم - 7
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نینچمه .دنداد  خساپ  اه  يزادـنا  ریت  نیا  هب  هاگرارق  رد  رقتـسم  دارفا  دـنداد و  رارق  هلمح  دروم  لسلـسم  هراپمخ و  اب  ار  هیمورا  عباوت  زا  دـنب "  " ياتـسور
خساپ يزادنا  ریت  هب  هاگساپ  دارفا  تفرگ و  رارق  حلسم  ياه  هورگ  موجه  دروم  هدقن ، ناتسرهش  عباوت  زا  ولنچب  دابآریم و  ياهاتـسور  يرمرادناژ  هاگـساپ 

(1) .تشادن یتافلت  اه  يزادنا  ریت  نیا  یبرغ ، ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح  هتفگ  هب  .دنداد 

هرجفنم داوم  هیمورا  یندیماشآ  بآ  نامتخاس  رد  مجاهم ، يا  هدـع  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  هتـشون  هب  .دـش  ماجنا  هیمورا  رد  رگید ، ییاذـیا  تکرح 
(2) .تسا هدرک  یفرعم  تارکمد  بزح  زا  ار  نامجاهم  همانزور ، نیا  راگنربخ  .دندرک  ریگتسد  ار  نامتخاس  نابهگن  نارادساپ  زا  رفن  هس  دنتشاذگراک و 

هدودـحم رد  یلامتحا  تاکرحت  زا  لوئـسم  تاماقم  عالطا  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يا  هدـنهد  رادـشه  دراوم  تاکرحت ، نیا  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  رد 
ار یلحم  عبانم  یخرب  شرازگ  زا  هدش  لصاح  هجیتن  يرمرادناژ ، یهدنامرف  هب  یشرازگ  رد  كرتشم  داتس  هلمجزا : دوش ؛ یم  شرازگ  یبرغ ، ناجیابرذآ 

نینچمه .دنـشاب » یم  هل  هموک  نارادفرط  زا  هک  دشاب  یم  رقتـسم  بآودـنایم  دابآ  نسح  رد  يرفن  يورین 150  کی  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  مـالعا 
اب هک  ینایـشترا  نیب  رد  .درک  دنهاوخ  رجفنم  ار  ژد  نیهاش  ّدـس  ولزورون و  ّدـس  دـنروخب ، تسکـش  گنج  رد  رگا  دـندومن  دـیدهت  رارـشا  : » تسا هدـمآ 

راوتسا یناساول ، ناوتس  رفدیواج ، ناوتس  رفظم ، ناوتس  يریشم ، گنهرس  رای ، یلع  درگرس  يرداق ، گنهرـس  دنراد  يراکمه  ناتـسدرک  حلـسم  بازحا 
(3)« .تسا هدومن  ترفاسم  قارع  هب  يرداق  گنهرس  خیرات 14/1/1359  زا  عالطا ، رارق  هب  دنشاب و  یم  يراقفلاوذ  راوتسا  يرهوگ ،
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رد زورما  لاـح  نیمه  رد  اـما  دراد ؛ همادا  یبرغ  ناـجیابرذآ  دـننام  زین  ناـهاشنامرک  ناتـسدرک و  ناتـسا  رد  نیـشندرک ، قطاـنم  هب  طوبرم  یبـسن  شمارآ 
تـسا یکاح  روشک  برغ  رد  شترا  ینیمز  يورین  عبانم  شرازگ  .تسا  دیدهت  دروم  شمارآ  نیا  دهد  یم  ناشن  هک  دمآ  دیدپ  یتاکرحت  هواپ  جدننس و 
ناـبایخ رد  وردوخ  يور  گـنفت 106  هضبق  کـی   » روـبزم هورگ  شرازگ ، نیا  رباـنب  .تسا  هتفاـی  شیازفا  جدننـس  رد  تارکمد  بزح  تیلاـعف  زورما  هک 

(4)« .دنشاب یم  رقتسم  بزح ، دوخ  نامتخاس  رد  رفن  یلا 250  دودح 200  هدومن و  رقتسم  يرمرادناژ 

(5) .دنا هداد  تروص  جدننس  رهش  رد  حلـسم ، ياه  هورگ  ار  يا  هدنکارپ  ياه  يزادنا  ریت  هتـشذگ  بش  هک  تسا  یکاح  شترا  عبانم  زا  يرگید  شرازگ 
، رکشل ناراکمه  ناملسم و  دارفا  ًاصوصخم  شترا و  لنـسرپ  رازآ  ّتیذا و  زا  هل ، هموک  هژیو  هب  حلـسم  ياه  هورگ  تسا : هدمآ  نینچمه  شرازگ  نیا  رد 
زا هک  ار  نالدرا  نیسح  ياقآ  یتح  دنتشاد ؛ مازعا  داباهم  هب  یتح  دندومن و  ریگتـسد  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  هتـشذگ  زور  دنچ  رد  دن و  درکن  يراددوخ 

(6) .تسا یتحاران  راشف و  تحت  تخس  نانآ  يوس  زا  تسا و  هدرک  ریگتسد  هل  هموک  تسا  مانب  ناناملسم 

لخاد هب  هواپ ) فارطا   ) يداروت یلوپرـس  فارطا  ياه  هوک  زا  هواپ ، ینابرهـش  مالعا  ربارب  .تشاد  دوجو  ییاذـیا  تاکرحت  يریگرد و  زین  هواپ  رد  زورما 
نیا  (7) .دش باترپ  هراپمخ  رهش 
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.سراپ يرازگربخ  هیمورا -  ص 4 ، ، 37 ذخأم - 1
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.20/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063324  دنس  - 3
.اجاژ هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063358  دنس  - 4
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(1) .دنک یم  تیاکح  فارطا  ياه  هوک  رد  حلسم  دارفا  یماظن و  ياهورین  نیب  هدنکارپ  يزادنا  ریت  يریگرد و  عوقو  زا  نینچمه  شرازگ 

لاسرا شترا  كرتشم  داتس  يارب  وحن  نیا  هب  فیرشوبا ،" تایلمع ، یهدنامرف   " ياضما اب  ار  هثداح  شرازگ  هاپس  یهدنامرف  زکرم  روبزم ، هثداح  هرابرد 
ثعب نارودزم  هارمه  تارکمد ، بزح  حلـسم  دارفا  هبنـش 19/1/1359 ، هس  زور  رهظزادعب  تعاس 4  رد  برغ ، یتایلمع  هاپـس  زا  هلـصاو  ربخ  قبط  : » درک

هس هک  يریگرد  نیا  هب  هواپ  مدرم  هاپس و  شترا و  هلمح ، نیا  باوج  رد  هک  دندرب  هلمح  هاپس  تایلمع  داتس  هواپ و  هب  نیگنس  حالـس  هراپمخ و  اب  قارع ،
(2)« .دنداد خساپ  هناعطاق  دیشک ، لوط  تعاس 

391

هب ناتـسدرک  یموق  نارحب  هب  اه ، هورگ  نیا  مومع  .تسا  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  هجوت  دروم  تاعوضوم  نیرت  يروحم  زا  یکی  ناتـسدرک " عوضوم " 
، یـسایس یتاغیلبت و  ییورایور  کی  رد  نآ ، ددـعتم  یـشاوح  هناهب  هب  و  نآ ، هب  اکتا  اب  دـنناوت  یم  هک  یتصرف  دـننک ؛ یم  هاـگن  منتغم " یتصرف   " تروص

یم تکرح  اه  هورگ  هیقب  اب  توافتم  دراد و  ار  دوخ  صاخ  هویش  هک  تسا  انثتـسا  کی  هدوت  بزح  نایم ، نیا  رد  .دننک  حرطم  ار  دوخ  عضاوم  نامزاس و 
دای دروخرب  توافت  عون  زا  يا  هنومن  بلاطم  نیا  .تسا  هدـش  باختنا  بلطم  ود  یتسیـسکرام ، ياه  هورگ  ناگرا  هیرـشن  ود  زورما  ياه  هرامـش  زا  .دـنک 

.دنهد یم  ناشن  ار  هدش 

یهورگ ناگرا  هیرـشن  نیا  .تسا  هدـش  باختنا  ییاهر  هیرـشن  زورما  هرامـش  زا  تسا ، یتسیـسکرام  ياه  هورگ  ماـع  عضاوم  زا  يا  هنومن  هک  لوا  بلطم 
هدـمآ دـیدج " یگنج  كرادـت  ناتـسدرک ،  " ناونع اب  يا  هلاقم  رد  هیرـشن ، نیا  رد  .دـنک  یم  تیلاعف  یتسینومک " تدـحو  نامزاس   " ناونع اب  هک  تسا 

: تسا

لاؤس نیا  هب  باوج  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دزادـنا ؟ هار  هب  ناتـسدرک  رد  دـنارورپ ، یم  هلیخم  رد  هک  روط  نآ  ار  يرایع  مامت  گنج  تسا  رداق  تلود  اـیآ 
جیسب زا  رگید  .دزیگنارب  ناتسدرک  هیلع  رب  ار  ناریا  یمومع  راکفا  دناوت  یمن  رگید  تلود ، هک  تسا  نیا  لیلد  تسا و  دیدرت  دروم  رضاح  لاح  رد  لقاال 

ناتسدرک گنج  يارب  یبسانم  يا  هدوت  هناوتـشپ  تسین  رداق  تلود  مالک ، کی  رد  .تسین  يربخ  رافک  اب  گنج  ناتـسدرک و  يوس  هب  ینویلیم  ياه  هدوت 
(3) .دنک ادیپ 

ینلع یتاـعوبطم و  دروخرب  عون  زا  اـیوگ  يا  هنومن  بلطم ، نیا  .تسا  هدـش  باـختنا  ناریا ، هدوت  بزح  ناـگرا  مدرم ، هماـن  زورما  هرامـش  زا  مود  بلطم 
یتسیئوئام ياه  نایرج  زین  هتشذگ و  میژر  هب  هتسباو  تسار  یبالقنادض  ياه  نایرج  ياشفا  یشم ، نیا  بوچراچ  .تسا  ناتـسدرک  لئاسم  اب  هدوت  بزح 

نایرج عضاوم  راتفر و  اّما  دیامن ؛ اشفا  موکحم و  ار  نانآ  تدش  هب  دنک و  دای  " بالقنادض  " ناونع اب  نانیا  زا  دشوک  یم  هدوت  بزح  .تسا  هل  هموک  ریظن 
ًاتدمع ار  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  لاثما  ياه  هخاش  ای   (4) تارکمد بزح  دننام  یموق  ياه 
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مک تسد  دشوک  یم  هدوت  بزح  .دنک  یم  عافد  نآ  زا  ای  دهد  یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  نآ  یحیولت  روط  هب  بسانت ، هب  یهاگ  دراذگ و  یم  توکـسم 
یموق ياه  هورگ  یلـصا  ياه  نامرآ  یلو  دنکن ؛ ذاختا  ناتـسدرک  لئاسم  رد  ماظن  دـض  راکـشآ  عضاوم  دوش ، یم  طوبرم  یمومع  راکفا  هب  هک  اج  نآ  ات 

دـض  " ناونع تحت  هدـش ، داـی  بلطم  رد  .دـیامن  يریگیپ  دـییأت و  یتسیـسکرام ، ياـه  هورگ  رگید  زا  رت  هناـنیب  عقاو  رت و  لوقعم  ياـه  هفاـفل  رد  ار  درُک 
: تسا هدمآ  میسانشب ،" ناتسدرک  رد  ار  بالقنا 

لوغـشم ناتـسدرک  رد  دوخ  ياه  هئطوت  هب  نانچمه  بالقنادض  یلو  درذگ ؛ یم  ناریا  مدرم  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  زا  هک  تسا  لاس  کی  زا  شیب  »
میژر ناگتـسباو  زا  ناباب ، گنـشوه  سدنهم  هورگ ، نیا  ناربهر  زا  یکی  هلـصاو ، ياه  شرازگ  قبط  هک  هل  هموک  یبالقنادـض  کهورگ  زا  ریغ  هب  .تسا 

گنهرـس يا و  هلیناخ  يداه  خیـش  يدـنب ، شقن  نامثع  خیـش  يربهر  هب  يراگزر  بزح  رد  تسا ، رـسناور  هقطنم  ياـه  لادوئف  زا  یکی  يولهپ و  روفنم 
: دنلوغشم يراکبارخ  هب  دنیازفا و  یم  هقطنم  رد  شاشتغا  جرم و  جره و  هنماد  رب  حلسم ، ياه  هورگ  لیکشت  اب  زین  ریز  دارفا  يدنب ، شقن 

رد اه  يراکبارخ  تالمح و  بلغا  تسا و  هدش  رقتسم  نیریـشرصق  کیدزن  قارع  زرم  رد  حلـسم  رفن  اب 3000  ینابرهش ) قباس  رسفا   ) هزبس ناورـس  .فلا 
.دوش یم  ماجنا  وا  هورگ  طسوت  ناکم ، نیا 

يراـکبارخ هب  نیریـشرصق  یلاوـح  رد  قارع  ناریا و  زرم  رد  رادـگنفت  رفن  اب 3000  یناخلق ، زا  یتمـسق  باـهذ و  هشیاـت  لـیا  سیئر  يرظن ، دومحم  .ب 
دمآرد زونه  هک  تسا  یناوارف  یعورزم  ياـه  نیمز  ياراد  نآ ، فارطا  باـهذ و  لپرـس  هقطنم  رد  صخـش  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  .تسا  لوغـشم 

هرداصم و تهج  رد  یمادـقا  رما ، نیلوئـسم  يوس  زا  زونه  هنافـسأتم  .دوش  یم  هداتـسرف  قارع  هب  شلامع  يدایا و  هلیـسو  هب  نآ  عرز  تشک و  زا  لصاح 
بلس هقطنم  نیا  ناناقهد  زا  یملسم  قح  هک  نیا  رب  هوالع  بیترت ، نیا  اب  تسا ؛ هدماین  لمع  هب  شکتمحز  ناناقهد  نیب  رد  يو  یبصغ  ياه  نیمز  میسقت 

.دسر یم  اه  يراکبارخ  دیدشت  يارب  بالقنادض  تسد  هب  مه  يا  هظحالم  لباق  دمآرد  تسا ، هدش 

.دنلوغشم هئطوت  هب  نیریشرصق  زرم  رانک  قارع ، رد  يرارف  قباس و  نایچقاچاق  زا  نیریش ، جرف  و  چک ، هم  هحمام  هب  فورعم  دمحم ، .ج 

زین مودعم ، گیب  متسر  دنزرف  یمتسر  بارهس  و  دورناوج ، ماشآ  نوخ  ياه  لادوئف  زا  نت  ود  لیکو ) هب  فورعم   ) یمتـسر گیب  متـسر  گیب و  نسح  .د 
.دنتسه هقطنم  نیا  نارگ  هئطوت  زا 

، يورسخ زرم  کیدزن  قارع  هرالک  هیرق  رد  گرزب ، یناج  رارشا و  هدرکرس  فاج ، رادرس  ه . 
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هنایهام 70 مادک  ره  نارودزم  نیا  دنا ؛ هدـش  رقتـسم  اهنآ  نارکون  یگیب و  دـلو  یناجاباب ، دورناوج ، ياه  هداز  گیب  هجوج  زا  رودزم  رازهدـنچ  قافتا  هب 
.دنراد یم  تفایرد  قوقح  لایر  رازه 

دیس تطاسو  اب  صخش  نیا  درب ؛ یم  رس  هب  ناریا  رد  نونکا  هک  ، یناخلق لیا  زا  یتمسق  سیئر  ناطلس  رمق  رسپ  ناطلـس ، مارهب  هب  فورعم  يرپسا  مارهب  .و 
هتشک بالقنا  نارادساپ  اب  دروخ  دز و  رد  وا  یبالقنادض  ناگتسباو  زا  یکی  لبق  هام  کی  .دنک  یم  دمآو  تفر  ام  روشک  رد  هنادازآ  يردیح  نیدلارـصن 
قارع ناریا و  زرم  رد  عولخم  هاش  نامز  یتلود  ياه  کیرچ  سیئر  و  نابزیلاپ ، دبهپس  یمارهب و  اشاپ  یلع  پیترس  کیدزن  ناتـسود  زا  يرپسا  مارهب  .دش 

ریاس محازم  اج  نآ  رد  دنک و  یم  هدافتـسا  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  یلیـصحت  سروب  زا  اکیرما  رد  يرپسا  نودـیرف  مان  هب  وا  نارـسپ  زا  یکی  .تسا  هدوب 
.تسا نایوجشناد 

فیثک لامعَا  تازاجم  زا  رارف  يارب  دنتـسه ، هاشنامرک  رـسناور  هقطنم  ياه  لادوئف  زا  هک  ینیلعن  دـمحا  دیـس  رداقلادـبع و  دیـس  نامحرلادـبع ، دیـس  .ي 
، تسود سابل  رد  دارفا  نیا  .دنا  هدرک  حلسم  ار  دوخ  يدایا  لامع و  هلیسو  نیدب  دنا و  هدیورگ  تلود  هب  هتسباو  درُک  ناگرمشیپ  هورگ  هب  دوخ ، هتـشذگ 

(1)« .دنزاس یم  نیبدب  بالقنا  تلود و  هب  ار  هقطنم  ناناقهد  دوخ ، لامعا  اب  دننک و  یم  تنایخ  ناریا  بالقنا  هب 

: تسا هدمآ  هدش ، میظنت  هنیمز  ِمت و  نامه  اب  هک  دوسون " يداصتقا  هرصاحم   " ناونع تحت  یبلطم  رد  همادا ، رد 

.دنرب یم  رس  هب  يراوشد  رایـسب  عضو  رد  ناماس  نیا  مدرم  تسا و  هدش  يداصتقا  هرـصاحم  هواپ ، یلحم  نارادساپ  طسوت  دوسون  هک  تسا  هام  ود  تّدم  »
هب هقطنم  نیا  رد  رورم  روبع و  تسا و  هدـنام  وراد  نودـب  شیپ  هام  ود  زا  دوسون  هاـگنامرد  يرادـهب و  دوسون ، رد  مدرم  هماـن  راـگنربخ  شرازگ  قبط  ... 

تیلاعف يارب  ار  هنیمز  تسا و  كانرطخ  رایـسب  قارع ، یثعب  میژر  لامع  یـشاپمس  هقطنم و  جنـشتم  عضو  هب  هجوت  اـب  هلئـسم  نیا  .تسا  عونمم  یلک  روط 
گیبدماح لماوع  .دنلوغـشم  هئطوت  دمآو و  تفر  هب  هقطنم  نیا  رد  اراکـشآ  نانآ  ياهورین  هک  تسا  هدرک  مهارف  نانچنآ  كاواس ، لماوع  بالقنادض و 

ًالعف اه  اتـسور  نیا  مامت  دنا و  هدرک  ناریا  كرت  هب  راداو  ار  یناجاباب  فارطا  ياتـسور  نیدنچ  دنا ، هدـش  حلـسم  قارع  میژر  فرط  زا  هک  گیبدـمحم  و 
دوسون مدرم  یفرط  زا  .دنا  هدش  حلسم  گیبدماح  يوس  زا  ناییاتسور  نادنزرف  هدیـسر ، عالطا  قبط  .دنا  هدش  هدنهانپ  قارع  هب  همه  دنا و  هنکـس  زا  یلاخ 

(2)« .دننک يریگولج  ناریا  كاخ  هب  قارع  سانجا  دورو  زا  دندش ، فلت  مه  ناشنادنزرف  دوخ و  یگنسرگ ، زا  یتح  رگا  هک  دنا  هتشاذگ  رارق  دجسم  رد 

392

دجسم رد  مدرم  دش و  لیطعت  رهش  ياه  هزاغم  زورما   (3)، رهشهام هتشذگ  زور  عیاقو  همادا  رد 
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، ییادف رب  گرم  لیبق  زا  ییاهراعـش  نداد  اب  دـندرک و  تکرـش  ییامیپهار  کی  رد  رفن  نارازه  تشون : یمالـسا  بالقنا  همانزور  .دـندرک  عامتجا  عماج 
ماما ینارنخـس  زا  سپ  دـندش و  عمج  رهـشهام  عماج  دجـسم  ولج  رد  رتمولیک ، راهچ  دودـح  یتفاسم  یط  زا  سپ  قفانم ، رب  گرم  تسینومک و  رب  گرم 

ییاهراعش نداد  اب  نایامیپهار ، زا  رگید  یهورگ  نینچمه  .دندش  ثداوح  ناکّرحم  رگ و  لالخا  رصانع  يریگتـسد  راتـساوخ  رهـشهام ، دجـسم  تعامج 
هب ار  هدوت  بزح  قلخ و  ییادف  ياه  کیرچ  نیدهاجم و  نامزاس  ناراداوه  تایرـشن  دندرک و  هلمح  یـشورفباتک  نیدنچ  هب  تسینومک ، رب  گرم  نوچ 

(1) .دندش ریگتسد  سانشایرد  روفغ  يداهج و  دمحا  یماسا  هب  رفن  ود  هعقاو ، نیا  اب  طابترا  رد  .دندیشک  شتآ 

.دوب هجوت  نایاش  یعوضوم  ینسمم  ارس و  هعموص  دزی ، ياهرهش  رد  زورما   (2)، يراکیب عوضوم  هب  طوبرم  تاعمجت  لاح  نیا  رد 

رد هدرک و  لاغـشا  ار  دزی  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و  لبق ، زور  هس  زا  هک  راکیب  ياـه  هملپید  زا  رفن  دودـح 100  سراپ :) يرازگربخ  شرازگ  هب   ) دزی رد 
رد نصحتم  ياه  هملپید  .دنتسویپ  ناتسا  نیا  يرادناتسا  رد  نصحتم  راکیب  ياه  هملپید  هب  دنتسکش و  ار  دوخ  نصحت  زورما  دندوب ، هدش  نصحتم  اج  نآ 

لیلد نیمه  هب  تسا ؛ ور  هبور  يرادا  ياهراک  مکارت  اب  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  تسا و  کیدزن  لاس  رخآ  تاناحتما  عقوم  دنتفگ : وگو  تفگ  کی 
هب تسد  شرورپ  شزومآ و  رد  ًاددـجم  دوشن ، هدروآرب  ام  ياه  تساوخ  هچناـنچ  میهد و  یم  همادا  دوخ  نصحت  هب  يرادناتـسا  رد  رادناتـسا ، ندـمآ  اـت 

(3) .دز میهاوخ  نصحت 

نامتخاس يولج  رد  راک  تساوخرد  تهج  راـکیب ، ياـه  هملپید  زا  رفن  زا 100  شیب  زورما  حبص  یمالـسا :) بالقنا  همانزور  هتـشون  هب   ) ارـس هعموص  رد 
کی رد  هک  ار  يرادرهش  يرادنامرف و  هرادا  نانکراک  دنتخیر و  نامتخاس  نیا  لخاد  هب  رفن ، ات 60  دودح 50  يا  هدع  سپس  .دندرک  عامتجا  يرادنامرف 

عالطا ات  يرادرهـش  يرادنامرف و  هک  نیا  رب  ینبم  نامتخاس ، ردرـس  رد  يدراکالپ  بصن  زا  سپ  اهنآ  .دـندرک  نوریب  دنتـسه ، رقتـسم  كرتشم  نامتخاس 
لاقتنا رصع  یلو  دجسم  هب  ار  دوخ  رتفد  اهراک ، ندشن  لتخم  يارب  همانرب ، نیا  اب  نامز  مه  زین  رادنامرف  .دندنام  یقاب  نامتخاس  لخاد  تسا ، هتـسب  يوناث 

رهش یناحور  اه ، هملپید  ناگدنیامن  رادنامرف ، روضح  اب  یکرتشم  هسلج  هنیمز ، نیا  رد  .دروآ  دهاوخ  دجسم  نیا  هب  ار  دوخ  رتفد  ادرف  زین  رادرهـش  داد و 
(4) .دندرک حرطم  ار  دوخ  تالکشم  اه  هملپید  دوب و  هدش  لیکشت  ارس  هعموص  مدرم  راشقا  زا  يریثک  هورگ  و 

ناگدنیامن زا  رفن  ود  زورما  راکیب ، ياه  هملپید  عامتجا  راب  نیدنچ  لابند  هب  ینسمم : رد 
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هدـش هداد  حیـضوت  تاعمجت  هنوگ  نیا  هدرپ  تشپ  بناوج  نومـضم  لکـش و  هرابرد  دوب ، هباشم  یتاعوضوم  هب  طوبرم  هک  لبق  ياهزور  بلاـطم  رد  - 2

.تسا
.سراپ يرازگربخ  دزی -  ص 10 ، ، 3 ذخأم - 3

ص 10. ، 3 ذخأم - 4
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اب وـگو  تفگ  ثحب و  رد  اـّما  (1) دندرک تکرـش  راـکیب  ياـه  هملپید  اـب  يا  هسلج  رد  دـندومن و  تمیزع  ناتـسرهش  نیا  هب  ناتـسا  شرتـسگ  حرط  رتـفد 
، یـشنم یلع  رادـنامرف و  فرـشا ، هّللا  بیبح  راـکیب  ياـه  هملپید  ور ، نیا  زا  (2) .دشن لصاح  یقفاوت  زاریـش ، زا  یمازعا  ناسانـشراک  ینـسمم و  رادـنامرف 

همانعطق یط  سپـس  هدع  نیا  .دندرک  يریگولج  نوریب  اب  اه  ناگورگ  سامت  هنوگره  زا  دـنتفرگ و  ناگورگ  يرادـنامرف  نلاس  رد  (3) ار ینسمم  رادشخب 
(4) .درک دنهاوخ  يراددوخ  اه  ناگورگ  ندرک  اهر  زا  یگدنز ، لقادح  نیمأت  ای  راک  داجیا  دوخ و  ياه  تساوخ  ققحت  ات  هک  دندرک  مالعا  يا 

هملپید .تسا  ینامیپ  تروص  هب  تارادا  رد  اه  هملپید  مادختسا  و  راک ، داجیا  مدع  تروص  رد  يراکیب  ماو  تخادرپ  راک ، داجیا  اه  هتساوخ  نیا  هلمج  زا 
(5) تسین اهنآ  دییأت  دروم  هجو  چیه  هب  تلود  یمادختسا  حرط  هک  دنا  هدرک  دیکأت  نینچمه  ینسمم  راکیب  ياه 
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تسیسکرام  ) یبهذمریغ پچ  ياه  نایرج  تیلاعف  يارب  یبسانم  هاگیاپ  دناوت  یم  يوروش  ریهامج  داحتا  اب  يراوجمه  لیلد  هب  روشک  یلامش  ياه  ناتسا 
اهرهـش نیا  رد  ناریا ، يزرم  ياهرهـش  یگژیو  بسانت  هب  زین  تاطابترا  اهددرت و  یخرب  .دنتـسه  لاعف  اج  نآ  رد  تدـش  هب  زین  اـه  هورگ  نیا  .دـشاب  اـه )
يامیس میـسرت  هب  هاپـس ، يزکرم  داتـس  شترا و  كرتشم  داتـس  زا  هناگادج  شرازگ  ود  .دراد  رارق  یتینما  نالوئـسم  رظن  ریز  ًاضعب  هک  دریگ  یم  تروص 

يروآدای .تسا  طوبرم  تشر  یلزنا و  ردنب  ياهرهـش  هب  تسا ، هدش  لاسرا  زورما  هک  اه  شرازگ  نیا  .دنک  یم  کمک  روشک  یلامـش  ياهرهـش  ینونک 
ناردنزام ناتسا  ياهرهـش  یخرب  رد  اما  تسین ؛ یماظن  تایلمع  دح  رد  نالیگ ، ناتـسا  رهـش  ود  نیا  رد  یبهذمریغ  پچ  ياه  هورگ  تیلاعف  هک  دوش  یم 

.تسا هداد  يور  مه  ینینوخ  یماظن  ياه  يریگرد  نمکرت ، ردنب  دننام 

هک دـنا  هدرک  دومناو  نینچ  قلخ  ییادـف  ياه  کـیرچ  . 1 : » تسا هدـمآ  یلزنا ،" ردـنب  ناتـسرهش  تیعـضو   " ناونع اب  شترا  كرتشم  داتـس  شرازگ  رد 
راهظا هک  هدش  لیکـشت  ناملـسم  ناناوج  مان  هب  یهورگ  .تسا 2 . هدمآ  یلزنا ) ردـنب  يرتمولیک   60 رد  ) اکوچ هناخراک  نارگراک  یبوکرـس  يارب  شترا 
یلحاس هدکهد  رد  هک  نیا  امک  درک ؛ میهاوخ  لمع  نامدوخ  ًاصخـش  ام  دـنک ، یمن  مادـقا  اهراد  هیامرـس  يروآ  عمج  دروم  رد  تلود  نوچ  دـنیامن  یم 

زا دح  زا  شیب  هک  یمدرم  لرتنک  هب  رداق  هدوب و  تردـق  دـقاف  رهـش  نیا  ینابرهـش  یلزنا و  ردـنب  رد  رقتـسم  نارادـساپ  هاپـس  .میدومن 3 . لمع  ـالیورزخ 
اه لته  بلغا  رد  هدیدرگ و  ینلع  اه  هاگشورف  اه و  لته  رد  یلکلا  تابورشم  فرصم  شورف و  هک  نیا  امک  دنشاب ؛ یمن  دنا ، هدیدرگ  رادروخرب  يدازآ 

، دشاب یم  يرتسگداد  سرپزاب  هک  م"(6)   " مان هب  یصخش  زا  یلزنا  ردنب  یلاها  .دشاب 4 . یم  ریاد  رامق  طاسب 

672 ص :
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.زاریش ص 10 ، ذخأم 3 ، - 3
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ص10. ، 3 ذخأم - 5
.تسا هدش  رکذ  دنس  رد  دارفا  لماک  مان  و **  - 6
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هلئـسم نیا  هک  دننک  یم  تنایخ  مدرم  هب  ًانلع  .ع.ك **"  " و ج.ز " "، " ف ، " ناردارب هلمج  زا  ناراد  هیامرـس  زا  يدادعت  .دنیامن 5 . یم  یتیاضران  راهظا 
ار نانآ  لاوما  هک  دنتـساوخ  یم  تلود  زا  دنلب  يادص  اب  مدرم  دوب و  هدش  دیق  دیدرگ ، تئارق  رهـش  یلـصا  نادیم  رد  هک  هخروم 12/1/1359 همانعطق  رد 

(1)« .دیامن فیقوت 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدرک  لاسرا  نارادساپ ، هاپس  يزکرم  داتس  یگنهامه  رتفد  رد  نالیگ  لوئسم  زورما  ار  رگید  شرازگ 

اهنآ يا  هناهب  هب  زور  ره  و  دشاب ، یم  هتسب  راکیب ، هاگآان و  نارگراک  زا  هدافتسا  اب  پچ و  ياه  هورگ  طسوت  نالیگ  يرادناتسا  هک  تسا  هام  کی  تدم  »
رد لاثم  ناونع  هب  دهد ؛ یم  ماجنا  هاپس  رد  ار  دوخ  ياهراک  تسا  هام  کی  تدم  هب  يرادناتـسا  هک  يروط  هب  دننک ؛ یم  داجیا  يریگرد  هدرک و  عمج  ار 

پچ و ياه  هورگ  تسد  رد  اه  قودنص  مامت  درک و  یم  تراظن  تاباختنا  رب  تشر  نارادساپ  هاپس  رد  رادناتسا  یمالـسا ، ياروش  سلجم  تاباختنا  زور 
هب ینابرهش  يرمرادناژ و  نینچمه  دننک و  یمن  يراکمه  ناشیا  اب  ناتسا  ياه  لکریدم  يرادناتسا و  لنسرپ  .دندرک ...  یم  ذوفن  لامِعا  دوب و  نیدهاجم 

ياه هورگ  رایتخا  رد  هداس  یلیخ  اه ، هناـخراک  رگراـک  رازه  زا 50  شیب  رضاح  لاح  رد  دنـشاب و  یمن  يراک  ماجنا  هب  رداق  دوخ ، لنـسرپ  فعـض  تلع 
زا رفن  رازه  زا 20  شیب  هژیو ، دوس  يارب  زور  کی  یتح  دننک ؛ یم  جیـسب  یفرط  هب  يا و  هناهب  هب  ار  اهنآ  زور ، رد  دـنهاوخب ، رگا  هک  دنتـسه  هقطنم  پچ 

« .دنزادنیب راک  زا  ار  اه  هناخراک  دنناوت  یم  تحار  یلیخ  تروص  نیا  هب  .دندز  ییامیپهار  تارهاظت و  هب  تسد  دندرک و  عمج  یلحم  رد  ار  اهنآ 

تـسا هدش  هراشا  یـسور  ياه  ادخان  هرابرد  تسا و  طابترا  رد  پچ  ياه  هورگ  اب  هک  تسا  هدـش  رکذ  هیـسور  لوسنک  هرابرد  نینچمه  شرازگ  نیا  رد 
یم لوسنک  رد  تعاس  زا 24  شیب  دنیآ و  یم  تشر  هب  اما  يزرم ؛ ياهرهـش  رد  مه  نآ  دـنرادن ، ار  زرم  يوس  نیا  رد  تماقا  قح  تعاس  هس  زا  شیب  هک 
یم رارقرب  یـسور  لماوع  اب  یـسوساج  تاطابترا  پچ ، ياه  هورگ  مه  ردانب  رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  شرازگ  رد  نینچمه  .دـندرگ  یمرب  دـعب  دـننام و 

ناریا و يارب  يدج  گرزب و  يرطخ  هدنیآ ، رد  هلئـسم  نیا  هک  تسا  هدش  هداد  رادشه  هاگ  نآ  .دنور  یم  هیـسور  هب  یتشک  هلیـسو  هب  مهاب  یتح  دننک و 
نیا رد  حرطم  روکذـم و  لئاسم  اب  وا  دروخرب  هوحن  و  ماما ، هدـنیامن  ناونع  هب  تشر  هب  یتوهال  ياقآ  ندـمآ  هب  سپـس  شرازگ  .دـش  دـهاوخ  هقطنم  نآ 

هک تسا  بیجع  دوش و  یم  هرادا  زرابم  ناناملـسم  شبنج  دارفا  تسد  هب  ناشیا ، هعمج  زامن  داتـس  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هلمج  زا  تسا و  هتخادرپ  ناتـسا ،
یفرعم نامز  رد  یتوهال ،) ياقآ   ) رهش نیا  رد  ماما  هدنیامن 

673 ص :
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درگلاـس رد  هک  یگنیتیم  رد  مه  قلخ  نیدـهاجم  یتقو  هدرک ، فـالتئا  ناناملـسم  زراـبم  شبنج  ياهادـیدناک  اـب  ناـشیا  یمالـسا ، سلجم  ياهادـیدناک 
بوچراچ نامه  رد  دـش و  روصحم  اه  هورگ  فرط  زا  ناشیا  دورو ، ودـب  زا  .دـندرک  ادـیدناک  ار  ناـشیا  میقتـسم  ریغ  دـش ، رازگرب  قدـصم  تشذـگرد 

کی یتح  .هدوب  رت  مک  مدرم  اب  هطبار  رد  ناشراک  اه  هورگ  نیا  لباقم  رد  دنتـشاد ، ناشیا  زا  مدرم  هدوت  هک  يراظتنا  نآ  و  هدش ،]  ] هدرک راک  هب  لوغـشم 
ماما لاح  تمالـس  يدوبهب و  يارب  روشک  رـسارس  رد  هک  ار  يروهمج  بزح  ییامیپهار  دـش ، یم  شخپ  نویزیولت  ویدار  زا  هک  هعمج  زامن  همانرب  رد  راب 
لبق زور  دنچ  هک  یتروص  رد  تسا ؛ مدرم  تسد  زا  هحلـسا  نتفرگ  يارب  هنابلط و  تصرف  لمع  کی  نیا  هک  دندومرف  دندرک و  موکحم  دوب ، هدرک  مالعا 

تلود و يوجر  دوعـسم  ياـقآ  دـندوب و  هدرک  تکرـش  رفن  نارازه  دـندوب و  هدرک  رازگرب  تشر  رهـش  رد  یگنیتـیم  قلخ  نیدـهاجم  ییاـمیپهار ، نیا  زا 
(1) .دندرکن ذاختا  يریگ  عضوم  لمعلا و  سکع  هنوگ  چیه  یتوهال  ياقآ  دیبوک و  ار  ماما  تیناحور و  بالقنا و 

.تسا هدش  لاسرا  زین  يرظتنم  هّللا  تیآ  رتفد  يروهمج و  تسایر  رتفد  ینیمخ ، ماما  رتفد  يارب  هاپس ، رد  طوبرم  زکارم  یخرب  رب  هوالع  شرازگ  نیا 
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هدمآ شرازگ  نیا  رد  .درک  جرد  قلخ  نیدهاجم  هب  طوبرم  ياهدروخرب  زا  یشرازگ  تانابهطصا ، رد  دوخ  راگنربخ  زا  لقن  هب  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
ینارنخس بالقنا  هرابرد  تانابهطصا ، عماج  دجسم  رد  بش  نیدحتم و  ناتسریبد  رد  هبنـش  هس  رهظزادعب  یلعزخ  مساقلاوبا  خیـش  مالـسالا  تجح  تسا :

هب قـلعتم  یـشورفباتک  کـی  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  يو ، ینارنخـس  ماـمتا  زا  سپ  .درک  هلمح  قـلخ  نیدـهاجم  هب  ًادـیدش  دوـخ ، نانخـس  نمـض  يو  .درک 
شمارآ هب  ار  مدرم  نایناحور  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دنداتسیا و  عافد  هب  نیدهاجم  ناراداوه  زا  يا  هدع  .دندرک  هلمح  تانابهطصا ، رد  نیدهاجم  ناراداوه 

رد نیدهاجم  ناراداوه  دش  یم  هتفگ  هک  زین  يا  هراجا  لزنم  کی  هب  نمـض  رد  .دنداد  همادا  دوخ  تالمح  هب  نانچمه  مدرم  زا  يا  هدع  یلو  دـناوخ ؛ ارف 
(2) .دش هلمح  دنراد ، تنوکس  اج  نآ 
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اب هلمج  زا  تسا ؛ هتـشذگ  میژر  ناراکردـنا  تسد  اـب  نالوئـسم  میـالم  دروخرب  عون  هب  طوـبرم  دوـش ، یم  دراو  دـیدج  ماـظن  رب  هک  ییاـهراشف  هلمج  زا 
يدـج يا  هبلاـطم  زین  یمومع  راـکفا  مدرم و  هدوت  دزن  رد  هتـشذگ ، میژر  لـماوع  اـب  نالوئـسم  دروخرب  تیفیک  .میژر  نآ  یتاـعالطا  یتـینما و  نارومأـم 

نیدهاجم نوچ  ییاه  نامزاس  هدافتـسا  دروم  ًابترم  دیدج ، ماظن  نالوئـسم  ندیبوک  يارب  يرازبا  تروص  هب  روبزم  دروخرب  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  بوسحم 
زا يا  هنومن  تسا و  هدش  جرد  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  ناگرا  دـهاجم ، هیرـشن  زورما  هرامـش  رد  لیذ  شرازگ  .تسا  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  قلخ و 

ینونک یسایس  ياضف  میسرت  هب  دهد و  یم  ناشن  ار  تاداقتنا  نیا 
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، يروهمج تسایر  یسایسرتفد ، یگنهامه ، رتفد  ماما ، رتفد  هب  نارادساپ ، هاپـس  نارهت -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  115619 هرامش ، دنس  - 1
.19/1/1359 يرظتنم ، هّللا  تیآ  تیب 

ص 10. ، 3 ذخأم - 2
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: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دنک  یم  کمک  زین 

هب نینئاخ  ناراکتیانج و  ریاس  اه و  یکاواس  یماسا  ارچ  هک  تسا  هدوب  نیا  دـش ، یم  دراو  بالقنا  زا  دـعب  نیلوئـسم  هب  نونک  اـت  هک  یتالاکـشا  زا  یکی  »
مادقا نیا  اریز  دننک ؛ یمن  رـشتنم  دنا ، هدوب  هاش  یقلخدض  ياه  تسایـس  تمدـخ  رد  ییارجا ، لماع  ای  رکفتم  زغم  ناونع  هب  زارد ، نایلاس  رد  هک  ار  قلخ 

( ...و ایـس  زین  و   ) كاواس ياه  هکبـش  رـصانع و  ياشفا  مدع  هک  هنوگ  نامه  دوب ؛ يولهپ  روفنم  میژر  طوقـس  زا  دعب  ام  هعماج  لئاسم  نیرت  مربم  زا  یکی 
 ... .دوب اهنآ  هوقلاب  تارطخ  لابق  رد  یتوافت  یب  بالقنا و  نانمـشد  زا  تلفغ  هلزنم  هب  يزاس و ،...  هعیاش  ای  مهافت  ءوس  ياـه  هنیمز  داـجیا  زا  رظن  فرص 

ییوگ خساپ  تمحز  یتح  هکلب  دنتفر ، هرفط  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  اهنت  هن  بالقنا  زا  دعب  یتموکح  نیلوئـسم  تایهیدب ، تاحـضاو و  نیا  همه  دوجو  اب  اما 
! دندادن دوخ  هب  مه  ار  یشارت  هناهب  هیجوت و  تقیقح ، رد  و 

زا یگزات  هب  هک  میژر  ياه  هرهم  اه و  یکاواس  یماـسا  ندرکن  رـشتنم  میوش : یم  هجاوم  اـه  " ندرک یناـشوپال   " هلـسلس زا  يدـیدج  دروکر  اـب  نونکا  و 
ناینادنز یماسا  راشتنا  مدـع  تلع  بالقنا ، لک  یناتـسداد  یمومع  طباور  يوگنخـس   " اریز تسا ؛ هدوبن  لیلد  یب  راک ، نیا  هتبلا  دـنا ! هدـش  دازآ  نادـنز 

تالاؤس و هکلب  دـهد ، یمن  حیـضوت  ار  هلئـسم  اهنت  هن  لیلد  نیا  اما  درک ؛" ناونع  ناـنآ  یعاـمتجا  تینما  هلئـسم  نیمأـت  رطاـخ  هب  ًارـصحنم  ار  هدـش  دازآ 
؟ دنتـسین هدش  دازآ  ناراکتیانج  نیا  مان  ياشفا  هب  رـضاح  هک  دنراد  تشحو  یـسک  هچ  زا  نیلوئـسم  هک  نیا  هلمج  زا  دنز ؛ یم  نماد  ار  يدیدج  تاماهبا 
، کش نودـب  هداتفین ؟ نادـنز  هب  ناشرذـگ  زونه  هک  مزیلایرپما  هاش و  نارودزم  ریاـس  زا  اـی  دـنراد ، همهاو  ناریا  هدـش  هجنکـش  هدیدمتـس و  مدرم  زا  اـیآ 

مدرم عقاو ، رد  سپ  درب "!! یمن  ار  شدوخ  هتـسد  هک  وقاچ  رخآ ، .دـننک " یمن  دـیدهت  ار  اه " هدـش  دازآ   " نیا دـندوب ، دازآ  لوا  زا  هک  ...و  اه  یکاواـس 
نیمأت رکف  هب  ...نیلوئسم  مه  راب  کی  شاک  دندرگ !؟ علطم  اه " هدشدازآ   " تیوه زا  یتسیابن  مه  لیلد  نیمه  هب  دبال  دنتـسه و  نیلوئـسم  نظ  ءوس  دروم 

نیب رد  مه  اه  یکاواس  هک  ینیمجاهم  نامه  دنداتفا ؛ یم  ناتسد ، هب  نارادـقامچ و ژ3  لعفلاب  رابگر  هلمح و  لباقم  رد  یمدرم  یبالقنا و  ياهورین  تینما 
ناینابرق ینوناق  تیاکش  یهاوخ و  ملظت  دایرف  هک  تسا  یطیارـش  رد  یعامتجا " تینما  نیمأت   " هب نیلوئـسم  یهجوت  یب  نیا  هتبلا  دنوش ...! یم  هدید  اهنآ 

!! تسا هدیسر  مه  کلف "  " شوگ هب  روبزم ،

دیاب هدش  دازآ  دارفا  تاماهتا ، ندوب  نیگنس  هب  هجوت  اب  تفگ : یسودق  مالسالا  تجح  :" میناد یم  مزال  مه  ار  رگید  هتکن  کی  هب  هراشا  رصتخم ، نیا  رد 
تسا هتشاد  قح  بالقنا  یناتسداد  دوش  یم  مولعم  تاراهظا  نیا  اب  دننک ." یفرعم  یمالسا  بالقنا  يارسداد  هب  زین  ینت  لیفک  ناونع  هب  رفن  هس  ات  کی  زا 
يزاب هب  ار  اهنآ  تشونرـس  هدرک و  تنایخ  مدرم  هب  رمع  کـی  هک  ییاـه  هدـش  دازآ  یفرعم  اریز  دـناسرن ؛ مدرم  عـالطا  هب  ار  هدـش  دازآ  دارفا  یماـسا  هک 

اب مدرم  دیدرت ، یب  .تسین  يا  هداس  راک  تسا ، هدش  دراو  اهنآ  هب  ینیگنس " تاماهتا  تهج "  نیا  هب  دنا و  هتفرگ 
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ًاتجیتن هدـمآ و  دوجو  هب  ناش  يارب  یتالاؤس  هطبار  نیا  رد  درک و  دـنهاوخ  یعادـت  ار  هاش  نارودزم  نیا  ياه  تیاـنج  اـه و  یتسپ  همه  اـهنآ  ماـن  ندـینش 
معز هب  دـبال  .تسا  رت  مک  یلیخ  " شررـض  " یماسا نیا  ندرک  ناهنپ  عومجم ، رد  هک  مینیب  یم  دـش !! دـهاوخ  هبنپ  يراکـشزاس ، ياه  هتـشر  زا  يرایـسب 
ناـیم رد  مدرم  اـب  هدرپ " تشپ  لـئاسم  ، " ررکم يواـعد  مغر  یلع  ارچ  هک  تسا  نیا  دوـش ، یم  هتفرگ  يراـک " یفخم   " نیا هب  هک  يداریا  اـهنت  ناـیاقآ ،

تیاعر رطاـخ  هب  تاـماقم  هک  تسا  راـب  نیلوا  نیا  رگم  ًاـیناث  دـنا ؛ هداد  ار  نآ  باوج  شیپ ، زا  ًـالوا  اریز  تسین ! یمهم  زیچ  مه  نیا  هک  ؟ هدـشن هتـشاذگ 
(1) »؟ دنوش یم  عقاو  ضارتعا  دروم  يراک " یفخم  لوصا   " و یتینما "  " لئاسم
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همانشخب روشک ، یلاع  شزومآ  تاسسؤم  رگید  اه و  هاگشناد  یخرب  زا  ام  راگنربخ  عالطا  هب  انب  تشون : دوخ  زورما  هرامش  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
هب اج  نآ  زا  تسا و  هداتسرف  مولع  ترازو  هب  میلسریم ، سدنهم  ياقآ  یمالسا ، يروهمج  ینابرهـش  تسرپرـس  روشک و  ترازو  تسرپرـس  نواعم  ار  يا 

نتم .روشک  یلاع  سرادم  اه و  هاگـشناد  یـسایس  ياه  هورگ  تیلاعف  مدع  رب  ینبم  يا  همانـشخب  تسا ؛ هدـش  لاسرا  روشک  یلاع  سرادـم  اه و  هاگـشناد 
: تسا حرش  نیدب  همانشخب 

هب تسا  دنمـشهاوخ  اذـل  داد ، رارق  یـسایس  ياه  همانرب  ماجنا  تهج  اه  هورگ  تاجتـسد و  بازحا و  راـیتخا  رد  ناوت  یمن  ار  اـه  هاگـشناد  طـیحم  نوچ  »
يراددوخ یسایس  تاغیلبت  ینارنخس و  مسارم  يرازگرب  يارب  ناونع ، ره  هب  یـسایس  ياه  هورگ  هب  نداد  هزاجا  زا  دییامرف  روتـسد  اه  هاگـشناد  نیلوئـسم 

، روشک ترازو  تسرپرـس  فرط  زا  .دشاب  یم  اه  هاگـشناد  دوخ  تاررقم  یطابـضنا و  همان  نییآ  لومـشم  نایوجـشناد ، یگنهرف  ياه  تیلاعف  هتبلا  .دننک 
(2) میلسریم یفطصم 

397

رظن فالتخا  مغر  یلع  بلاطم  نیا  .تسا  هدمآ  سراپ  يرازگربخ  هرابرد  یبلاطم  یمالسا ، يروهمج  یمالسا و  بالقنا  ياه  همانزور  زورما  هرامـش  رد 
رد ماظن  هدـمع  حانج  ود  نوبیرت  هک  ییاه  همانزور  دـهد ؛ یم  ناشن  ار  هدـش  دای  ياه  همانزور  یبسن  رظن  قافتا  راب  نیا  تیمکاح ، ینونک  ياه  حانج  رد 

ماـظن لـخاد  موس  شیارگ  هناـشن  داـمن و  یعون ، هب  هک  تسا  هدرک  زورب  یی  يرازگربـخ  دـضرب  ماـظن ، حاـنج  ود  رظن  قاـفتا  نیا  .دنتـسه  رـضاح  عـضو 
(3) .دوش یم  بوسحم 

دیاب ناتسدرک  مدرم  تسا  دقتعم  هک  تفگ  ناماس  نیا  تالکشم  لئاسم و  هب  هراشا  نمض  ناتسدرک ، هرابرد  ردص  ینب  تشون : یمالـسا  بالقنا  همانزور 
یگدنز ششوک ، راک و  اب 

676 ص :

ص 1 و3. ، 19/1/1359 هرامش 35 ، دهاجم ،"  " هیرشن - 1
ص 3. ، 2 ذخأم - 2

يارجام زا  دعب  هژیو  هب  جیردت ، هب  شیارگ  نیا  .دـش  یم  بوسحم  تیمکاح  یلـصا  حانج  ود  زا  یکی  تقوم ، تلود  لکـش  رد  ًاقباس  روبزم  شیارگ  - 3
نایرج هک  دهد  یم  لکش  ار  تیمکاح  موس  حانج  نآ ، يایاقب  هیرجم ، هوق  بالقنا و  ياروش  رد  زورما  دش و  فیعـض  ًابترم  تشاذگ و  لوفا  هب  ور  هنال ،
يارب تیعـضو  دوبهب  يراودیما  هننقم ، هوق  رد  نایرج  نیا  مهم  رـصانع  یتآ  روضح  و  سلجم ، تاباختنا  لوا  هلحرم  جیاتن  هب  هجوت  اب  هتبلا  .تسا  یفیعض 

.دراد دوجو  نایرج  نیا 
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(1) تسا هدرک  شرازگ  ار  یتسردان  ياهربخ  اج  نآ  زا  سراپ  يرازگربخ  رخاوا ، نیا  دوزفا  يو  .دنشاب  هتشاد  یهفرم 

: تشون زین  یمالسا  يروهمج  همانزور 

هب دنتفای و  روضح  ماما  تقوم  هاگتماقا  رد  ( 18/1/1359  ) زورید رهظ  بالقنا ، ياروش  ياضعا  زا  نت  دنچ  يروهمج و  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  رتکد 
رف نیعم  ربکا  یلع  یخیرات ، مهم و  هسلج  نیا  رد  .دندرک  هرکاذـم  تاقالم و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگ  ناینب  بالقنا و  ربهر  اب  تعاس  کی  تدـم 

روضح ینیمخ  دمحا  دیـس  مالـسالا  تجح  یقارـشا و  نیدلا  باهـش  هللا  تیآ  ینک ، يودـهم  هللا  تیآ  هجراخ ، روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  تفن ، ریزو 
نانخـس زا  یتمـسق  سراپ  يرازگربخ  .تسا  هدرک  هرباخم  سراپ  يرازگربخ  هک  درک  داریا  ینانخـس  ماما ، اـب  تاـقالم  زا  سپ  يروهمج  سیئر  .دنتـشاد 

: زا تسا  ترابع  هدش ، روسناس  تمسق  .دومن  روسناس  درکن و  هرباخم  ار  يروهمج  سیئر 

.میتسه یتلم  نوخ  فرعم  میتفریذپ و  ار  تلم  دوخ  ام  میتفریذپ ، یم  ار  اه  نیا  مه  قباس  هاش  میژر  نامز  رد  هک  میتفریذپ  یم  ار  اه  هورگ  لوا ، زا  ام  رگا  »
ریز میور ؛ یمن  اه  میق  راب  ریز  ام  دـننکب ، ناتـسدرک  مدرم  میق  ار  دوخ  دـنهاوخ  یم  اه  نیا  نوچ  دـشاب ؟ هدرک  تحاران  ار  اهنآ  هک  ما  هدز  یفرح  هچ  نم 

اه نیا  همه  و  دنشاب ؛ هتشاد  يدازآ  دنشاب ؛ هتشاد  تفرشیپ  دنشاب ؛ هتشاد  راک  دنراد  قح  ناتـسدرک  مدرم  مییوگ  یم  ام  .میور  یمن  حلـسم  ياه  هورگ  راب 
نیا مه  ام  لیلد  .دنتـسین  لیـصا  سپ  دنا ، هداتـسیا  لیلد  یب  اه  نیا  نوچ  .تسین  نداتـسیا  تلود  ربارب  رد  ندـش و  حلـسم  يارب  یلیلد  چـیه  تسا و  نیمأت 

، دشاب مزال  اج  ره  .دـنک  یم  ( دـشاب مزال  اج  ره   ) غالک لهچ  غالک  کی  ار  اهربخ  يرایـسب  سراپ  يرازگربخ  نیا  هتبلا  دـندز و  روز  یلیخ  اه  نیا  .تسا 
ره زا  .دنتـشاذگ  جدننـس  رد  تارهاظت  ناشدوخ  لایخ  هب  اه  نیا  .تسا  هدرک  رـشتنم  یتسردان  ياهربخ  هتـشادرب  مه  اج  نآ  دروم  رد  .دیوگ  یمن  ار  ربخ 

اهنآ رانک  رد  ام  هک  دـنناد  یم  .دـندیمهف  ار  ام  فرح  درُک  مدرم  هک  دـیوگ  یم  شدوخ  نیا  سپ  تفرن ؛ مه  یـسک  .دـننک  جیـسب  ار  مدرم  دنتـساوخ  اـج 
(2)« .دنشاب هتشاد  دنمتداعس  یگدنز  رشب  همه  میهاوخ  یم  .میرادن  يدصق  میتسه و 

دروم رد  ردـص  ینب  رتـکد   » (3): تسا هدـش  روسناس  يرازگربخ  هلیـسو  هب  هک  دـنک  یم  رکذ  یبلاـطم  ءزج  زین  ار  لـیذ  بلاـطم  نینچمه  روبزم  هماـنزور 
.مینک یم  تیامح  يروشک ، ره  رد  اه ، تردق  ربا  هطلس  زا  لالقتسا  تهج  رد  یمالـسا  تکرح  ره  زا  ام  تفگ : تاداس  میژر  دض  ههبج  هب  ناریا  کمک 

دنهاوخب رصم  قارع و  لثم  یکولفم  هراچیب و  ياه  میژر  کی  هک  نیا 

677 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 12 . ، 2 ذخأم - 1
ص10. ذخأم 115 ، - 2

یم مه  دـعب  ياهزور  رد  .تسا  هدـمآ  سراپ  يرازگربخ  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  تاـفالتخا  هب  طوبرم  یبلاـطم  زین  رامـشزور 18/1/1359  رد  - 3
.تفای دهاوخ  همادا  هرجاشم  نیا  هک  مینیب 
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رد ار  ام  مدرم  دناوت  یم  عولخم  هاش  شریذپ  اب  هک  دنک  روصت  رصم  میژر  ای  و  یتیعضو ، نینچ  اب  یناریا  يا  هدع  جارخا  اب  اه  یقارع  ًالثم  هک  دننک  روصت 
یم رت  ممصم  ناش  هزرابم  رد  ار  اهروشک  نآ  مدرم  زین  رت و  ممصم  رت و  يوق  ار  ام  مدرم  اهراک  نیا  .تسا  هابتشا  یلک  هب  نیا  دنک ، فیعضت  ناش  هزرابم 

(1)« .دنک
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دادـغب رد  ریخا  یبرع "  " سنارفنک رد  نیطـسلف ، شخب  يدازآ  ناـمزاس  زا  یگدـنیامن  هب  هک  تـسا  ینیطـسلف  ياـهرداک  زا  یکی  راعتـسم  ماـن  لوـهلاوبا 
یعون هقطنم ، یلخاد و  تاعوبطم  یخرب  رد  نآ  باتزاب  ناریا و  عضاوم  سپس  و  سنارفنک ، نیا  رد  هریزج  هس  هرابرد  يو  تاراهظا  .تسا  هدرک  تکرش 

هب بلطم  شزادرپ  عوـن  هک  هژیو  هب  ناریا ؛ نیطـسلف و  بـالقنا  ود  نیب  طـباور  رد  بساـنمان  يزادـنا  مشچ  میـسرت  زا  ینارگن  تسا ؛ هدرک  داـجیا  ینارگن 
: لاثم يارب  دراد ؛ رارق  اتسار  نیمه  رد  بالقنا ، ود  نیا  نافلاخم  هلیسو 

هس تساوخ  ناریا  زا  يا ، هیمالعا  راشتنا  نمض  نیطسلف  يدازآ  نامزاس  : » درک سکعنم  نینچ  ار  عوضوم  نیا  لیئارسا  ویدار  تعاس 20 ، رد  هتشذگ  بش 
نامزاس تفگ  خساپ  رد  ناریا  ویدار  و  دروآرد ، بارعا  طلست  هب  هدومن ، جراخ  دوخ  فرصت  زا  سراف ، جیلخ  هناهد  رد  ار  یشیجلا  قوس  شزرا  اب  هریزج 

(2)« .دیامن هریت  ناریا  اب  ار  نامزاس  نیا  طباور  عوضوم ، نیا  تسا  نکمم  اریز  دنک ؛ نشور  ار  دوخ  عضوم  دروم  نیا  رد  تسا  فظوم  نیطسلف  يدازآ 

تـسا هدیـشوک  نارهت ، رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هدـنیامن  هک  نیا  زا  یکاح  يرابخا  دـش ؛ رـشتنم  يرگید  رابخا  ناریا  تاـعوبطم  رد  زورما  اـّما 
یمـشاه هداز و  بطق  قداص  ینعی  ماظن  مهم  تیـصخش  ود  اـب  نسحلا  یناـه  هتـشذگ  زور  تاـقالم  باـتزاب  نیا ، .دـنک  مادـقا  بیرخت  نیا  میمرت  تهج 

.دوب یناجنسفر 

ریازج هرابرد  ینیطسلف  ماقم  کی  تاراهظا  ربخ  نسحلا  یناه   " ناونع اب  يربخ  یمالسا  يروهمج  همانزور  هجراخ ، ریزو  اب  نسحلا  یناه  تاقالم  هرابرد 
ردارب اب  زورید  رهظ  زا  شیپ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص  : » تشون نآ  رد  دومن و  جرد  درک ،" بیذـکت  ار  هناـگ  هس 
نامزاس ياضعا  زا  یکی  تاراهظا  دروم  رد  نسحلا  یناه  رادـید ، نیا  رد  .درک  تاقالم  ناریا ، رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هدـنیامن  نسحلا  یناـه 

ربخ دش  مولعم  تارکاذم  نیا  رد  .داد  حیـضوت  سراف ، جـیلخ  رد  یـسوموبا  کچوک و  گرزب و  بنت  یناریا  هریزج  هس  دروم  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ 
تسا و هدـش  فیرحت  نیطـسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ياـضعا  زا  یکی  لوهلاوبا  تاراـهظا  دروم  رد  یجراـخ  ياـه  يرازگربخ  يوس  زا  هدـش  هرباـخم 

عضاوم هب  ینیطـسلف  ناردارب  درک  دیکأت  رادید  نیا  رد  نسحلا  یناه  .تسا  هدوبن  قبطنم  تیعقاو  اب  دنا ، هدرک  رـشتنم  یجراخ  ياه  يرازگربخ  هک  يربخ 
(3)« .دنراد لماک  راعِشا  ناریا 

رد افو  يرازگربخ  رتفد  : » تشون رگید  يربخ  رد  همانزور  هرامش  نیمه  هنیمز ، نیمه  رد 

678 ص :

ص10. ذخأم 115 ، - 1
.18/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 ، ، 12 ذخأم - 2

ص 12. ، 115 ذخأم - 3
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هدـنیامن نسحلا  یناه  .داد  رارق  سراـپ  يرازگربخ  راـیتخا  رد  حرـش  نیا  هب  ار  هداز  بطق  اـب  تاـقالم  زا  سپ  نسحلا  یناـه  اـب  شا  هبحاـصم  نتم  نارهت ،
رد تفگ : ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  اب  شتارکاذم  رادید و  هرابرد  افو  راگنربخ  خساپ  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس 

یـسررب دروم  هنایمرواخ ، هقطنم  نانبل و  عاضوا  نیطـسلف ، ناریا و  بالقنا  ود  نایم  هبناجود  طباور  تشاد ، همادا  مین  تعاس و  کی  تدم  هک  رادـید  نیا 
نامزاس تئیه  سیئر  و  حـتفلا ، نیطـسلف ، شبنج  يزکرم  هتیمک  وضع  دـیمحلادبع  لیاه  ردارب  یمـسر  قطن  لماک  نتم  دوزفا : نسحلا  یناـه  .تفرگ  رارق 

يربخ ره  هب  عجار  هدنیآ  رد  متساوخ  هجراخ  ریزو  مردارب  زا  مداد و  رارق  هداز  بطق  ردارب  رایتخا  رد  ار  دادغب  ریخا  سنارفنک  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ 
ناریا بالقنا  ود  نایم  دنویپ  دنشوک  یم  نانمشد  هک  هژیو  هب  دوش ؛ راسفتسا  نارهت  رد  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  رتفد  زا  نیطـسلف ، لئاسم  هب  طوبرم 

رد مهم  يدج و  كرتشم  هلحرم  هب  دورو  هناتسآ  رد  نیطسلف  بالقنا  ناریا و  تفگ : دوخ  تاراهظا  نایاپ  رد  نسحلا  یناه  .دنلـسگب  مه  زا  ار  نیطـسلف  و 
(1)« .تسا ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  بالقنا  قداص  رایسب  تسود  نیطسلف  بالقنا  هک  دناد  یم  ناریا  گرزب  تلم  دنتسه و  اه  هنیمز  هیلک 

یمشاه مالـسالا  تجح  اب  ناریا ، رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هدنیامن  نسحلا  یناه  داد : شرازگ  دوخ  زورما  هرامـش  رد  ناهیک  همانزور  نینچمه 
یمالسا و يروهمج  بزح  نایم  یگنهامه  داجیا  يارب  رادید  نیا  تشاد  راهظا  نسحلا  یناه  .درک  وگو  تفگ  رادید و  بالقنا  ياروش  وضع  یناجنسفر 

شخب يدازآ  ناـمزاس  زا  رادـید  يارب  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح  زا  توعد  هتـساوخ  يو  زا  راـمعوبا  هک  دوزفا  يو  .تسا  هتفرگ  تروص  حـتف  شبنج 
بزح ناربهر  اب  رادید  يارب  تفگ  نسحلا  یناه  .دروآ  لمع  هب  توعد  زین  یناجنسفر  صخش  زا  نینچمه  دنک و  حرطم  ًاددجم  نانبل ، بونج  نیطـسلف و 

(2) .دراد يا  همانرب  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  بزح و  نیا  نایم  هدنیآ  رد  یکرتشم  شنیب  هب  یسرتسد  تهج  یمالسا ، يروهمج 

رظن راهظا  هرابرد  سراپ  يرازگربخ  اب  ینفلت  يوگو  تفگ  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  : » تشون دوخ  زورما  هرامـش  رد  زین  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور 
دندادن هزاجا  اهنآ  ًالوصا  دوب و  تبثم  هطقن  کی  دادغب  سنارفنک  رد  اه  ینیطسلف  روضح  تفگ  یناریا ، هریزج  هس  نوماریپ  دادغب  رد  ینیطـسلف  ماقم  کی 

یلخاد لـئاسم  سنارفنک ، نیا  رد  تشاد : راـهظا  عوضوم  نیا  رت  شیب  حیـضوت  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  .دوش  حرطم  سنارفنک  نیا  رد  اـه  هریزج  هلئـسم 
تفلاخم اب  هک  دوش  هدـناجنگ  ناریا  هیلع  يا  هدام  سنارفنک ، هماـنعطق  رد  تشاد  یعـس  قارع  میژر  میراد ، اـم  هک  یتاـعالطا  هب  اـنب  دوب و  حرطم  بارعا 

ناهج ياهروشک  بارعا و  مالسا و  يایند  يارب  تسا و  یمیظع  بالقنا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تفگ  نیطـسلف  هدنیامن  دش و  هجاوم  اه  ینیطـسلف  دیدش 
بیوـصت هب  هماـن  عـطق  زا  هداـم  نیا  هجیتـن ، رد  و  دوـش ، حرطم  تسین  طوـبرم  سنارفنک  راـک  هب  هـک  يا  هلئـسم  تـسین  مزـال  چـیه  دراد و  تـیمها  موـس 

(3)« .دیسرن

679 ص :

ص 12. ، 115 ذخأم - 1
.افو يرازگربخ  ص 12 ، ، 4 ذخأم - 2

ص 3. ، 2 ذخأم - 3
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رایسب ياهرتیت  اب  اهنآ ، رد  هک  ناریا  تاعوبطم  فالخ  هب  تفای ؛ باتزاب  يدنسرخان  زاربا  هارمه  یبرع  تاعوبطم  یخرب  رد  نسحلا ، یناه  زورید  تامادقا 
رد .تسا  ءابنالا  یتیوک  همانزور  زورما  شرازگ  یبرع ، تاعوبطم  رد  هلئسم  نیا  ياه  باتزاب  هلمج  زا  .تفرگ  رارق  لابقتسا  دروم  تدش  هب  هنانیب ، شوخ 

یناه يریگ  عضوم  تفگ : یتاعوبطم  هبحاـصم  کـی  رد  حـتفلا )  ) نیطـسلف شبنج  يزکرم  هتیمک  وضع  ذاـیاوبا  هفیلخ  حـلاص  : » تسا هدـمآ  شرازگ  نیا 
بجوم دوزفا  هفیلخ  حلاص  .تسا  هتخاس  بجعتم  تخـس  ارم  دسر و  یمن  رظن  هب  حیحـص  ناریا ، عفن  هب  نارهت ، رد  شخب  يدازآ  نامزاس  هدنیامن  نسحلا 

رد قلخ  هرگنک  رد  لوهلاوبا  .دنک  بیذکت  ار  دیمحلادبع ) لیاه   ) لوهلاوبا دوخ  تسود  تاراهظا  دـیاب  تسا  هدرک  روصت  نسحلا  یناه  هک  تسا  بجعت 
هدنیامن اب  دراد  رظن  رد  دوزفا  يو  .دهد  سپ  دراد  قلعت  هک  سک  ره  هب  هناتسود  ار  اهنآ  ناریا  دیاب  تسا و  یبرع  زمره ، هناهد  هریزج  هس  دوب  هتفگ  دادغب 

(1)« .دوش هاگآ  رما  تیعقاو  زا  ات  دریگ  سامت  نارهت  رد  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس 
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عمج عون  رد  ددـجم  یلمأت  هب  ار  برغ  هک  یبلطم  تسا ؛ یبرغ  تاعوبطم  رد  جـیار  لاور  فالخرب  هک  دـش  جرد  یبلطم  یکراـمناد  يا  هیرـشن  رد  زورما 
ناریا  " ناونع تحت  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  كرامناد  پاچ  نویـسامروفنیا  هیرـشن  .دـنک  یم  توعد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هرابرد  تامیمـصت  يدـنب و 

يا هنیجنگ  هلزنم  هب  دـناوت  یم  دـنا ، هداد  راـشتنا  ناریا  بـالقنا  هراـبرد  یلک  روط  هب  برغ  تاـعوبطم  هک  ییاـه  شرازگ  عون  : » تشون برغ " ینیمخ و 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دننک ، قیقحت  بالقنا ، نیا  نوماریپ  یتاعوبطم  ياه  شرازگ  سوئر  دروم  رد  دنلیام  هک  تاعوبطم  نارگشهوژپ  يارب  دنمـشزرا 

هب ناگدنناوخ  يارب  رذگهر  نیا  زا  هک  ییاه  طابنتـسا  هداد و  هئارا  دادـیور  نیا  هرابرد  ام  رگـشهوژپریغ  یحطـس و  تاعوبطم  هک  یتاعالطا  زا  يرایـسب 
(2)« .تسا هدوب  هدننک  هارمگ  يا  هقباس  یب  دح  ات  دنا ، هدروآ  دوجو 

اهنت هن  رما  نیا  .تسویپ  دهاوخ  خـیرات  هب  درکن ، كرد  ار  اهنآ  زگره  برغ  هک  یبالقنا  هلزنم  هب  ناریا  بالقنا  یلک  روط  هب  : » تسا هدـمآ  هلاقم  همادا  رد 
يور شگرزب  ناگدنـشورف  نایرتشم و  يارب  هک  ار  یتالوحت  ناسنا  تسا  بوخ  هچ  .تسا  زیگنا  فسأت  برغ  رطاخ  هب  رت  شیب  هکلب  ناـیناریا ، رطاـخ  هب 

یناسک زا  هراومه  برغ ، یلک  روط  هب  اکیرما و  هنوگچ  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  رایـسب  هتکن  دیوگ : یم  ناریا  رد  یبرغ  رظان  کی  .دنک  كرد  دهد ، یم 
رایتخب زا  سپـس  .دومن  طوقـس  هاش  درک و  تیامح  هاش  زا  تسخن  اکیرما  .تسا  هدوبن  یتسرد  راـک  ناـنآ  زا  یناـبیتشپ  هک  دـنا  هدرک  یناـبیتشپ  ناریا  رد 
هرابرد یبلاطم  اه و  شرازگ  زا  هدـنکآ  اه  همانزور  هتـشذگ ، لاس  توا  هام  رد  .درب  یم  رـس  هب  دـیعبت  لاح  هب  سیراـپ  رد  کـنیا  زین  وا  دومن و  یناـبیتشپ 

رد ار  تموکح  مامز  تشگ و  دهاوخ  زاب  نطو  هب  ینیمخ ، میژر  طوقـس  اب  يدوز  هب  هک  درک  مالعا  یتاعوبطم  سنارفنک  کی  رد  رایتخب  دندوب و  رایتخب 
هاش ریزو  تسخن  نیلّوا  ناگرزاب  يدهم  زا  اکیرما  هاگ  نآ  .تفرگ  دهاوخ  تسد 

680 ص :

.19/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  تیوک -  ص 1 ، ، 10 ذخأم - 1
نویسامروفنیا هیرشن  ص 3 ، ، 17/3/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 2

لیروآ 1980.  8 كرامناد ، پاچ  - 
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هرهب رت  شیب  هچ  ره  يذوفن  زا  جیردت  هب  مرجال  تسا ، هدز  هیکت  تلود  تردق  دنـسم  رب  هک  یـسک  هک  دندرک  یم  لالدتـسا  اه  ییاکیرما  .درک  تیامح 
عـضوم تروص  نیا  رد  تسا ، ناهنپ  زار  کی  برغ  رظن  زا  ناریا  ینوگرگد  رگا  .درک  افعتـسا  رابجالاب  ربماون ، هام  رد  ناگرزاب  نکیل  دش ؛ دـهاوخ  دـنم 

(1)« .تسین شیب  هدوشگان  يزار  نایناریا  رظن  زا  ًاملسم  زین  برغ 

بالقنا ياروش  هینایب  شرازگ 365 : همیمض 

.تسا حرش  نیا  هب  دش ، رشتنم  رداص و  اروش  نیا  زورما  هسلج  نایاپ  رد  هک  بالقنا  ياروش  هینایب  لماک  نتم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

جح 39)  ) ٌریدََقل مِهِرْصَن  یلَع  هللا  َّنِا  اوُِملُظ َو  ْمهَّنِاب  َنُولَتاُقی  َنیذَِّلل  َنِذا  ُ

 ! نارهاوخ ناردارب و  ناریا ؛ نامرهق  گرزب  تلم 

یناسآ هب  قرـش ، هقطنم  نیرت  ساسح  رد  ار  دوخ  زواجتم  تسد  ندـش  هدـیرب  راوخناهج ، رگ  هطلـس  ياه  تردـق  ربا  هک  میتسناد  یم  زور  نیتسخن  زا  اـم 
یـسایس و ماـظن  یعیبط  تفاـب  رد  هک  ار  یبـلط  زواـجت  يدـنمزآ و  نآ  اـکیرما  تلود  هک  میدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  يزور  نآ  اـم  .درک  دـنهاوخن  لـمحت 

فـص اراکـشآ  دـشاب ، راگتـسر  دازآ و  لقتـسم و  دـهاوخ  یم  نونکا  زارد ، ناراگزور  زا  سپ  هک  یتلم  ربارب  رد  دـناسر و  روهظ  هب  تسا ، وا  يداـصتقا 
.تسا هدیسر  ارف  زور  نآ  نونکا  میدوب و  شناگدناشن  تسد  اکیرما و  تردق  ربا  گرزب ، ناطیش  هلمح  رظتنم  ام  و  دنک ، ییارآ 

یشخب هدرک و  مالعا  ار  ناریا  هب  اکیرما  میژر  یسایس  يداصتقا و  هلمح  ياه  همانرب  زا  یشخب  زیمآدیدهت  یقطن  یط  هتـشذگ  بش  اکیرما  روهمج  سیئر 
ناگورگ هلئسم  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ام  تلم  هب  تبسن  هک  يراکشآ  تازواجت  يارب  هدحتم  تالایا  تلود  هناهب  .تسا  هدومن  لوکوم  هدنیآ  هب  ار  رگید 

رد دنک ؛ ناهنپ  ترافـس ، ياه  ناگورگ  هلئـسم  شـشوپ  ریز  رد  ار  دوخ  تلود  یتسیلایرپما  عماطم  دـنک  یم  یعـس  اکیرما  يروهمج  سیئر  .تسا  يریگ 
.تسا ناریا  زا  تلود  نآ  زواجتم  تسد  عطق  یمالسا و  بالقنا  لصا  یساسا ، هلئسم  اکیرما  تلود  يارب  میناد  یم  هک  یلاح 

اب دـنمزآ  بلطزواجت و  یتلود  ییورایور  لطاب ؛ قح و  عطاـق  ییوراـیور  شیاـمزآ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  گرزب  شیاـمزآ  کـی  ربارب  رد  ناریا  ّتلم  نونکا 
هتفاتش گرزب  ناطیش  کمک  هب  ریطخ  هظحل  نیا  رد  قارع  هتسباو  تلود  هک  روطنامه  کش  یب  .مالـسا  یبالقنا  يژولوئدیا  هب  مزتلم  هتـسر و  دنب  زا  یتلم 

ار دوخ  برخم  ياه  شقن  زین  لخاد  رد  بالقنادـض  رـصانع  اکیرما و  هتـسباو  رودزم و  لماوع  هدیـشخب ، تدـش  ناریا  ياـهزرم  هب  ار  دوخ  تازواـجت  و 
.دیشخب دنهاوخ  تدش  هداد و  همادا 

رد هک  تسا  ممصم  تسا ، ام  تلم  نایم  رد  یبالقنا  روش  رت  شیب  هچ  ره  لابقتسا  بجوم  نامگ  یب  هک  ثداوح  نیا  زا  لابقتـسا  نسح  اب  بالقنا  ياروش 
مسیلایرپما و یناهج  رابکتـسا  ربارب  رد  زگره  دنک و  تمواقم  اه  مجاهت  اه و  ییوگروز  ربارب  رد  هناعطاق  ناریا ، زیزع  تلم  یمومع  تساوخ  ققحت  تهج 

تیناقح هب  لماک  نامیا  اب  و  دـنک ، یم  عافد  دوخ  قح  زا  هک  یتلم  يزوریپ  هب  دامتعا  اب  ادـخ و  هب  لکوت  اب  اـم  .دنیـشنن  بقع  هب  یمدـق  شرودزم  لـماوع 
رب هک  مینک  یم  مالعا  ینیمخ ، ماما  ترـضح  تّما ، ماما  ياهدومنهر  هب  اکتا  اب  و  تسا ، هداهن  ام  شود  رب  نافعـضتسم  تاـجن  يارب  مالـسا  هک  يا  هفیظو 

اْنیلَع ًاقّح  َناک  .تسا َو  ام  اب  يزوریپ  هک  میراد  ناـنیمطا  دناتـس و  میهاوخ  زاـب  ار  دوخ  تلم  هقح  قوقح  درک و  میهاوخ  يراـشفاپ  دوخ  یبـالقنا  عضاوم 
مور 47)  ) .نِینمؤُْملاُرْصَن

هدامآ دـیاب  تسا ؛ هداعلا  قوف  ییانثتـسا و  ًـالماک  یطیارـش  ناریا  یلعف  طیارـش  هک  دـنادب  دـیاب  ینونک  عضو  تیـساسح  زا  لـماک  یهاـگآ  اـب  ناریا  ّتلم 
جیـسب لماک  روط  هب  دیاب  تلم  داحآ  همه  یتلود و  ياه  ناگرا  شترا و  .دهدن  ناشن  فعـض  یتسـس و  دوخ  زا  دیاب  دشاب ؛ لمع  يراکادـف و  تمواقم و 

یسایس ياه  حانج  .دنوش 
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ریاس ای  بالقنا  ياروش  هب  تبـسن  یتهج  یلیلد و  هب  هک  ییاهرـشق  ای  دارفا  .دـننک  شومارف  ار  دوخ  گرزب  کچوک و  تافالتخا  یهورگ و  لـئاسم  دـیاب 
روشک هدننک  هرادا  ياه  هاگتسد  یتسیلایرپما ، یجراخ و  تالمح  یلصا  فده  نونکا  هک  دننادب  دیاب  دنراد ، ییاضران  ضارتعا و  یـسایس  ياه  هاگتـسد 

گرزب و ناطیـش  ياه  تساوخ  تهج  رد  یلمع  اه ، هاگتـسد  نیا  هب  تبـسن  ینیبدـب  لزلزت و  داجیا  فیعـضت و  هنوگره  نیاربانب  تسا ؛ یبالقنا  تلود  و 
، رگ هئطوت  رودزم و  ياه  تسد  يوس  زا  هک  ار  یتکرح  هنوگره  دیاب  هنارایـشوه  تلم ، .دش  دـهاوخ  هلباقم  یبالقنادـض  لمع  نآ  اب  تسا و  بالقنادـض 

.دنک عمق  علق و  ییاسانش و  دنک ، یم  تیلاعف  يدیلوت  ياهدحاو  رد  یلیطعت  يراک و  مک  يراکیب و  داجیا  بیرخت و  تهج  رد 

رـسارس رد  ییارجا و  ياه  ناگرا  رد  شترا ، رد  يدـیلوت ، ياهدـحاو  رد  اهزرم ، رد  هک  ار  نمـشد  لماوع  هک  دـنک  یم  فظوم  ار  دوخ  بـالقنا  ياروش 
، دوخ یخیرات  تاظحل  نیرت  ساسح  رد  نونکا  ناریا  یمالسا  بالقنا  .دناسرب  تازاجم  هب  ًادیدش  دننک ، داجیا  لالتخا  بوشآ و  دننک  یم  یعـس  روشک ،

.میراد یگدامآ  يراـکمه و  راـظتنا  زیزع  تلم  مومع  زا  میدـنبیاپ و  دوخ  یـساسا  دـهعت  رب  اـم  .تسا  دـنمزاین  یّلم  تدـحو  تیعطاـق و  يدنمـشوه و  هب 
ياروش .دیـسر  دهاوخ  تلم  مومع  عالطا  هب  هک  تسا  هدرک  ذاختا  یتامیمـصت  زورما ، هتـشذگ و  بش  یط  دوخ ، هداعلا  قوف  تاسلج  رد  بالقنا  ياروش 

(1)« ناریا یمالسا  يروهمج  بالقنا 

يوروش هب  ناریا  زاگ  رودص  هرابرد  تفن  ریزو  تاراهظا  شرازگ 371 : همیمض 

زونه يوروش  : " تفگ يوروش  هب  زاگ  رودـص  هرابرد  رف  نیعم  .درک  نایب  یبلاـطم  زین  يوروش  هراـب  رد  اـکیرما ، رب  هوـالع  هبحاـصم ، نیا  رد  تفن  ریزو 
زا یکی  اریز  داد ؛ میهاوخن  رییغت  هجو  چیه  هب  میا  هدرک  مالعا  هک  ار  یمقر  تسا و  نشور  ام  عضوم  هتبلا  .تسا  هتفرگن  سامت  ام  اب  دادرارق  دـیدمت  يارب 

، دشاب هک  عقوم  ره  ام  دنک ، مالعا  هرکاذم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  يوروش  تلود  هچنانچ  هتبلا  .دـهد  یمن  فیفخت  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  ياه  یگژیو 
« .میتسه هرکاذم  هدامآ 

شورف طباور  ساسارب  میدرک ، یم  هبلاطم  اه  سور  زا  ام  هک  یتمیق  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ ربارب  اپورا  اب  دـیاب  زاگ  تمیق  دـنتفگ  یم  اـه  سور  : » دوزفا يو 
(2)« .میتسه هیاسمه  رگیدمه  اب  زین  ام  دنا و  هیاسمه  ود  اهنآ  اریز  دوب ؛ اکیرما  هب  اداناک  کیزکم و  زاگ 

مادص ینارنخس  هس  هب  يا  هراشا  شرازگ 377 : همیمض 

ینارنخـس دـننام  ینارنخـس  نیا  هک  دریگ  یم  هجیتن  نآ  زا  مادـص ، زورما  قطن  هب  هراشا  زا  لبق  قارع ،" ناریا و  گنج  ، " دوخ باتک  رد  یمزمز " بارت  "

نودب دش ، داریا  نیدرورف 1359 )  13  ) لیروآ مود  هک  قطن  نیمود  رد  نیـسح  مادص  : » دسیون یم  يو  .تسا  هدوب  یتآ  گنج  زاس  هنیمز  يو ، یلبق  ياه 
ار دوخ  تاّین  دش ، یناساس  يروطارپما  یشاپورف  ثعاب  هک  ناناملسم  ياوق  اب  دوخ  شترا  هسیاقم  اب  هیسداق و  هژاو  يادا  نمـض  دوخ ، مشخ  ندرک  ناهنپ 

هداس .دمان  یم  مادص " هیـسداق   " ار ناریا  اب  گنج  ًامـسر  دعب ، هام  جنپ  مینیب  یم  هک  دوش  یم  راکـشآ  حوضو  هب  یماگنه  لمع  نیا  يانعم  درک و  دـییأت 
« .دنک یم  هچ  دیوگ و  یم  هچ  تسناد  یم  یبوخ  هب  نیسح  مادص  مییوگب  هک  تسا  نیا  تاکرح  نیا  اه و  فرح  نیا  لباقم  رد  رظن  راهظا  نیرت 

دروم رد  راطخا  نداد  اب  مادص  دش ، داریا  نیدرورف 1359 )  17  ) لیروآ مشش  رد  هک  یموس  قطن  رد  : » دسیون یم  مادص  ياه  قطن  هرابرد  سپس  هدنسیون 
ندرمش زاجم  اب  نیسح  مادص  نیدرورف 1359 )  19  ) لیروآ رد 8  مراهچ  قطن  رد  ...درک  یم  رداص  ار  هلمح  روتـسد  عقاو  رد  ناریا ، هب  قلعتم  هریزج  هس 

هب تکرح  نیا  هار  رس  رب  یعنام  تشاد  ناکما  هک  يرصانع  هیلک  دوجو  زا  ار  روشک  تشاد  دصق  تقیقح  رد  یقارع ، هعبت  نارازه  جارخا  ندرک  ینوناق  و 
(3)« .دزاس كاپ  دنشاب ، گنج  يوس 
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 9  يدامج  نیدرورف 135923  هبنشراهچ 20  گنج  رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 9  يدامج  نیدرورف 135923  هبنشراهچ 20 

400

ياه هتفگ  هب  دانتـسا  اـب  سرپدتیـشوسآ  .تسا  حرطم  يّدـج  يرما  تروص  هب  ناـنچمه  ناریا  هب  یماـظن  هلمح  عوضوم  اـکیرما ، ریخا  تامادـقا  راـنک  رد 
كانرطخ تامادقا  هب  دنوشن ، دازآ  گنرد  یب  اه  ناگورگ  رگا  درک  دیدهت  ًامسر  اکیرما  تلود  داد  شرازگ  دیفس ، خاک  یتاعوبطم  یشنم  لواپ  يدوج 

رب اکیرما  یماظن  ریبادت  هرابرد  رتراک ، گنیداه  اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  لاح ، نیا  رد   (1) .دز دهاوخ  تسد  ناریا  دض  رب  یـصخشمان  عطاق و 
( یماظن یمادـقا   ) رما نیا  هچنانچ  یلو  دوش ؛ لح  کیتاملپید  ياه  هار  قیرط  زا  اـکیرما  ناریا و  نارحب  تسا  راودـیما  ناـنچمه  رتراـک  تفگ : ناریا  دـض 

(2) .میدنبب راک  هب  ار  يریبادت  نینچ  میا  هدامآ  ام  دشاب ، مزال  اه  ناگورگ  يدازآ  بسک  يارب 

زورما دـنراد -  رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ  نانچمه  بالقنا ، ياروش  ماما و  میمـصت  نیرخآ  قبط  هک  ماـما - " طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  ، " ناریا رد 
هلمح زا  ار  اکیرما  تفای ، باتزاب  ًاعیـسو  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار و  رد  هک  هیعالطا  نیا  رد  نانآ  .دـندرک  رـشتنم  ار  دوخ  هیعالطا  نیمهنودـص  کـی 

: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نتم  .دنداد  زیهرپ  ًادیدش  ناریا  هب  یماظن 

رد رگید  راب  نونکا  .دنا  هداتسیا  شیوخ  نامیپ  رس  رب  نانچمه  یسوساج  هنال  رد  امش  نادنزرف  ناریا ! هدنمزر  نامرهق و  تلم  .نیراّبجلا  مصاقلا  هللا  مسب  »
هب یماظن  هلمح  نیرت  کچوک  هچنانچ  هک  مینک  یم  راطخا  اکیرما  راکتیانج  تلود  هب  ًاحیرـص  میهد و  یم  رادشه  اکیرما  مرتحم  تلم  هب  امـش ، هاگـشیپ 
یم رتسکاخ  هب  لیدـبت  اجکی  ناش  ینوکـسم  نامتخاس  اب  ار  سوساج  اه ي  ناگورگ  دوش ، هدـهاشم  نآ  زا  یکوکـشم  یماظن  تکرح  ای  و  ناریا ، كاخ 

(3)« .تسا ام  نآ  زا  يزوریپ  هک  میراد  نیقی  میباتش و  یم  گرزب  ناطیش  اب  يورایور  گنج  هب  هدنمزر ، نارهاوخ  ناردارب و  ریاس  اب  هارمه  سپس  مینک و 

تـالایا داد : شرازگ  تعاس 20  یـسراف  راتفگ  رد  لیئارـسا  ویدار  هلمج  زا  دراد ؛ عیـسو  یباتزاب  فلتخم  ياـه  هناـسر  رد  لـباقتم ، تادـیدهت  هنوگ  نیا 
؛ دز دهاوخ  تسد  یکانرطخ  دیدش و  تامادقا  هب  دنوشن ، دازآ  تقو  عرسا  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  رگا  داد  رادشه  ناریا  هب  بشید  اکیرما  هدحتم 

686 ص :

.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  ص 12 ، ، 20/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
ص 2. ، 20/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2

ص 3. ، 21/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 3
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نکمم تامادقا  نیا  هک  دننک  یم  رظن  راهظا  نتگنـشاو  رد  ناراگنربخ  .درک  يراددوخ  تامادـقا  نیا  یگنوگچ  حیـضوت  زا  دیفـس  خاک  يوگنخـس  یلو 
رب طلـسم  نویطارفا  درک : يروآداـی  شرازگ  نیا  همادا  رد  لیئارـسا  ویدار   (1) .دـشاب نآ  یتفن  ردانب  يراذـگ  نیم  ای  ناریا  ییایرد  هرـصاحم  لماش  تسا 

لتق هب  ار  اه  ناگورگ  اه  نآ  دنزب ، تسد  ناریا  دـض  رب  یماظن  مادـقا  کی  هب  دـنک  یعـس  هدـحتم  تالایا  رگا  دـنا  هدرک  مالعا  نارهت  رد  اکیرما  ترافس 
هدـهع هب  زین  اه  ناگورگ  تیلوئـسم  یتیعقوم  نینچ  رد  تسا  هدـش  هتفگ  دـش ، شخپ  ناریا  نویزیولت  ویدار و  رد  هک  اه  نآ  هیمالعا  رد  .دـناسر  دـنهاوخ 

(2) .دوب دهاوخ  اه  ییاکیرما  دوخ 

نیرت کچوک  ناریا  دـض  رب  یماظن  مادـقا  تهج  رد  اـکیرما  رگا  هک  دـنداد  رادـشه  زورما  ماـما  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  داد : ربخ  زین  .یـس.یب.یب  ویدار 
تروص رد  هک  دندرک  مالعا  نایوجـشناد  نیا  دـش ، شخپ  نارهت  ویدار  زا  هک  يرـصتخم  هینایب  رد  .تشک  دـنهاوخ  ار  ناگورگ  هیلک 50  دنکب ، یتکرح 

(3) .دوب دهاوخ  اه  ناگورگ  گرم  لوئسم  اکیرما  راکتیانج  میژر  يا ، هثداح  نینچ  عوقو 

: اه ناگورگ  دروم  رد  اکیرما  ریخا  تاکرحت  تبسانم  هب  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد   109 هرامش هیعالطا 

مینک یم  رتسکاخ  اجکی  ناش  ینوکسم  نامتخاس  اب  ار  سوساج  ياه  ناگورگ  یماظن ، هلمح  تروص  رد 

.میباتش یم  گرزب  ناطیش  اب  يورایور  گنج  هب  هدنمزر  نارهاوخ  ناردارب و  ریاس  اب  سپس  و 

تلادع رامعتسا و  دض  لاح  نیع  رد  یبهذم و  ًاقیمع  اهنآ  .دنا  هتفرگ  لکش  بالقنا  هدیدپ  رد  هک  تسا  هجاوم  نایوجـشناد  زا  ییانثتـسا  یلـسن  اب  اکیرما 
.دنداد لیکـشت  ار  یلیمحت  گنج  ناهدنامرف  ناگدنمزر و  ًادعب  بیجع ، لسن  نیا  .دنتـسه  یگدـنام  بقع  تافارخ و  دـض  زین  يروتاتکید و  دـض  هاوخ ،

مرآ اب  یـشزرو  نکمرگ  ریظن  .دندرک  رپ  هنیزه  نیرت  مک  اب  زین  ار  روشک  زاین  دروم  ددـعتم  توافتم و  ياه  هصرع  اه ، ههبج  رب  هوالع  هک  ینادرم  نانز و 
نیرتراکرپ نت  رب  تداهـش ) هظحل  ات  ًاضعب  یتح   ) اـه لاـس  هک  تسا  یـسابل  اـهنت  نآ ، يور  تکروا "  " و تسا ، ادـیپ  سکع  رد  هک  نارهت  کـینکت  یلپ 

.تسا هدش  یم  هدهاشم  روشک  مانمگ  فورعم و  ياهرداک 

یجراخ روما  رواشم  یهاشاقآ  ناریا ، هب  اکیرما  یماظن  هلمح  لامتحا  هب  شنکاو  رد 

687 ص :

.20/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یسراف  شخب  ص17 ، ، 21/1/1359 هرامش 20 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.نامه - 2

.20/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 18 ، نامه ، - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 748 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_687_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_687_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_687_3
http://www.ghaemiyeh.com


هینایب رد  يو  .تسا  فلاخم  یبناج ، ره  زا  ناریا  لباقم  رد  روز  لاـمِعا  اـب  تدـش  هب  ناتـسکاپ  تفگ : داـبآ  مالـسا  رد  زورما  ناتـسکاپ ، يروهمج  سیئر 
تلم و اب  ناتسکاپ  یگتسبمه  يو  .تسا  هدش  یساسح  هلحرم  دراو  ناریا  اب  طبترم  عاضوا  دوزفا  درک ، داریا  روشک  نیا  هجراخ  ترازو  رد  هک  یتاعوبطم 

مه اب  دـیابن  روشک  ود  نیا  دریگ ، یم  تروص  ناتـسناغفا  هب  يوروش  موجه  هک  یعقوم  رد  تفگ : وا  .درک  دـیکأت  رگید  راب  ار  ناریا  ردارب ، روشک  تلود 
(1) .دنشاب هتشاد  یفالتخا 

(2) .دنا هدرمش  یفتنم  ار  ناریا  هیلع  هیکرت  ياه  هاگیاپ  زا  هدافتسا  هنوگره  ناکما  روشک  نیا  ياه  ماقم  هیکرت ، زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ  هب  نینچمه 

؛ دـننک لصف  لح و  ار  روشک  ود  نایم  يراج  نارحب  دـنوش  قفوم  رتدوز  هچره  ناریا  اکیرما و  هک  درک  يراودـیما  راهظا  زین  ینیچ  هبتر  یلاع  ماـقم  کـی 
(3) دنتسه هجاوم  يوروش  رطخ  اب  ود  ره  نوچ 

شرازگ هب  .درک  ذاـختا  هدـش  رکذ  ياـه  روشک  اـب  تواـفتم  یعـضوم  زین  هراـب  نیا  رد  ناریا ، اـب  ینمـشد  موادـت  رد  زورما  رـصم  تلود  رگید ، يوـس  زا 
داهنشیپ ینعی  تساجرباپ ؛ دوخ  داهنشیپ  رب  نانچمه  هک  تفگ  یـس.یب.يا  اب  هبحاصم  رد  رـصم ، يروهمج  سیئر  تاداسرونا  كرویوین ، زا  سرپدتیانوی 

اکیرما زا  تسا  نکمم  سراف  جیلخ  هزوح  ياهروشک  دوزفا : تاداس  .سراف  جیلخ  زیخ  تفن  هقطنم  زا  تظافح  يارب  رصم  ياه  هاگیاپ  زا  اکیرما  هدافتسا 
ناشن ناتـسناغفا  هب  يوروش  زواجت  تفگ  رـصم  يروهمج  سیئر  .تسا  هدحتم  تالایا  اه  نآ  ظفاحم  اهنت  هک  دنناد  یم  بلق  میمـص  زا  یلو  دننک ؛ داقتنا 

: تشاد راهظا  سپس  يو  .دریگ  رارق  یسررب  دروم  يوروش  دصاقم  تسا  مزال  نیاربانب  دراد و  یمرب  ماگ  دوخ  ذوفن  هعـسوت  تهج  رد  روشک  نیا  هک  داد 
هدحتم تالایا  یبایتسد  تهج  تالیهست  مامت  ندرک  مهارف  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  اج  نیا  رد  نم  دنتـسه و  لزلزتم  کنیا  سراف  جیلخ  هزوح  ياهروشک 

اب نکیل  دوزفا : يو  .تسا  هدـش  ریگ  ملاع  ناریا  نارحب  لابق  رد  هدـحتم  تالایا  ییابیکـش  تفگ  هاـگ  نآ  تاداـس  رونا  .منک  یم  مـالعا  سراـف  جـیلخ  هب 
نایاپ يارب  هدحتم  تالایا  رگا  لاح  درک : حیرصت  يو  .دیا  هتفرگ  تسد  هب  ار  راکتبا  امش  يریگ ، ناگورگ  همادا  لیلد  هب  ناریا  دض  رب  اه  تازاجم  لامِعا 

(4) .درک دهاوخن  شنزرس  ار  امش  سک  چیه  دوش ، لسوتم  یماظن  مادقا  هب  ارجام ، نیا  هب  نداد 

401

هار رـس  دـندش ، جارخا  اکیرما  زا  رتراک  روتـسد  هب  هک  اه  نآ  هداوناخ  ياضعا  یناریا و  تاملپید  رفن   51 داد : ربخ  بشما  تعاس 20:45  رد  ندـنل  ویدار 
(5) .دندرک تمیزع  ناریا  هب  تعاس  مین  زا  سپ  دندش و  ندنل  هاگدورف  دراو  ناریا ، هب  دوخ 

روط نامه  تفگ : .یـس.یب.یب  راگنربخ  اب  يا  هبحاصم  رد  اکیرما ، رد  ناریا  قباس  رادراک  هاگآ ، یلع  تسا : هدمآ  هراب  نیا  رد  .یـس.یب.یب  شرازگ  رد 
رش زا  نونکا  میدش ، صالخ  هاش  رش  زا  هک 

688 ص :

.ناتسکاپ يرازگربخ  دابآ -  مالسا  ص 2 ، ، 23/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
.سرپدتیشوسآ هیکرت -  ص 2 ، ذخأم 3 ، - 2

.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  ویکوت -  ص 2 ، ذخأم 7 ، - 3
.20/1/1359 سرپدتیانوی ، كرویوین -  ص 17 ، ، 2/1/1359 2 هرامش 21 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 4

.20/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 18 ، ذخأم 4 ، - 5
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تبقارم تحت  یناریا  ياه  تاملپید  هک  دـهد  یم  شرازگ  نتگنـشاو  رد  ام  راگنربخ  رگید ، فرط  زا  .تسا  بوخ  یلیخ  نیا  میدـش و  تحار  مه  اکیرما 
شلیبموتا يو  .دوب  .يآ.یب.فا  تبقارم  تحت  ًابترم  ناریا  ترافس  يداصتقا  هتسباو  اکیرما ، كرت  زا  لبق  .دندش  هدرب  نتگنـشاو  هب  .يآ.یب.فا  نارومأم 

نآ ياه  هداوناخ  یناریا و  ياه  تاملپید  دندمآ و  ناریا  ترافـس  هب  سوبوتا  ود  دعب  تعاس  دنچ  .داد  سپ  زین  ار  شنویزیولت  تخورف و  دایز  ررـض  اب  ار 
.دشاب هدش  هتشاذگ  راک  هرجفنم  داوم  ای  بمب  ادابم  هک  تخادرپ  ترافس  ياه  قاتا  رد  سسجت  هب  اکیرما  سیلپ  هلصافالب  .دندرب  هاگدورف  هب  ار  اه 

یتارهاظت هاگدورف  رد  .دـندرک  كرت  ار  اکیرما  ناتـسلگنا ، ییاوه  طوطخ  يامیپاوه  اب  یجارخا  ياه  تاملپید  تسا : هدـمآ  ویدار  نیا  شرازگ  همادا  رد 
.دـندرک كرت  ار  اکیرما  يرگید  نایناریا  زین  ادـیرولف  سازگت و  رد  .ینیمخ  داب  هدـنز  دـنداد : یم  راعـش  یناریا  نایوجـشناد  زا  یهورگ  .تفرگ  تروص 

ود دودح  اه  نآ  زا  یضعب  دندرگ و  یم  رب  ناریا  هب  دندوب ، اکیرما  رد  یماظن  شزومآ  تحت  هک  ییایرد  ییاوه و  يورین  نایوجـشناد  زا  رفن  دودح 209 
(1) .دننک یم  یط  ار  یگنج  ياهامیپاوه  زاورپ  ياه  هرود  ییاکیرما ، ياه  هاگیاپ  رد  لاس 

.دنا هدرک  هرصاحم  دنتسه ، حلسم  نیگنـس  حالـس  هب  هک  سیلپ  اهدص  ار  نتگنـشاو  رد  ناریا  ترافـس  دوب : هداد  شرازگ  هسنارف  يرازگربخ  نیا ، زا  لبق 
(2) .دنا هدرک  هرصاحم  ار  ناریا  ترافس  سیلپ  دارفا  ناییاکیرما ، اه و  یناریا  نیب  یلامتحا  يریگرد  زا  يریگولج  يارب  تفگ  هراب  نیارد  سیلپ  سیئر 

، نایوجـشناد رت  شیب  تفگ : اکیرما  میقم  یناریا  نایوجـشناد  تماقا  رب  رتراک  روتـسد  راثآ  هرابرد  دیفـس ، خاک  يوگنخـس  لواـپ  يدوج  رگید ، يوس  زا 
خیرات رد  ییوجشناد  يازیو  رگا  دننامب و  اکیرما  رد  دهد  یم  هزاجا  دارفا  نیا  هب  اکیرما  تلود  .تسا  ربتعم  اه  نآ  تالیـصحت  نایاپ  ات  هک  دنراد  ییازیو 

(3) دش دهاوخ  دیدجت  یلم ، عفانم  هب  هجوت  اب  هناتسودرشب و  ياه  لیلد  هب  ازیو  تقو  نآ  دوشب ، یضقنم  نیعم 

402

ششوک ناریا ، میرحت  هب  دوخ  نامیپ  مه  ياهروشک  نتسویپ  يارب  نانچمه  اکیرما  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  يربخ  عبانم  شرازگ  زورما ، تاعاس  نیرخآ  ات 
ویدار نیا  .تسا  هتـشادن  يرمث  نادـنچ  نونک  ات  هراب  نیا  رد  اکیرما  ياه  شـشوک  هک  تسا  یکاـح  هراـب  نیا  رد  اـکیرما  يادـص  شرازگ   (4) .دنک یم 
لمعلا سکع  اما  دـنراد ؛ یماگمه  تسا ، هداد  ماجنا  ناریا  دـض  رب  رتراک  تندـیزرپ  هک  یتامادـقا  اب  اکیرما ، نامیپ  مه  ياهروشک  زا  یخرب  درک : مالعا 

(5) .دنا هدادن  هئارا  اکیرما  توعد  هنیمز  رد  ار  یصخشم  دهعت  اهروشک  نیا  زا  کی  چیه  نونکات  تسا و  هارمه  طایتحا  اب  اهروشک  نیا  هدمع 

شنکاو هرابرد  تواضق  نونکا  تفگ : دیفس  خاک  یتاعوبطم  یشنم  لواپ  يدوج  هراب  نیا  رد 

689 ص :

.20/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 18 ، ذخأم 4 ، - 1
.هسنارف يرازگربخ  ص 3 ، ذخأم 1 ، - 2

ذخأم 1. - 3

ذخأم 4. - 4
.20/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یبرع  شخب  ص 26 ، ذخأم 4 ، - 5
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تیامح ام  زا  اه  شالت  نیا  رد  اکیرما  نادحتم  هزادناره  .تسا  دوز  رایـسب  تسا ، هدرک  مالعا  ناریا  دض  رب  اکیرما  هک  يریبادت  ربارب  رد  اکیرما  نادـحتم 
يارب یفاضا  ياهرطخ  لماش  تسا  نکمم  هک  یتامادقا  دوش ؛ لح  یفاضا  تامادـقا  نداد  ماجنا  موزل  نودـب  نارحب ، هک  تسه  يرت  شیب  لامتحا  دـننک ،
دهاوخ رثؤم  رایـسب  دنـشاب ؛ میهـس  دـنک ، مالعا  هدـنیآ  هتفه  رتراک  تسا  رارق  هک  ییاه  تازاجم  زا  یـضعب  رد  ام  ناتـسود  رگا  دوزفا : يو  (1) .دشاب همه 

(2) .دوب

یم اه  نآ  هک  یفلتخم  تامادقا  تسرهف  نآ ، رد  هک  دنا  هدرک  هئارا  يدنـس  ناشنادحتم  هب  اه  ییاکیرما  دنتفگ  ندـنل  رد  هاگآ  عبانم  زورما  لاح ، نیا  رد 
ریفـس رتسورب  نمگنیک  .درک  رکذ  ار  نارهت  زا  اهروشک  نیا  ناریفـس  ندناوخارف  ناوت  یم  اه  مادقا  نیا  هلمج  .تسا ا ز  هدش  جرد  دنروآ ، لمع  هب  دنناوت 
هلئـسم نیا  ربارب  رد  ایناتیرب  تلود  ییادتبا  لمعلا  سکع  .تسا  هدرک  میلـست  یـسیلگنا  تاماقم  هب  ار  روبزم  دنـس  هتـشذگ  زور  ندـنل ، رد  هدـحتم  تالایا 
یسررب دروم  يروف  روط  هب  قفاوم و  رظن  اب  ار  دنس  نیا  تلود  هک  درک  مالعا  ایناتیرب  هجراخ  روما  ترازو  يوگنخس  زورما  یلو  دوب ؛ زیمآ  طایتحا  ًالماک 

(3) .تسا هداد  رارق 

، یبرغ گرزب  ياه  تلود  رگید  رظن  اّما  تسین ؛ اکیرما  فادها  يارب  یعطق  ریگمـشچ و  يزوریپ  يواح  زین  سیلگنا  تلود  هدش  مالعا  رظن  نیا ، دوجو  اب 
رب اکیرما  يداصتقا  میرحت  هنیمز  رد  هسنارف  یمسر  تاماقم  زونه  داد : شرازگ  هسنارف  يرازگربخ  .تسین  هدننک  راودیما  زین  ندنل  تاماقم  هزادنا  هب  یتح 

دوخ ییاپورا  ناقفتم  ًالبق  اکیرما  دوش ، یم  هتفگ  هسنارف  رد  علطم  لفاحم  رد  یلو  دنا ؛ هدادن  ناشن  یشنکاو  ناریا ، اب  کیتاملپید  طباور  عطق  ناریا و  دض 
مه دایز  هسنارف  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  عضو  سیراپ  رد  دوش  یم  روآدای  هسنارف  يرازگربخ  .دوب  هدرک  علطم  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هک  یعـضو  زا  ار 

(4) .تقوم هطبار  عطق  یتح  تسین ؛ ناریا  اب  هطبار  عطق  قفاوم 

سپ .تسا  هدرک  وگو  تفگ  ثحب و  ناریا  دـضرب  یلامتحا  تامادـقا  هرابرد  ناریا ، اکیرما و  نارحب  هب  هجوت  اب  ناملآ  لاردـف  يروهمج  تلود  نینچمه 
ناریا ناملآ و  لاردـف  يروهمج  نیب  کـیتاملپید  تابـسانم  عطق  يارب  یمادـقا  ًـالعف  تفگ  تلود  نیا  يوگنخـس  لاردـف ، ناـملآ  تلود  تئیه  هسلج  زا 

دش دهاوخ  مامت  اه  ناگورگ  دوس  هب  ًاعقاو  اه ، تلود  رگید  هلیسو  هب  یمادقا  نینچ  ایآ  هک  دوش  یسررب  عوضوم  نیا  دیاب  تفگ  يو  .دریگ  یمن  تروص 
(5) تسا هدش  هداد  شهاک  فصن  ات  دعب  هب  شیپ  هام  دنچ  زا  ناریا ، رد  لاردف  ناملآ  ترافس  نانکراک  دادعت  هک  درک  ناشن  رطاخ  يو  .هن  ای 

فلاخم ياه  نایرج  اّما  تسا ؛ هدرکن  نیمأت  زونه  ار  اکیرما  تلود  رظن  روشک  نیا  تلود  هک  دـهد  یم  ناشن  اـیلاتیا  سلجم  هسیئر  تئیه  وضع  کـی  رظن 
: تشاد راهظا  تسا ، ناملراپ  نواعم  هک  ایلاتیا  ناگدـنیامن  سلجم  تسیلایـسوس  هدـنیامن  انوتروف  سیرول  زورما  .تسا  يوق  روشک  نیا  رد  زین  یـشم  نیا 
هک میهد  ناشن  هدحتم  تالایا  هب  اهنت  هن  هک  تسا  مهم  هلئسم ، نیا  دوزفا : انوتروف  .دوش  دحتم  نتگنشاو  اب  يریگ ، ناگورگ  نارحب  رد  دیاب  یبرغ  ياپورا 

تباث ًاقیقد  هکلب  میفلاخم ، اه  ناگورگ  دروم  رد  رشب  قوقح  نداهن  اپ  ریز  تیربرب و  ربارب  رد  فرح ، رد 
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اب دـیاب  ًاروف  دـنراد ، روـضح  زین  تسیلایـسوس  ياـضعا  نآ  رد  هک  اـیلاتیا  يارگ  پچ  ور  هناـیم  دـیدج  هنیباـک  تفگ : يو  .تسین  يوزنم  اـپورا  هک  مینک 
تالایا هک  یلاح  رد  هک  تسین  روصت  لباق  نم  يارب  دوزفا : اـنوتروف  .دـنزادرپب  تروشم  هب  دـحاو  عضوم  ذاـختا  تهج  اـپورا  كرتشم  رازاـب  ياـهروشک 

(1) دنشاب رضاح  ناشنالوئسم  هیلک  دشاب و  زاب  نارهت  رد  ییاپورا  ياهروشک  ياه  هناخترافس  تسا ، یعضو  نینچ  رد  هدحتم 

: دوش یم  هئارا  لیذ  ياه  هنومن  زین  اهروشک  رگید  زورما  ياهدروخرب  زا 

اب دـنتفگ : عباـنم  نیا  .دراد  دوجو  یقیمع  ینارگن  قارع ، ناریا و  نیب  نارحب  اـکیرما و  ناریا و  طـباور  تماـخو  هنیمز  رد  دـنتفگ  هاـگآ  عباـنم  هیکرت ، رد 
یفتنم ناریا ، دـض  رب  اکیرما  ياه  تازاجم  زا  تیامح  رد  هیکرت ، هلیـسو  هب  یعطاق  مادـقا  هنوگ  ره  لامتحا  اـکیرما ، هیکرت و  طـباور  ریخا  يدوبهب  دوجو 

(2) .تسا

.تسا هدوشگ  ار  نآ  ًاددجم  نارهت ، رد  دوخ  ترافس  لیطعت  هام  ود  زا  سپ  شروشک  تشاد  راهظا  روشک  نیا  ریزو  تسخن  نودلام  تربار  دنلیزوین ، رد 
دانـسا زا  يرادقم  هک  اعدا  نیا  اب  ترافـس  هطوحم  نورد  هب  يا  هدع  دورو  لابند  هب  نآ ، ترافـس  ياضعا  ریاس  دـنلیزوین و  ریفـس  هک  دوش  یم  يروآدای 

یلیلد ریخا ، ياه  شرازگ  ساسا  رب  دوزفا : شنانخـس  زا  رگید  یتمـسق  رد  دنلیزوین  ریزو  تسخن  .دندوب  هدرک  كرت  ار  ناریا  كاخ  تسا ، هدش  هدیدزد 
(3) دریگن رس  زا  ار  شراک  هرابود  ام  ترافس  هک  درادن  دوجو 

نیما .دـناوخ  كانرطخ  هنایمرواخ  ایـسآ و  بونج  عاضوا  يارب  ار  اکیرما  ناریا و  هطبار  عطق  يریگ ، عضوم  کـی  یط  روشک  نیا  ناـملراپ  يزنودـنا ، رد 
(4) .درک دهاوخن  اه  ناگورگ  نارحب  لح  هب  یکمک  هطبار  عطق  تفگ : يزنودنا  ناملراپ  یجراخ  طباور  نویسیمک  وضع  ردنکسا 

تاـساسحا هب  ندز  نماد  يارب  مادـقا  کـی  زا  یـشخب  ناریا ، دـض  رب  رتراـک  ياـه  میرحت  تفگ  روـشک  نـیا  ریزو  تـسخن  گـنود  ناو  ناـن  ماـنتیو ، رد 
يارب رتراک  نیاربانب  دـنک ؛ یم  ینابیتشپ  اکیرما  مسیلاـیرپما  دـض  رب  ناریا  مدرم  هزراـبم  زا  ناـهج  درک : حیرـصت  يو  .تسا  مالـسا  ناـهج  رد  یناریادـض 

(5) .دشیدنیب يریبادت  نینچ  هک  دراد  زاین  یناریادض ، تاساسحا  نتخیگنارب 

: تشون ناریا  دض  رب  اکیرما  يروهمج  سیئر  تامیمصت  هرابرد  دوخ  زورما  هرامـش  رد  روشک ، نیا  مکاح  بزح  تسینومک ، بزح  ناگرا  يوروش ، رد 
تحت ناریا و  دض  رب  ژاتناش  تاغیلبت و  همادا  هب  ار  اکیرما  يروهمج  سیئر  همانزور ، نیا  .دـش  دـهاوخ  قارع  ناریا و  نارحب  هعـسوت  بجوم  میمـصت  نیا 
رـشتنم لـماک  روط  هب  ار  اـکیرما  مادـقا  ربارب  رد  ینیمخ  ماـما  لـمعلا  سکع  نینچمه  يوروش  تسینوـمک  بزح  ناـگرا  .درک  مهتم  نآ  نداد  رارق  راـشف 

(6) تسا هتخاس 
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نیمأت ار  روشک  نیا  بولطم  زونه  اکیرما  تامادـقا  ربارب  رد  اـهروشک  شنکاو  یـسایس ، هطبار  عطق  عوضوم  دـننامه  زین  ناریا  يداـصتقا  میرحت  هنیمز  رد 
شرازگ هسنارف  يرازگربخ  .تسا  هدرکن 

691 ص :

(. 21/1/1359 ، ) سرپدتیانوی مر -  ص 16 ، ذخأم 10 ، - 1
.سرپدتیشوسآ ص 2 ، ذخأم 3 ، - 2

ص 2. ، 19/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3
.سرپدتیشوسآ زا  لقن  هب  يزنودنا )  ) اتراکاج ص 2 ، ذخأم 7 ، - 4

.سرپدتیشوسآ ون -  یلهد  ص 4 ، ذخأم 3 ، - 5
ص 2. ذخأم 3 ، - 6
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هب یـساسح  یلیخ  میمـصت  ناریا  اب  اکیرما  يداصتقا  یـسایس و  هطبار  عطق  دـنتفگ  اپورا ، يداصتقا  هعماج  رقم  لسکورب ، رد  زورما  یـسایس ، نارظاـن  داد :
زورما لسکورب  رد  .دـنا  هتـشادن  راهظا  رتراک  میمـصت  ربارب  رد  ار  دوخ  یمـسر  شنکاو  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  زونه  یلو  دور ؛ یم  رامش 
ناریا يداصتقا  میرحت  اب  تقو  چیه  یلو  دندش ؛ هطـساو  اه  ناگورگ  يدازآ  هنیمز  رد  راب  دنچ  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  دش : هتفگ  نینچمه 

.دندوبن قفاوم 

رب ینبم  يرظن  راهظا  دوب ؛ هدرک  رظنراهظا  ناریا  يداصتقا  میرحت  هرابرد  راب  دـنچ  یتح  اـپورا  يداـصتقا  رازاـب  نویـسیمک  روبزم ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
هوـالع هب  تشاد و  دـهاوخ  اـپورا  كرتشم  رازاـب  وضع  ياـهروشک  يارب  یفنم  رثا  دـشاب ، هتـشاد  ناریا  يارب  یفنم  رثا  هک  نآ  زا  شیپ  مادـقا  نیا  هک  نیا 

اپورا كرتشم  رازاـب  وضع  ياـهروشک  بلغا  تسا : هدرک  هفاـضا  هسنارف  يرازگربخ  .دوش  اـه  ناـگورگ  يدازآ  بجوم  اـه  میرحت  نیا  هک  تسین  مولعم 
(1) .دننک یم  نیمأت  ناریا  زا  ار  دوخ  تفن  زا  یتمسق 

تروشم زا  سپ  دیاب  ناریا ، یناگرزاب  توکیاب  هرابرد  يریگ  میمـصت  تفگ  لاردف  ناملآ  تلود  يوگنخـس  تسا : یکاح  نلک  ویدار  شرازگ  نینچمه 
ینامز چـیه  رد  دوخ ، بناج  زا  لاردـف  ناملآ  تلود  .دریگ  تروص  تسود  ياهروشک  رگید  ییاپورا و  هعماج  رد  راـکمه  ياـهروشک  اـب  رظن  لداـبت  و 

.درک دهاوخ  لمع  اکیرما  راکمه  تسود و  شقن  رد  هک  تشاذگن  یقاب  يدیدرت  کش و 

رد ناریا  هب  لاردـف  ناملآ  تارداص  نازیم  هتبلا  .تسا  برغ  رد  ناریا  یناگرزاب  راـکمه  نیرت  مهم  ناـملآ  لاردـف  يروهمج  درک : يروآداـی  نلک  ویدار 
يراج لاس  لوا  ههاـمود  رد  .دیـسر  كراـم  نویلیم  دراـیلیم و 300  رادـقم 2  هب  تفای و  شهاـک  موسود  دودـح  لاس 1978  اـب  هسیاـقم  رد  لاس 1979 ،

ماقم رد  روشک ، نیا  هب  تفن  هدـنهد  لیوحت  ياهروشک  نیب  رد  رگید  راب  داد و  لـیوحت  لاردـف  ناـملآ  هب  تفن  ُنت  رازه  نویلیم و 700  ناریا 2  يدالیم ،
(2) .تفرگ رارق  موس 

سروب رد  الط ، هژیو  هب  اهبنارگ  تازلف  ياهب  هلمج : زا  تسا ؛ هدرک  زورب  اکیرما  تامادـقا  يداصتقا  راـثآ  یخرب  زین  یفیلکتـالب  نیمه  رد  رگید ، يوس  زا 
میرحت دـیدشت  ناریا و  اـب  هطبار  عطق  رب  ینبم  رتراـک  تادـیدهت  دـنداد : شرازگ  يداـصتقا  نارظاـن  نینچمه  .تفاـی  شیازفا  تدـش  هب  یللملا  نیب  ياـه 

هدش زاغآ  ریخا  ياه  هتفه  رد  هک  یللملا  نیب  ياهزرا  لباقم  رد  رالد  تمیق  یقرت  تشاذـگ و  رثا  رالد  عضوم  تیوقت  میکحت و  رد  روشک ، نیا  يداصتقا 
(3) .تفای همادا  دوب ،
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همانزور رد  بلاطم  نیا  .دندرک  مالعا  ار  یبلاطم  عضاوم و  يداصتقا  میرحت  هرابرد  دنراد ، داصتقا  رما  اب  طبترم  یتیلوئـسم  هک  یناریا  تاماقم  زا  يا  هدع 
.دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  هدش  جرد  ناریا  زورما  ياه 

میرحت زا  ام  .مریگ  یم  کین  لاف  هب  ار  يداصتقا  میرحت  نیا  نم  یناگرزاب : ریزو  ردص  اضر 

692 ص :

.هسنارف يرازگربخ  ص 3 ، ذخأم 1 ، - 1
.20/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 23 ، ذخأم 4 ، - 2

ص 3. ذخأم 2 ، - 3
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الاح میتشاد و  يرتهب  عضو  رایـسب  تدم ، نیا  یط  میتسه و  ور  هبور  میرحت  نیا  اب  هک  تسا  هام  جنپ  تدم  اریز  میرادن ؛ يا  همهاو  چیه  اکیرما  يداصتقا 
میناوت یم  میوشن ، قفوم  مه  بونج  يایرد  قیرط  زا  تفن  ندرک  رداص  هب  رگا  یتح  میراد و  يزرا  ریاـخذ  یفاـک  هزادـنا  هب  اـم  .میتسه  زهجم  ًـالماک  مه 

مک فرصم  دنشاب و  راوتـسا  يداصتقا  بالقنا  رد  دیاب  ناریا  فیرـش  تلم  .مینک  دراو  ناگرزاب  زرم  رزخ و  يایرد  قیرط  زا  ار  روشک  موزل  دروم  يالاک 
هتـشذگ یتوغاط  میژر  اب  یـسایس  هزرابم  زا  رت  ناسآ  رایـسب  يداصتقا ، میرحت  اب  هزرابم  هک  دنـشاب  نئمطم  دشابن و  نارگن  چیه  دنزاس و  دوخ  هشیپ  ار  رت 

(1) .دوب دهاوخ 

ًالمع ام  یلو  تسا ؛ هدرک  یلمع  شیب  امک  ار  ناریا  دـض  رب  يداصتقا  هرـصاحم  هک  تسا  اه  تدـم  اکیرما  ییاراد : يداـصتقاروما و  ریزو  یمیلـس ، اـضر 
میناوتن ایرد  هار  زا  رگا  ار  راک  نیا  .مینک  نیمأت  زین  رگید  ياهروشک  زا  اکیرما ، زج  هب  ار  دوخ  تاجایتحا  میرداق  ام  نینچمه  .میا  هداتسیا  دوخ  ياپ  يور 

دوبمک يرادقم  نیسنکت  تهج  زا  تسا و  دیلوت  هدامآ  ام  عیانص  یکدی ، مزاول  دروم  رد  هناتخبـشوخ  .درک  میهاوخ  مادقا  ینیمز  ياه  هار  زا  میهد ، ماجنا 
(2) .مینک هیهت  ار  تاجایتحا  نیا  دنور ، یمن  اکیرما  راشف  راب  ریز  هک  ییاهروشک  زا  میراودیما  هک  میراد 

، دنرادنپ یم  مهم  یلیخ  ار  هلئـسم  نیا  هک  يا  هدع  روصت  مغر  یلع  .تسین  يا  هداعلا  قوف  هلئـسم  رتراک  دیدهت  يزرواشک : ریزو  نواعم  یناهفـصا ، اضر 
داوم هب  طوـبرم  هچنآ  تسا  نکمم  دـیوگ  یم  رتراـک  .دوـب  هداد  ماـجنا  مهد  یم  ماـجنا  دـیوگ  یم  هک  ار  ییاـهراک  نیا  ماـمت  تسناوـت ، یم  رگا  رتراـک 
يزیچ رگا  .تسین  يا  هلئـسم  چیه  دـنا ، هدـید  ار  تالکـشم  بئاصم و  نیا  هاوخان  هاوخ  هک  یتلم  يارب  نیا  .دـنک  میرحت  تسا ، ییاذـغ  داوم  یکاروخ و 

؛ میراد ار  ندروخ  نان  میراک و  یم  نامدوخ  هک  میتسه  یتکلمم  هللادمحب  یلو  دوش ؛ داجیا  یتالکشم  ام  يارب  تسا  نکمم  میروخب ، هک  میـشاب  هتـشادن 
ياـکیرما لـباقم  رد  ندـیگنج  هب  ار  مدرم  مزع  رت  شیب  رتراـک  تادـیدهت  نیا  .دـنک  یمن  داـجیا  يا  هلئـسم  هنوـگ  چـیه  اـم  يارب  رتراـک  تادـیدهت  سپ 

، هقطنم مدرم  مینیب  یم  دنک و  یم  تیارـس  هقطنم  مامت  هب  دراد  ام  بالقنا  دوش ؛ یمن  هصالخ  ناریا  مدرم  هب  اهنت  هلئـسم ، ًالوصا  دنک و  یم  مزج  راوخنوخ 
شاب هدامآ  هتبلا  دتـسیاب ؛ يدیدهت  روز و  ره  لباقم  رد  ات  دنک  یم  هدامآ  ار  مدرم  داهج ، دروم  رد  ماما  مهم  مایپ  .دننک  یم  مایق  رتراک  دض  رب  دنراد  همه 

(3) .دوش یم  گنج  دراد  هک  تسین  ینعم  نیا  هب 

هزرابم رد  دیاب  همه  هک  میتسه  یگنج  داصتقا  کی  ياراد  ام  یلعف ، عاضوا  رد  بالقنا : ياروش  وضع  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  سیئر  یباحـس  هللا  تزع 
هلیسو هب  ناریا  يداصتقا  هرصاحم  اب  هلباقم  حرط  ياه  فده  يارجا  رد  دنک ، باجیا  ترورض  هچنانچ  .میهد  ناشن  ار  دوخ  داحتا  یگتـسبمه و  اکیرما  اب 

رتدودحم زین  نانآ  ياه  یصخرم  دبای و  یم  شیازفا  تلود  نانکراک  راک  تاعاس  تسا -  هدیـسر  بالقنا  ياروش  بیوصت  هب  شیپ  يدنچ  هک  اکیرما - 
(4) .دش دهاوخ 

نیرتروهشم زا  یکی   " رظن ناونع  اب  ار  يو  رظن  یمالسا  بالقنا  همانزور   ) درف نایاناوت  نسح 
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نونک ات  بالقنا  ودـب  زا  هنافـسأتم  هک  دریگ  ماجنا  يداصتقا  بالقنا  هک  دوب  مزال  یـسایس  بالقنا  زا  دـعب  درک :) جرد  یمالـسا " داصتقا  ياه  نیـسیروئت 
ام مدرم  .دزیر  مهرد  ار  توغاط  يداصتقا  تخاس  دربب و  راک  هب  ار  یمالسا  يداصتقا  طیارـش  دوش و  یلمع  يداصتقا  بالقنا  نیا  دیاب  .تسا  هدشن  ماجنا 

قیرط زا  مه  يداصتقا  بالقنا  رد  دیاب  نونکا  مه  نم ، رظن  هب  .دندش  هجنکـش  دندرب و  جـنر  دـندرک و  هزرابم  یـسایس  بالقنا  ققحت  هار  رد  زارد  نایلاس 
.دننک لمحت  ار  هزرابم  نیا  زا  لصاح  یتحاران  دـننزب و  تسد  هناناج  هزرابم  یعون  هب  دایز ، فرـصم  مدـع  سکول و  یتادراو و  ياهالاک  فرـصم  مدـع 

(1) .دوب دهاوخ  رت  بولطم  هجیتن  مینک  زاغآ  ار  يداصتقا  داهج  نیا  رتدوز  هچره  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ام  يارب  يرابجا  یقیفوت  هک  الاح 

405

مالعا رظن  نومـضم  .دـش  مالعا  .یـس.یب.يا  نویزیولت  قیرط  زا  ناریا ، هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  رظن  اه ، ناگورگ  نارحب  هرابرد  اکیرما  رد  زورما 
: تسا یکاح  نتگنـشاو  زا  رتیور  شرازگ  .تسا  لح  هار  اهنت  هرکاذم  درک و  دـهاوخن  یکمک  اه  ناگورگ  نارحب  هب  تازاجم  لامِعا  هک  تسا  نیا  هدـش 

: تفگ .یس.یب.يا  نویزیولت  اب  هبحاصم  رد  ناریا  هجراخ  ریزو 

هدادن رارق  ریثأت  تحت  ار  زرابم  نایوجشناد  بالقنا و  ربهر  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  ناریا ، تلم  دش ، مالعا  هتشذگ  هبنشود  هک  رتراک  دیدج  تامیمصت 
دقتعم هداز  بطق  .دنک  لح  ار  لکـشم  نیا  دناوت  یمن  تازاجم  لامِعا  ای  دیدهت  هنوگ  چیه  درادن و  هرکاذم  زا  ریغ  یلح  هار  هلئـسم  نیا  دوزفا  يو  .تسا 
دهاوخ زیمآ  حلـص  یلح  هار  يوجو  تسج  رد  ًاصخـش  يو  دوش و  هتفرگ  رـس  زا  ًاددـجم  دـیاب  دوب ، نایرج  رد  ًالبق  رثؤم  یتروص  هب  هک  تارکاذـم  تسا 

هاش هک  ار  یتایانج  یـسررب  دیاب  اکیرما  تفگ  خساپ  رد  يو  دـهد ؟ ماجنا  يراک  هچ  دـیاب  رـضاح  لاح  رد  اکیرما  دـش  لاؤس  ناریا  هجراخ  ریزو  زا  .دوب 
(2) .دنک زاغآ  تسا ، هدش  بکترم  قباس 

یلخاد و ناراگنربخ  هبحاصم ، نیا  رد  .داد  بیترت  يا  هبحاصم  هناخترازو  نیا  یمطاف  رتکد  رالات  رد  هجراـخ  روما  ترازو  زورما  ناریا ، رد  لاـح  نیا  رد 
خـساپ ناراگنربخ  تالاؤس  هب  قارع  ریخا  لئاسم  هرابرد  نآ  رانک  رد  و  اکیرما ، ناریا و  نیب  عاضوا  هرابرد  هداز  بطق  قداص  دنتـشاد و  تکرـش  یجراخ 
یلخاد لاعفنا  لعف و  هب  رظان  تسا و  یـسایس  هک  تسا  یتامیمـصت  رت ، شیب  اهنیا  لاـحره  هب  تفگ : ناریا  اـب  اـکیرما  هطبار  عطق  مـالعا  هراـبرد  يو  .داد 

کی هب  و  لمعلا ، سکع  کی  هب  رت  شیب  دح ، نیا  رد  مه  نآ  یسایس ، هطبار  عطق  هنرگو  تسا ؛ اکیرما 
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(2)-(1) .تسا هیبش  ندوب  یبصع  هب  انعم 

هکروط نآ  ینعی  هتشذگ ، نارود  رد  ناریا  رد  اکیرما  هلخادم  هک  تسا  نیا  عوضوم  .درادن  رثا  موهفم و  ًالـصا  کیتاملپید  طباور  عطق  تفگ : هداز  بطق 
چیه تسا ، هدـش  ماجنا  يراک  ره  نیاربانب  تسا ؛ رتهب  دوش  ماجنا  راک  نیا  رتدوز  هچ  ره  و  دوش ، عطق  دـیاب  تسا ، هدوب  عولخم  هاش  تنطلـس  لاس  رد 25 

نمـشد نیا  میدرک و  ظفح  ار  دوخ  ردص  هعـس  ربص و  نونک  ات  ام  دوزفا : يو   (3) .درادن دوجو  ندـش  یبصع  ای  و  ماقتنا ، هرابرد  ندرک  رکف  يارب  یلیلد 
(4) .دنز یم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  تسا و  هدش  یبصع  هک  تسا 

مالعا ای  هدشن  هتفرگ  لاح  هب  ات  یـصاخ  میمـصت  چـیه  تفگ : میرحت  نیا  زا  اکیرما  یبرغ  نادـحتم  یلامتحا  يوریپ  اکیرما و  میرحت  هرابرد  هجراخریزو 
هک تسا  يوحن  هب  ام  یکیژتارتسا  ییایفارغج و  تیعـضو  .درادن  ام  عضو  رد  يریثأت  نیرت  کچوک  هک  تسا  نآ  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  تسا ؛ هدیدرگن 

دوجو اب  برغ  قرـش و  دوزفا : يو   (5) .مینک هلباقم  يداصتقا  هرصاحم  هنوگره  اب  میرداق  ام  تسین و  یلمع  ًالـصا  يداصتقا  هرـصاحم  يداصتقا و  میرحت 
.دـنروآرد وناز  هب  درادـن -  ام  اب  یطبر  چـیه  تیعقوم ، تورث و  رظن  زا  هک  ار -  ایزدور  یبونج و  ياقیرفآ  دنتـسناوتن  دـندرک ، یکی  تسد  مه  اب  هک  نآ 

رد داد : حیضوت  يو  (6) .مینک هلباقم  يراشف  هنوگره  اب  میناوتب  هک  میتسه  یصاخ  تاکرادت  لوغشم  ام  دعب  هب  شیپ  هام  ود  زا  تفگ : همادا  رد  هداز  بطق 
نونکات هک  اکیرما  دوخ  رد  یتح  تسا و  اه  هطـساو  طباور  يرادـقم  تسا و  اه  تلود  طباور  يرادـقم  تسا ، اه  یناـپمک  طـباور  يرادـقم  یلعف ، هطبار 
نیاربانب میتسرفب ؛ امـش  يارب  میناوت  یم  هطـساو  اب  هک  دـنتفگ  یم  ییاکیرما  ياـه  یناـپمک  دوخ  تسا ، هدرک  عونمم  ناریا  هب  ار  اـهزیچ  يرایـسب  رودـص 

یتعنص ياهروشک  مامت  اب  .میروخنرب  لاکشا  هنوگ  چیه  هب  هک  میدرک  میظنت  نانچ  شیپ  هام  ود  زا  ار  یتسرد  متـسیس  ام  .تسین  لکـش  نآ  هب  ام  ینارگن 
(7) .میتخاس ار  اه  همانرب  نیا  میتفرگ و  سامت 

ناریا تلود  هب  اکیرما ، ناریا و  نایم  يرگ  یجناـیم  شقن  ياـفیا  رب  ینبم  یماـیپ  یموس  تلود  چـیه  نونک  اـت  شیپ  زور  ود  زا  : » دـش لاؤس  هداز  بطق  زا 
یم لابقتـسا  نآ  زا  امـش  دوش ، مدـق  شیپ  یتلود  رگا  : » دـش لاؤس  .هدرکن » راـک  نیا  هب  مادـقا  یتـلود  نونک  اـت  ریخ ، : » داد باوج  يو  تسا »؟ هداتـسرفن 

، تسین یجنایم  هب  يزاین  دنریذپب  ار  ام  طیارش  نانآ  رگا  يا ؟ هلئسم  هچ  يارب  یجنایم  .دنا  هدومرف  نشور  رایسب  ار  هلئـسم  نیا  ماما  : » داد باوج  وا  دینک »؟
طباور هک  تسا  مزال  رطاخ  نیا  هب  یجنایم  : » دش لاؤس  .تسین » یجنایم  هب  يزاین  زاب  دنریذپب ، دنهاوخن  رگا  و 

695 ص :

تخـس روشک  نیا  تاماقم  هک  تسا  نیا  هناشن  اـکیرما  مادـقا  نیا  تسا : هتفگ  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  رظن  راـهظا  رد  هداز  بطق  دوش  یم  يروآداـی  - 1
هب اکیرما  هک  تسا  راب  نیتسخن  نیا  دـنک و  عطق  يروشک  اب  ار  دوخ  یـسایس  هطبار  اـکیرما  هک  تسا  هتـشادن  هقباـس  زگره  نونکاـت  .دـنا  هدـش  ینابـصع 

سپـس مینک ، هشیدـنا  يدرـسنوخ  اب  دـیاب  .تفرگن  میمـصت  هنالوجع  داد و  جرخ  هب  ییابیکـش  دـیاب  .دوش  یم  مدـق  شیپ  هنیمز  نیا  رد  هبناـجکی  تروص 
ص 3) ، 20/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور   ) .میریگب میمصت 

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 6 ، ، 21/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2
ص 15. ، 21/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3

ص 4. ذخأم 3 ، - 4

ص 4. ذخأم 3 ، - 5
ذخأم 37. - 6

ص 4. ذخأم 3 ، - 7
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قیرط زا  دـیاب  دراد ، ندـش  حرط  ناکما  نایم ، نیا  رد  ییاه  لح  هار  رگا  درادـن و  دوجو  میقتـسم  نتفرگ  سامت  ناکما  ًالمع  هدـش و  عطق  اکیرما  ناریا و 
هک هدوبن  ام  ترافس  قیرط  زا  دنداتـسرف و  یم  یموس  روشک  قیرط  زا  دنتـشاد ، یمایپ  رگا  نانآ  مه  قباس  رد  : » داد باوج  يو  .دوش » حرط  یموس  تلود 

« .دنتشادن زین  یجنایم  شقن  یلو  دنتفرگ ؛ یم  سامت  ام  اب  مه  نانآ 

چیه نونک  ات  ریخ ، : » داد خساپ  يو  هدش »؟ لاسرا  ناریا  هب  يوروش  تلود  فرط  زا  یلمعلا  سکع  ای  یمایپ و  نونک  ات  : » دـش لاؤس  هجراخ  روما  ریزو  زا 
« .هدشن هداد  ناشن  یلمعلا  سکع  هدشن و  لاسرا  یمایپ  هنوگ 

شترا تیعـضو  اب  ناریا ، هب  قارع  زواجت  تروص  رد  هک  هتـشاد  راهظا  توریب  رد  زورما  نیطـسلف  هبتر  یلاع  تاـماقم  زا  یکی  : » دـش لاؤس  هداز  بطق  زا 
هچ هک  دوش  قیقحت  ًاقیقد  هک  نیا  تسا ، مزال  هک  هچنآ  : » داد باوج  وا  تسیچ »؟ دروم  نیا  رد  امـش  رظن  .تسا  داـیز  نآ  تسکـش  ناـکما  ناریا ، مدـهنم 

تسین و اهربخ  نیا  مه  چیه  هک  دید  میهاوخ  دیسر ، زور  نآ  رگا  تسا و  هدیجنـسن  طوبرمان و  رایـسب  اه  فرح  نیا  تفگ  دیاب  هتبلا  .هتفگ  ار  نیا  یـسک 
« .تسا دنمورین  مه  زونه  ام  شترا 

دوخ یماظن  تادیدهت  نامه  ینمـض  روط  هب  اکیرما  تلود  هک  میدـش  رادربخ  اکیرما ، اب  ام  طباور  عطق  زا  سپ  ریخا و  تعاس  رد 24  : » دش لاؤس  يو  زا 
: تفگ هجراـخ  ریزو  تسیچ »؟ هنیمز  نیا  رد  ناریا  تلود  لـمعلا  سکع  .دراد  دوـجو  روـشک  طاـقن  زا  یـضعب  لاغـشا  ناـکما  هک  نیا  هدرک و  رارکت  ار 

تلود يارب  مه  یتردـق  نینچمه  دیـسرت و  میهاوخن  میـسرت و  یمن  يدـیدهت  هنوگ  چـیه  زا  ام  .میتفگ  ًالبق  هک  تسا  نامه  ام  فرح  ام و  لمعلا  سکع  »
نآ هک  دهاوخ  یم  رگج  ام  مدرم  لوق  هب  دهاوخ و  یم  یـسایس  يورین  لمع ، نیا  یلو  دراد ، یماظن  تردق  هچرگ  .میتسین  لئاق  یـسایس ) رظن  زا   ) اکیرما

« .دنرادن اه 

: داد باوج  يو  تسیچ »؟ هنیمز  نیا  رد  ناریا  لمعلا  سکع  .دنا  هدـش  مازعا  ناّمع  هب  يرـصم  ياوق  هک  هدیـسر  شرازگ  ًاریخا  : » دـش لاؤس  هداز  بطق  زا 
« .دنا هدروآ  مهارف  اج  نآ  رد  ار  ناشدوخ  يداتس  عضاوم  زین  اکیرما  ياهورین  یتح  دنا و  هدش  رقتسم  اج  نآ  رد  هک  تسا  اه  تدم  يرصم  ياهورین  »

تازواجت لباقم  رد  یبرع  ياهروشک  هللاءاش  نا  :» تفگ يو  تسیچ »؟ ناریا  هب  قارع  ریخا  تازواـجت  لـباقم  رد  بارعا  لـمعلا  سکع  : » دـش لاؤس  وا  زا 
(1)« .دننک باختنا  ار  ناشدوخ  عضوم  دیاب  اهنآ  دوز  ای  رید  تسین ؛ ام  ظاحل  زا  یمهم  نادنچ  هلئـسم  لاح ، نیعرد  یلو  دنریگن ؛ یعـضوم  ناریا  هب  قارع 

ّتلم قارع و  مدرم  حـلاصم  عفانم و  قباطم  تسا و  یجراخ  لماع  يروتاتکید و  یلیمحت  تموکح  کی  قارع  تموکح  ام  رظن  زا  : » دوزفا هراـب  نیا  رد  وا 
دنهد تاجن  دساف  تموکح  نیا  گنچ  زا  ار  قارع  تلم  هک  تسا  ناملسم  ياه  تلم  قارع و  تلم  هفیظو  نیا  تهج  نیدب  تسین ؛ یمالـسا  تما  برع و 

(2)« .داد میهاوخ  ماجنا  اردوخ  مهس  هللاءاش  نا  زین  ام  و 
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زا عولخم  هاش  هک  روط  ناـمه  دـنادب  دـیاب  قارع  تلود  : » تفگ ماـما ، روضح  رد  بـالقنا  ياروش  زورید  هسلج  ناـیاپ  رد  هداز  بطق  دوش  یم  يروآداـی 
(1)« .میا هتفرگ  عوضوم  نیا  هب  عجار  یعطق  میمصت  ام  دورب و  دیاب  قارع  زا  زین  یثعب  تلود  تفر ، ناریا 

406

رد قارع  يرازگربخ  رتفد  هناخترازو ، نیا  روتـسد  هب  هک  درک  مالعا  یلم  داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  ریدـم  ناریا ، زورما  تاـعوبطم  هتـشون  هب 
(2) دننک كرت  ار  ناریا  كاخ  رتدوز  هچ  ره  هک  دش  هداد  عالطا  نآ  نانکراک  هب  دش و  لیطعت  نارهت 

407

، قارع ویدار  یسراف  ياه  همانرب  .تسین  روشک  نیا  تاغیلبت  نالوئسم  كرد  تاعالطا و  ییاناوت و  اب  بسانتم  ناریا ، دض  رب  قارع  یتاغیلبت  گنج  تدش 
رد قارع و  دـض  رب  ار  يو  سکعرب ، هکلب  درادـن ؛ یناریا  هدنونـش  رب  یتبثم  ریثأـت  شراکـشآ ، ياـه  يزادرپ  غورد  نآ و  هناـکاته  صاـخ  تاـیبدا  رظن  زا 

حوطس نیرت  نییاپ  رد  هدش ، دای  ياه  همانرب  ياه  لیلحت  اهراتفگ و  جیار  حطـس  ریثأت ، توق و  رظن  زا  .دنک  یم  رت  ممـصم  ای  کیرحت  ماظن ، زا  يرادفرط 
.تسا لیبق  نیمه  زا  دش ، شخپ  دادغب  ویدار  یـسراف  شخب  زا  تعاس 12 ، رد  زورما  هک  يراتفگ  .تسا  یمالسا  يروهمج  ماظن  دض  یـسراف  ياهویدار 

، اه ناگورگ   " ناونع اب  هک  راتفگ  نیا  رد  .تسا  رکذ  لباق  يا  هنومن  لـیلحت ، راکـشآ  فعـض  بلاـطم و  یگنگ  تاـعالطا ، نادـقف  تهج  زا  راـتفگ  نیا 
، نآ یط  هک  هدرک  داریا  يدازآ  نادیم  رد  يا  هدوت  حالطـصا  هب  یتانایب  شبابرا ، روتـسد  هب  ردص  ینب  ًاریخا  : » تسا هدمآ  دـش ، شخپ   " هنارکتبم كایرت 
، تشاد قلعت  روشک  داصتقا  هب  ای  تیمکاـح  تیریدـم و  تینما و  هب  هک  ار  یلکـشم  اـی  ینارحب  اـی  یـصقن  چـیه  هدرک و  هصـالخ  ار  ناریا  ینونک  عاـضوا 

نیـشناج هکلب  درادـن ؛ تسد  رد  یتاـناکما  اریز  یعیبط ؛ تسا  يرما  نیا  دـیامن و  هئارا  یلح  هار  تسناوتن  ناریا  تخب  هایـس  سیئر  .تسا  هدرکن  شومارف 
هلئـسم انامه  نیـشناج  نیا  .دـهد  نیکـست  یهاتوک  تدـم  يارب  ار  نانآ  ياهدرد  دـنک و  مرگرـس  ار  ناریا  ياـه  قلخ  اـت  داد  هئارا  ار  يا  دـش ه  كرادـت 

هدـیدرگ و رثا  یب  رگید  لمع ، همادا  دایتعا و  تلع  هب  نویفا ، هنوگ  نیا  ياهدـمایپ  هک  تسا  هدرکن  كرد  ناریا  يروهمج  سیئر  .دـشاب  یم  اه  ناگورگ 
ار زیمآ  هرخسم  يزاب  نیا  هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  تقو  هدیشک و  ازارد  هب  هاگتـسد  نیا  ياهرات  رب  نتخاون  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  نونکا  ناریا  ياه  قلخ 

ردص ینب  هک  دوب  ناس  نیدب  دندنادرگ و  يور  حیصف ، غیلب و  حالطصا  هب  نارنخس  نیا  تانایب  ندینـش  زا  اه  قلخ  نیا  هک  دوب  تهج  نیدب  و  داد ، همتاخ 
(3)« .درک یگتسکشرو  ساسحا 

408

، شرازگ نیا  ساسا  رب  .دـنک  یم  تیاـکح  قارع  یماـظن  یتاحیلـست و  عضو  هراـبرد  یتاـعالطا  راـشتنا  زا  سیراـپ ، زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  کـی 
: تسا هدمآ  روبزم  شرازگ  رد  .درک  مالعا  کیژتارتسا " ياه  یسررب  یللملا  نیب  وتیتسنا   " زورما ار  روبزم  تاعالطا 
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: درک مالعا  کیژتارتسا  ياه  یسررب  یللملا  نیب  وتیتسنا 

نیا هب  دیاب  .دنـسر  یم  رفن  رازه  هب 300  دـنا ، هدـش  رقتـسم  روشک  نیا  ياهزرم  رد  هک  تسا  هدرک  مهتم  ار  اه  نآ  ناریا  ویدار  هک  قارع  شترا  ياهورین 
.درک هفاضا  زین  ار  یقلخ  کیرچ  رازه  یماظن و 28  هبش  رازه   4 دادعت ،

و گارف ) ) گورف ياه  کشوم  ياه  متسیس  پوت ، هضبق   2130 يوروش ، تخاس  یگنج  کنات   3600 تسا : زهجم  اه  حالس  نیا  هب  قارع  ینیمز  يورین 
ًاریخا قارع  .ناملآ  هسنارف و  تخاس  نالیم  کناتدـض  ياه  حالـس  هسنارف و  تخاس   11 .سا.سا ياه  کشوم  شوپ ، هرز  هزیروتوم  ياهرکشل  داکـسا ،

يوروش هب  نیمز  هب  نیمز  ياه  کشوم  ینیعمان  دادعت  رگید و  یگنج  کنات  زا 200  شیب  و  هسنارف ، هب  کناتدض  کشوم  کنات و 360  دودح 100  زین 
.تسا هداد  شرافس 

هـسنارف هب  زین   1 .فا ياـمیپاوه  دودـح 60  نینچمه  روـشک  نیا  .تـسا  یگنج  ياـمیپاوه  ياراد 339  دراد ، لنــسرپ  رازه  هـک 28  قارع  ییاوـه  يورین 
يوروش و 48 تخاس   21 گیم يامیپاوه  نتفرگ 10  لیوحت  رظتنم  نینچمه  قارع  .دریگ  یم  لـیوحت  ار  اـه  نآ  لاس 1982 ، ات  هک  تسا  هداد  شراـفس 

.تسا نادوس  زا  سیئوس ، تخاس   202 سا .آ  یقشم  يامیپاوه 

يوروش تخاـس  یگمه  هک  دراد  عون  نیا  زا  یتشک  دودـح 40  قارع  .تسا  ریـسلا  عیرـس  یتشگ  ياه  یتشک  ياراد  لماک  روط  هب  قارع  ییایرد  يورین 
قارع و تاـماقم  ناـیم  ییاـهوگو  تفگ  ًاریخا  .درک  هفاـضا  ار  يوروش  تخاـس  یگنج  یتـشک  نک و 3  عـمج  نـیم  یتـشک  اـه 5  نآ  هب  دـیاب  دنتـسه و 
هب ریـسلا  عیرـس  کبـس  ياه  یتشک  يدادعت  روشک  ود  نیا  هک  نیا  يارب  ییاهوگو  تفگ  تسا ؛ هتفرگ  تروص  هحلـسا  ییایلاتیا  يوسنارف و  ناگدـنزاس 

(1) .دنهد لیوحت  قارع 

409

ياهورین دادماب ، تعاس 6  زا  زورما  تسا -  هدش  جراخ  اه  نآ  فرصت  زا  یگزات  هب  هک  یسیواب -  هاگساپ  هب  حلسم  نامجاهم  هتـشذگ  زور  هلمح  یپ  رد 
، نیریش رصق  نارادساپ  هاپس  تایلمع  هدنامرف  هتفگ  هب   (2) دندرک يزادـناریت  ناریا  عضاوم  يوس  هب  روشک  نیا  كاخ  زا  هناخپوت  کنات و  اب  قارع  شترا 

داتـس هب  تعاس 15:30  رد  هاپـس ، تایلمع  هدـنامرف  فیرـشوبا  .دـش  عورـش  رهظزادـعب  یلـصا  يریگرد  اّما   (3) .دـش عطق  رهظ  تعاـس 12  يریگرد  نیا 
یماظن ياهورین  هب  نیمز  و  رتپوک ) یله  اـب   ) اوه قیرط  زا  تعاس 14 ، زا  یقارع  رصانع  نیریش ، رصق  هاپس  زا  هدیـسر  ربخ  قبط  داد : عالطا  شترا  كرتشم 

(4) .دراد همادا  زونه  يریگرد  دنا و  هدرک  هلمح  هوک  هلیت  یسیواب و  رد  رقتسم  نارادساپ  و 

زا شوم ، هپت  هلگزا و  یسیواب ، هوک ، هلیت  ناوه ، هقطنم  تاعافترا  مامت  درک : مالعا  یسیواب  ناهورگ  شرازگ  دانتسا  هب  زین  نیریـشرصق  يرمرادناژ  گنه 
.دمآ دهاوخ  رد  اه  نآ  فرـصت  هب  قطانم  نیا  مامت  دـینک ، رید  یمک  رگا  .تسا  هتفرگ  رارق  نمـشد  کنات  هراپمخ و  هناخپوت و  شتآ  ریز  تعاس 13:30 

رمرادناژ ي، نارادساپ و  هاپس  شترا ، دوجوم  دارفا  زا  رتدوز  هچره 

698 ص :
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(1) .میتسه عافد  لاح  رد  ام  ًانمض  .دینک  مازعا  هقطنم  نیا  هب  امیپاوه  زین  و 

نیا  (2) .دنیامن مالعا  ار  هجیتن  دـننک و  مادـقا  ًاعیرـس  یکمک  يورین  مازعا  يارب  درک  مالعا  هاشنامرک  یهرز   81 رکـشل هب  مه  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان 
(3) .دش هداد  عالطا  زین  شترا  كرتشم  داتس  بالقنا و  ياروش  يروهمج و  تسایر  رتفد  هب  عوضوم 

دارفا یهارمه  اب  نیریـشرصق ، هاپـس  تسرپرـس  نبرذآ  ناورـس  تفاـی و  همادا  ناـمجاهم  اـب  يریگرد  تاـیلمع  تسا : یکاـح  زین  كرتشم  داتـس  مارگنفلت 
یم يراکمه  نارادـساپ  اب  زین  کبـس  هناخپوت  دـحاو  کی  کنات و  هاگتـسد  راهچ  دادـعت  هک  یلاحرد  دـنک ؛ یم  هلباـقم  ناـمجاهم  اـب  ناـنچمه  طوبرم ،

نارومأم هب  يرایشوه ، یتبقارم و  ياهروتسد  دییامرف  روتسد  دوزفا : هاشنامرک ، يرمرادناژ  هیحان  هب  بلطم  نیا  مالعا  نمض  يرمرادناژ  یهدنامرف  .دنیامن 
(4) .دوش هداد  زکرم 

یم ییاسانـش  هب  هـقطنم  نـیا  رد  ًاـبترم  قارع  ییاسانـش  ياـهامیپاوه  : » داد عـالطا  ینیمز  يورین  هـب  شترا  كرتـشم  داتـس  هـک  یلاـح  رد  رگید  يوـس  زا 
ياهامیپاوه نیریشرصق  نارادساپ  هاپس  لوئـسم  ییاضر  هتفگ  هب  .دیدرگ  سوسحم  هقطنم  رد  نمـشد  ییاوه  تیلاعف  دیدشت  رهظ ، زا  دعب  زا  (5)« .دنزادرپ

(6) .دندرگ یم  زاب  سپس  دننز و  یم  هلمح  هب  تسد  لسلسم  تکار و  اب  دننک و  یم  ذوفن  ناریا  كاخ  لخاد  هب  نامجاهم  يراکش 

هب  (7) .دنداد رارق  اه  لسلـسم  رابگر  ریز  ار  ناریا  ياهورین  عضاوم  یقارع  رتپوک  یله  دنورف  هس  تعاس 14  يریگرد ، ددجم  عورـش  لابند  هب  لاح  ره  رد 
هاپس تایلمع  داتس  زا  نیریشرصق  هاپس  هلصافالب   (8) .دندرک هلمح  یسیواب  هاگـساپ  هب  تکار  اب  یقارع  مجاهم  ياهورین  تعاس 14:10  زا  ییاضر ، هتفگ 

يروهمج شترا  رتپوک  یله  دـنورف  ود  اضاقت ، نیا  یپرد   (9) دیروآ لمع  هب  عیرـس  مزال و  مادقا  نیریـشرصق  يارب  رتپوک  یله  مازعا  تهج  درک : اضاقت 
تعاس 18:30 تیاهن ، رد   (10) .دمآ رد  زاورپ  هب  هقطنم  زارف  رب  تعاس 16:30  زا  زین  موتناف  دنورف  کی  .دـندش  لمع  دراو  تعاس 17:30  ناریا  یمالسا 

(11) .دش فقوتم  نمشد  ییاوه  تیلاعف 

رذوبا پیت  زا  هقطنم ، نیا  رد  يریگرد  زورب  یپ  رد  .دـش  عورـش  يریگرد  دنتـسه  رقتـسم  نآ  رد  نارادـساپ  هک  ناوه  گنت  هاگـساپ  رد  ناـمز ، نیمه  رد 
ياه حالـس  اب  زین  هوک  هلیت  هاگـساپ  لاح ، نیمه  رد   (12) .دـش يروف  ییاوه  کمک  تساوخرد  نارهت  زا  نینچمه  دـش و  هناخپوت  دـحاو  مازعا  ياضاقت 

اب نامز  مه   (13) .دـنداد رارق  فدـه  دربرود  ياه  پوت  اب  شر ، هپت  هاگیاپ  زا  ار  قارع  عضاوم  ناریا  ياهورین  ًـالباقتم  تفرگ و  رارق  هلمح  دروم  نیگنس 
رذوبا و ناگداپ  هب  هلمح  تهج  یگدامآ  نیا  .دـنوش  یم  هدامآ  زیهجت و  لحم ، بالقنا  دـض  رـصانع  دیـسر  ربخ  باهذ  لپرـس  زا  روبزم ، ياـه  يریگرد 

ینفلت سامت  رد  نیریشرصق  هاپس  هدنامرف  (14) .دنتسه نیگنس  حالس  7 و  یج.یپ.رآ هب  زهجم  یلحم  دارفا  ًانمض  .تسا  یقارع  نارومأم  هب  کمک  ًالامتحا 
ریگرد مه  زونه  نارادساپ  هاپس  شترا و  تفگ : یمالسا  يروهمج  همانزور  راگنربخ  هب  دوخ  تعاس 22 
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تارفن هک  يروط  نآ  .تسا ...  دایز  اه  نآ  فرط  زا  اّما  تسین ؛ یچیه  ام  تارفن  زا  رکـش  ار  ادخ  : » تفگ يریگرد  نیا  یناج  تافلت  هرابرد  يو  .دنتـسه 
(1)« .دنا هدش  حورجم  ای  هتشک  اه  نآ  زا  رفن  ًادودح 200  دنیوگ  یم  ههبج  طخ  رد 

، نیریـشرصق رهـش  حطـس  رد  هدنکارپ  رایـسب  یلو  هدشن  دییأت  ياه  شرازگ  نیریـشرصق ، هب  ناهیک  یمازعا  راگنربخ  شرازگ  ساسا  رب  تسا  رکذ  نایاش 
(2) .دنک یم  ییامنهار  يزرم  تالمح  رد  ار  اه  یقارع  هتشذگ ، میژر  لارنژ  یسیوا  هک  نیا  زا  یکاح  دراد ، دوجو 

410

زین رگید  یقطاـنم  رد  دوب -  هدـش  ماـجنا  ریگرد  ینیمز  ياـهورین  زا  ییاوه  یناـبیتشپ  روظنم  هب  هک  یـسیواب -  هقطنم  رد  ییاوـه  زواـجت  رب  هوـالع  زورما 
زواجت ناریا  ییاـضف  میرح  هب  هتـشک " دـلو   " هقطنم رد  زورما  رهظ  زا  شیپ  یقارع  رتپوک  یله  دـنورف  ود  هلمج  زا  دـش ؛ هدـید  ییاوه  زواـجت  زا  يدراوم 
یقارع رتپوک  یله  دنورف  کی  زورما ، تعاس 14:30  رد  نینچمه   (3) .تشاد همادا  هقطنم  نیا  زارف  رب  تعاس  مین  تدم  رتپوک  یله  ود  نیا  زاورپ  .دندرک 
ییاوه میرح  هب  یقارع  يامیپاوه  دنورف  کی  زین  زورما  تعاس 15:30  دودح   (4) .تشگزاب قارع  كاخ  هب  ًاددجم  درک و  زاورپ  تالیچ  هاگـساپ  زارف  رب 

هس زین  هتشذگ  زور  تسا  یکاح  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  لاح  نیا  رد   (5) .تشگزاب قارع  كاخ  هب  تعرس  هب  درک و  زواجت  نایسوم  هزوح  رد  ناریا 
(6) .دندرک زواجت  ناریا  ییاوه  میرح  هب  نارلهد  ناتسرهش  رد  یقارع  يامیپاوه  دنورف 

تکرـش یمالـسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  اب  یـصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  زورما  رهظ  زا  شیپ  ییاوه ، يورین  داتـس  رد  هاگآ  ماقم  کی  رگید  يوس  زا 
نونکا مه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ییاوه  يورین  : » تشاد راهظا  قارع  ریخا  ییاوه  تاکرحت  ربارب  رد  ناریا  ییاوه  يورین  لمعلا  سکع  هراـبرد  درک و 

زا ییاوه  يورین  لنسرپ  نانابلخ و  : » تفگ نینچمه  يو  .دنشاب » یم  اوق  لک  هدنامرف  روهمج و  سیئر  نامرف  رظتنم  درب و  یم  رس  هب  لماک  شاب  هدامآ  رد 
تـالمح هب  اـت  دنتـسه  اوق  لـک  هدـنامرف  ناـمرف  رودـص  راتـساوخ  هنارـصم  دـنا و  هتفـشآ  رب  تخـس  ناریا  ییاوـه  میرح  هب  قارع  ثعب  ییاوـه  تـالمح 

(7)« .دنیوگ خساپ  اه  یثعب  هناراکزواجت 

ییاوه هاـگیاپ  زا  دـیدزاب  روظنم  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ییاوـه  يورین  هدـنامرف  يرقاـب  راـسمیت  : » تسا یکاـح  نینچمه  روـبزم  راـگنربخ  شرازگ 
(8)« .درب یم  رس  هب  هاگیاپ  نآ  رد  نونکا  مه  تایلمع ، یگنهامه  ییاوه و  يورین  لماک  شاب  هدامآ  اب  هطبار  رد  نادمه ،

یگدامآ درک و  رداص  يا  هیعالطا  زین  یمالـسا  يروهمج  يرمرادـناژ  لک  داتـس  قارع ، تاکرحت  دـض  رب  یگدامآ  مالعا  هرابرد  هک  دوش  یم  يروآدای 
سیئر تلم و  نامرف  هب  شوگ  : » تسا هدمآ  نینچمه  هیعالطا  نیا  رد  .دومن  مالعا  ناریا  مالـسا و  نانمـشد  اب  هلباقم  تهج  ار  يرمرادناژ  ياهورین  یمزر 

مزیلایرپما لـماع  قارع ، ثعب  ياـه  ییارـس  هواـی  هزوپ  ادا و  زیزع  روشک  هب  ار  دوخ  نیِد  رذـگهر ، نیا  زا  هک  دـشاب  میتسه ، دوخ  عطاـق  زیزع و  يروهمج 
(9)« .میلامب كاخ  هب  ار  برغ  قرش و 
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.دراد همادا  ناریا  ياهزرم  رد  یقارع  ياهورین  یگداـمآ  ییاذـیا و  تامادـقا  رگید  و  عضاوم ، اـه و  هاگـساپ  تیوقت  تـالاقتنا ، لـقن و  يزرم ، تاـکرحت 
.دوش یم  هئارا  ًالیذ  زورما ، هب  طوبرم  ياه  هنومن  هک  تسا  موادت  نیا  زا  یکاح  يزرم ، طاقن  زا  یماظتنا  یماظن و  عبانم  شرازگ 

، گنردیفس تناو  تلروش  هاگتسد  کی  تعاس 14:20  رد  . 1 يراج : زور  رد  یقارع  ياه  هاگساپ  تیوقت  هرابرد  درگنـسوس  يرمرادناژ  گنه  شرازگ 
دراو ینامزاس  حالس  رازفا و  گنج  اب  قارع ، هیسواط  هاگساپ  تیوقت  تهج  نازابرس ، لماح  گنردیفس ، تناو  اتویوت  هاگتسد  کی  پیج و  هاگتـسد  ود 
ياه حالس  اب  قارع  هلبوس  هاگساپ  رد  زابرـس ، زا  رپ  زاگ  هاگتـسد  ود  ربرفن ، هاگتـسد  ود  پیج ، هاگتـسد  جنپ  تعاس 14 ، رد  .دنا 2 . هدش  هاگـساپ ] نیا  ]

لقن و يراـج ، زور  زا  .دنا 4 . هدش  رقتسم  دراو و  قارع  هدیـشر  هاگـساپ  تیوقت  تهج  ربرفن  هاگتـسد  ود  تعاس 15:30 ، رد  .دندش 3 . رقتسم  ینامزاس 
يدایز یماظن  ياهددرت  تسا و  هدش  رقتسم  ییاوهدض  رابریت  اه ، هاگـساپ  يور  رد  دوش و  یم  ماجنا  قارع  هیـسواط  جریود و  ياه  هاگـساپ  رد  یتالاقتنا 
تکرح رد  قارع  هکف  هب  قارع  هیوفص  هاگساپ  تمس  زا  پوت  ربرفن و  یماظن ، لنسرپ  لماش  یماظن  نوتس  کی  .ددرگ 5 . یم  هدهاشم  هاگساپ  فارطا  رد 
ناکما تسا و  هدرک  تیوقت  تدـش  هب  ار  زرم  راون  قارع  شترا  روکذـم ، بتارم  ضرع  اب  .دـشاب  یم  نادرگ  کی  دادعتـسا  اب  نوتـس  نیا  ًـالامتحا  .تسا 

(1) .دهد ماجنا  روشک  كاخ  هب  یتازواجت  دراد 

فارطا زا  یماظن ، شیارآ  اب  وردوخ  هاگتـسد  تفه  دادـعت  : » يراج زور  تعاس 21  رد  قارع  تاکرحت  هب  طوبرم  ناتـسزوخ  يرمرادـناژ  هیحان  شرازگ 
زا یضعب  هدوب و  تکرح  رد  قارع  هلبوس  هاگساپ  فرط  هب  رگید  وردوخ  هاگتسد  نیدنچ  و  قارع ، جریود  هاگساپ  فرط  هب  قارع  روشک  هدیشر  هاگـساپ 

(2)« .دنا هدش  رقتسم  دوخ  ياه  هاگساپ  نیب  هلصاف  رد  هدومن و  یم  تکرح  شوماخ  غارچ  اب  رگید  یضعب  نشور و  غارچ  اب  اهوردوخ 

هدـش رقتـسم  یـششکدوخ  پوت  اـب  کـنات  هاگتـسد  ود  هعوطهلا " لـتروش   " هاگـساپ بنج  لـباقم ، روشک  زرم  رد  : » ناداـبآ مراـفیرید  هاگـساپ  شرازگ 
(3) .تسا

هتخادـنا رگنل  لحاس  هیلا ] ] اهتنم رد  ناریا ، لحاس  رد  واف  يور  هبور  قارع ، روشک  هب  قلعتم  رکبلا  یتشک  : » یلحاـس دراـگ  دابآورـسخ ، ناـهورگ  شرازگ 
(4)« .تسا هدشن  هدهاشم  یتشک  لخاد  رد  یقارع  یماظن  دارفا  زا  یسک  .تسا 

رقتـسم طوبرم  لحاس  رد  برعلا ، طش  هناهد  لرتنک  هتـسد  بنج  رد  هاگـساپ  کی  ًالبق  هک  قارع  ": » برعلا طش  هناهد  لرتنک  هتـسد  تسرپرـس   " شرازگ
(5)« .تسا هداد  ناکمرییغت  دوخ ، روشک  لحاس  سنرگ  لما  رهن  بنج  ایرد ، فرط  هب  هیلوا  لحمزا  رتمولیک  ود  دودح  ار  نآ  دوب ، هدومن 

رایتخا رد  و  لاقتنا ، توک  هب  كوکرک  زا  هتشذگ  زور  دنچ  رد  ریز  هحورشم  ياه  ناگی  : » ناریا یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  زورما  شرازگ 
؛ کبس  11 رابشتآ . 3 ییارحص ؛ یسدنهم  ناهورگ 7  . 2 هرامش 8 ؛ تاریمعت  زکرم  . 1 دنا : هتفرگ  رارق  قارع   1 رکشل هزیناکم  هدایپ   27 پیت

701 ص :

روــما لــک  هرادا   ) روــشک ترازو  هــب  ناتـــسزوخ ، يرادناتـــسا  زا  گــنج : تاــقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم  و 287179  هرامــش 033895  دنــس  - 1
.23/1/1359( یماظتنا

.يروهمج تسایر  رتفد  هب  تینما -  هریاد  نکر 3 -  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033883 دنس  - 2
يروهمج يرمرادـناژ  یهدـنامرف  پیت  هب  موس -  نکر  ناتـسزوخ -  يرمرادـناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 287174 دنـس  - 3

.21/1/1359 تینما ، هریاد  موس -  نکر  یمالسا - 
يروهمج يرمرادناژ  یهدنامرف  هب  موس ، نکر  ناتـسزوخ -  يرمرادناژ  هیحان  زا  فارگلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287765 دنس  - 4

.تینما هریاد  موس -  نکر  یمالسا - 
.20/1/1359 ناتسزوخ ، رادناتسا  هب  موس -  نکر  ناتسزوخ -  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 344427  دنس  - - 5
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(1) .ییارحص يرادهب   12 دحاو . 4

هدش رقتسم  تالیچ  هاگـساپ  يرتم  رد 80  یهرز ، ربرفن  هاگتـسد  اب 30  هارمه  یقارع  ياـهورین  ناـهورگ  ود  دودـح  كرتشم : داتـس  موس  نکر  شرازگ 
(2) دنا

رد تاعالطا  همانزور  .دـنهد  یم  هئارا  ییاه  شرازگ  قارع  تاکرحت  زا  فلتخم ، عبانم  زا  لـقن  هب  زین  زورما  تاـعوبطم  یماـظن ، ياـه  ناـگرا  رب  هوـالع 
رقتـسم پوت  کنات و  تازیهجت  رگید ، روشک  اـب  زرم  يرتمولیک  جـنپ  رد  درادـن  قح  يروشک  چـیه  یللملا ، نیب  نیزاوم  قبط  تشون : دوخ  زورما  هراـمش 

پوت و کـنات ، لـیبق  زا  یگنج  تازیهجت  قارع  ناریا ، زرم  يرتم  زا 500  تاعالطا  راـگنربخ  هتفگ  هب  اـما  تسا ؛ هدرک  تیاـعر  ار  نیا  مه  ناریا  دـنک و 
(3) .دنا هتفر  هناشن  يورسخ  نیریشرصق و  ياهرهش  فرط  هب  پوت  ياه  هلول  تسا و  هدرک  رقتسم  ییاوه  دض  ياه  پوت 

، اه هاـگیاپ  نیا  رد  .دـنا  هدـش  تیوقت  کـچامون "  " و نادـیم " "، " ـالکراهچ  " ياـه هاـگیاپ  رد  یقارع  ياـهورین  داد : شرازگ  نینچمه  روبزم  هماـنزور 
(4) .دنهد یم  میلعت  قارع  ینیمز  ییاوه و  يورین  اهودنامک و  ار  یقارع  ياه  کیرچ 
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هک داد  شرازگ  دوخ  زورما  هرامـش  رد  ناهیک  همانزور  درذـگ ، یم  نادابآ  هب  يراجاغآ  هیدـیما -  زاـگ  تفن و  طوطخ  راـجفنا  زا  زور  هس  هک  یلاـحرد 
يزاگ نایرج  رضاح  لاح  رد  شرازگ ، نیا  هبانب  .دوش  یم  هدید  يرتمولیک  دنچ  زا  شتآ  ياه  هلعـش  دود و  تسا و  هدشن  راهم  زونه  نآ  زا  یـشان  شتآ 
نادابآ هاگشیالاپ  تیفرظ  هجیتن ، رد  تسا ؛ مک  زین  هاگشیالاپ  كاروخ  ماخ  تفن  تسا و  هدش  عطق  دیسر ، یم  نادابآ  هاگـشیالاپ  تخوس  فرـصم  هب  هک 

(5) .تسا هدش  مک  دصرد   30

هدشن راهم  شتآ  زونه  یلو  درذگ  یم  روشک  بونج  رد  زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  راجفنا  زا  زور  هس  هک  یلاح  رد 

.دراد همادا  قارع  لماوع  ياه  يراذگ  بمب  لاح ، نیا  رد  .دوش  یم  هدید  يرتمولیک  دنچ  زا  بیهم  يا  هلعش  دود و  و 

702 ص :

، تاـعالطا تاـیلمع و  تنواـعم  اـجازن -  هـب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامــس -  زا  مارگنفلت ، گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063321  دنـس  - 1
.20/1/1359

.20/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063322  دنس  - 2
.20/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 3

.نامه - 4
ص3. ذخأم 2 ، - 5
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زا هیرچم  ياتـسور  رد  يا  هلیتف  یبمب  زاوها ، نارادساپ  هاپـس  يوگنخـس  راهظا  هب  انب  هلمج  زا  دوش ؛ یم  ماجنا  زین  يدـیدج  ياه  يراکبارخ  لاح ، نیا  رد 
يدورو رد  رانک  رد  بمب  نیا  هک  تسا  یکاح  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  .دروآ  راب  هب  یتاراسخ  دـش و  رجفنم  ناـگدازآ  تشد  يزرم  راون  ياهاتـسور 

زین ینواعت  تکرش  رواجم  دجسم  .درک  دراو  تکرش  نیا  نامتخاس  هب  یتاراسخ  راجفنا  زا  سپ  دوب و  هدش  هتشاذگ  راک  هیرچم  ياتسور  ینواعت  تکرش 
یمالـسا بالقنا  هاگداد  هب  هدرک و  ریگتـسد  ناگدازآ  تشد  نارادـساپ  هاپـس  دـنا ، هدوب  نت  راهچ  هک  ار  راجفنا  نیا  نالماع  .دـید  بیـسآ  راجفنا  رثا  رب 

(1) تسا هداد  لیوحت  زاوها  رد  ناتسزوخ 

توص طبـض  هاگتـسد  کی  رد  بمب  نیا  .دندش  حورجم  رفن   16 دـش ، رجفنم  زاوها  ینیمخ  ماما  نابایخ  رد  هک  بمب  کی  راـجفنا  رثا  رب  زین  ماـگنه  بش 
ياه لحم  نیرت  غولش  زا  هک  دش  رجفنم  زاوها  ینیمخ  ماما  نابایخ  رد  عقاو  مرخ  ژاساپ  رد  تعاس 21:30 ، رد  یتعاس  بمب  نیا  (2) .دوب هدش  هتشاذگراک 

تـشحو فارطا  ياه  نابایخ  یلاها  هک  دش  بجوم  بمب  راجفنا  زا  یـشان  بیهم  يادـص   (3) .دـندوب هتـشاذگ  راک  یقارع  لامع  ار  بمب  نیا  .تسا  رهش 
(4) .دوب یحطس  زین  ناحورجم  تاحارج  تشاذگن و  ياج  هب  یناج  تافلت  راجفنا  نیا  .دنزیرب  نابایخ  هب  هدز 

یـسررب هب  نآ  رد  هک  درک  لاسرا  رهـشمرخ  نادابآ و  بالقنا  ناتـسداد  هب  یـشرازگ  رهـشمرخ  هاپـس  تاـعالطا  تاـقیقحت و  دـحاو  زورما  لاـح ، نیا  رد 
زرم و زا  تظاـفح  رد  يزرم  راوـن  نـیا  يرمرادـناژ  هاگـساپ  ندرک  یهاـتوک  رب  شرازگ  نـیا  رد  .تـسا  هدـش  هـتخادرپ  رهـشمرخ  يزرم  راوـن  تیعــضو 
رد دودح "  " هاگـساپ هک  دهد  یم  ناشن  شرازگ  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  فعـض  نیا  تسا و  هدـش  دـیکأت  نویبالقنادـض ، ددرت  زا  يریگولج 

هدـمآ شرازگ  نیا  رخآ  رد  .درادـن  یعالطا  نآ  زا  تسا و  انتعا  یب  حالـس  قاچاق  روبع  هنیمز  رد  زین  قارع و  اب  طبترم  یلحم  دارفا  زاجم  ریغ  ددرت  دروم 
دراو يا  هبیرغ  رگا  هدوب و  ریذپان  ناکما  قارع  هب  ددرت  نیرت  مک  يولهپ ، طحنم  میژر  نامز  رد  روطچ  هک  تسا  لاؤس  یسب  ياج  هاپـس  نیا  يارب  : » تسا

يزرم راون  نونکا  اما  دومن ، یم  وا  يریگتـسد  ای  راضحا و  هب  مادقا  هاگـساپ  هلـصافالب  دیـسر و  یم  هاگـساپ  هب  يو  دورو  شرازگ  هلـصافالب  دش ، یم  هد 
(6)-(5)« .دشاب یم  هراکم  رازاب  نوچمه  قارع  ناریا و 
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نامزاس زورما  ار  هیغالبا  نیا  .تسا  قارع  ماـعلا  نما  ناـمزاس  يوس  زا  یمهم  هیغـالبا  رودـص  زا  یکاـح  قارع  یلخاد  ثداوح  اـب  طـبترم  عباـنم  شرازگ 
هدش هداد  روتسد  ماعلا  نما  نامزاس  نارومأم  هب  هیغالبا  نیا  رد   (7) .تسا هدرک  رداص  قارع ، رسارس  رد  عبات  یتاعالطا  ياهدحاو  هیلک  هب  باطخ  روبزم ،

راتفر تدش  هب  ناگدشریگتسد  نامهتم و  اب  دنهد و  شیازفا  ار  دوخ  تیلاعف  هک  تسا 

703 ص :

ص9. ذخأم 2 ، - 1
21/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 2

ص4. ، 23/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
ص11. ذخأم 3 ، - 4

.رهشمرخ ص725 نادابآ و  بالقنا  یناتسداد  هب  رهشمرخ  هاپس  زورما  شرازگ  لماک  نتم  شرازگ 412 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 5
، رهشمرخ نادابآ -  یمالسا  بالقنا  ناتـسداد  هب  رهـشمرخ ، هاپـس  تاعالطا  تاقیقحت و  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287439  دنس  - 6

.20/1/1359
.18/2/1359 يربخ ، نتلوب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 292442 دنس  - 7
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(1) .دوب دنهاوخ  نانآ  یماح  زین  لوئسم  تاماقم  هک  تسا  هدش  يروآدای  دننک و 

یهدنامرف ياروش  : » تشاد باتزاب  لیذ  وحن  هب  ندنل  ویدار  رد  زورما  نافلاخم ، رت  يدج  يریگ  یپ  بوکرس و  شیازفا  يارب  قارع  تلود  دیدج  میمصت 
رداص مادـعا  تازاجم  مکح  دـیاب  دـنهد ، یم  راشتنا  ار  روبزم  بزح  دـیاقع  هک  ییاه  نآ  ای  هوعدـلا  بزح  ياـضعا  يارب  هک  تسا  هتفرگ  میمـصت  قارع 

(2) .تسا هدیسر  پاچ  هب  ابفلا  هلجم  رد  ربخ  نیا  .دوش 

سک ره  هیمالسالا و  هوعدلا  بزح  هب  ناگتـسباو  هیلک  مادعا  مکح  دادغب ، رد  ثعب  بزح  يربهر  ياروش   » هک درک  مالعا  ناریا  رد  قارع ، هوعدلا  بزح 
وـضع ًالعف  هک  ار  بزح  نیا  هب  نیـشیپ  ناگتـسباو  مکح ، نیا  هک  درک  هفاضا  نینچمه  بزح  نیا  .تسا » هدرک  رداص  دراد  يراکمه  بزح  نیا  اـب  هک  ار 

(3) دوش یم  لماش  زین  دنتسین 

دیحوت بزح  ناونع  اب  هک  يا  هتـسد  هلمج  زا  دننک ؛ یم  لقن  قارع ، لخاد  زا  ار  شیوخ  دیکأت  دروم  تاعالطا  کی  ره  ددـعتم ، ياه  هورگ  لاح ، نیا  رد 
يدارفا دراد و  رارق  قارع  یثعب  نارودزم  دیدش  لرتنک  تحت  فرشا  فجن  رد  ییوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  لزنم  : » درک مالعا  زورما  دنهد ، یم  هیمالعا  ناریا 

ار هعیـش  دـیلقت  گرزب  عجرم  يدورهاش  ياه  هداز  هللا  تیآ  دوش و  یم  تناها  اه  نآ  هب  هتفرگ و  رارق  رظن  تحت  دـنیامن ، یم  هعجارم  ناـشیا  لزنم  هب  هک 
(4) .دنا هدرب  دادغب  رد  یمولعمان  لحم  هب  ریگتسد و 
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قارع روشک  ترازو  ، » ناریا یمالـسا  يروهمج  روشک  ترازو  هب  شترا  كرتشم  داتـس  زورما  شرازگ  قبط  قارع ، زا  ناـیناریا  جارخا  تسایـس  همادا  رد 
ار نانآ  دنشاب  هک  تیعـضو  ره  رد  لاس ، ات 26  نیب 18  یناریا  ناناوج  هدهاشم  تروص  رد  هک  تسا  هدومن  مالعا  اه  ناتـسا  هیلک  سیلپ  هب  يروتـسد  یط 

ياه ناگی  یتینما و  ياه  نامزاس  همه  هب  قارع  روشک  ترازو  زورما  تسا  یکاـح  زین  عباـنم  رگید  زا  هدیـسر  ياـهربخ  (5)« .دنیامن تشادزاب  ریگتسد و 
یم ناناملـسم  لاح  لماش  طقف  ناـیناریا  جارخا  هدوب و  ینثتـسم  جارخا  لـمعلا  روتـسد  زا  قارع ، میقم  یناریا  هنمارا  هیلک  : » تسا هدرک  غـالبا  قارع  سیلپ 

(6) .دشاب

يرمرادـناژ هیحان  هدـنامرف  ینایخا  گنهرس  (7) .دراد همادا  ناـنچمه  ناریا  ياـهزرم  رد  یقارع  نارومأـم  هلیـسو  هـب  ناـیناریا  جارخا  راـک  لاـح ، نـیا  رد 
نارلهد و نارهم و  قیرط  زا  رفن   3000 دادعت ، نیا  زا  دوزفا : يو  .درک  مالعا  رفن  ار 6700  قارع  زا  ناگدش  هدنار  دادعت  زورما ، تعاس 8:15  هاشنامرک ،

يزرم ياه  هاگـساپ  هک  یلاحرد  تسا  ینتفگ   (8) .دنا هدـش  جارخا  نیریـشرصق  يزرم  طاقن  ریاس  تیادـه و  راموس ، يورـسخ ، زرم  قیرط  زا  رفن   3700
، رما نیا  اب  نامز  مه  .تفای  شهاک  اهزرم  نیا  زا  جارخا  دنا ، هدش  جیـسب  قارع  زا  هدـش  هدـنار  نایناریا  نتفریذـپ  يارب  نارلهد ، نارهم و  یحاون  رد  ناریا 

(9) .دش زاغآ  ناریا  ناتسدرک  رد  خامشاب  زرم  نیریشرصق و  ياهزرم  رد  یناریا  اهدص  جارخا 

هدنار نارهاوخ  زا  یکی  ، » نارلهد زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  هلمج  زا  دراد ؛ همادا  نانچمه  زین  جارخا  ماگنه  رد  ناگدش  هدنار  تیعـضو  یناماسبان 
جنر نامیاز  درد  تدش  زا  هک  قارع  زا  هدش 
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زا رفن  دودح 900  تسا : یکاح  يرگید  شرازگ  (1)« .درک لمح  عضو  زرم  رد  دـش و  اهر  قارع  ناریا و  يزرم  راون  رد  یقارع  نارومأم  طـسوت  دُرب ، یم 
زا دنتـشگ و  جارخا  قارع  زا  دنـشاب  هتـشاد  هارمه  يا  هسبلا  هک  نیا  نودـب  دادـغب ، نیمظاک و  البرک ، فجن ، ياهرهـش  راجت  ناناگرزاب و  ناراد ، هیامرس 

بونج يرتمولیک  ًابیرقت 15  رد  عقاو  قباس  قوج " هعلق   " لحم رد  : » داد شرازگ  زین  راموس "  " ناـهورگ  (2) دندش ناریا  دراو  هتشکدلو "  " هاگساپ قیرط 
نیرومأم اب  یقارع ، نیدواعم  تیاده  تهج  هک  لحم  یلاها  زا  يا  هدـع  هب  قارع  ثعب  نیرومأم  يراج ، زور  تعاس 11  رد  يزرم  راون  رد  راموس ، یبرغ 

(3)« .دنا هتفرگ  ناگورگ  هب  ار  نانآ  زا  رفن  دنچ  هلمح و  دنا ، هدرک  یم  يراکمه 

(4) دندش تشادزاب  دندوب ، كوکشم  هک  رگید  رفن  ود  نینچمه  .دش  ریگتـسد  ییاسانـش و  ناگدش  هدنار  نیب  رد  قارع  یتینما  ماقم  کی  رگید ، يوس  زا 
هب یگدیسر  يارب  یتئیه  يزاریش  دمحم  هللا  تیآ  ترضح  : » تشون مق ، رد  شراگنربخ  لوق  زا  زورما ، هرامـش  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  لاح ، نیارد 

(5)« .دنداتسرف مالیا  يورسخ و  نیریشرصق و  هب  ناریا ، زرم  رد  نیدواعم 
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زا مرگ  ییاریذـپ  هب  ار  مدرم  درک و  فیـصوت  زیزع  ینانامهیم  ار  ناگدـش  هدـنار  درک ، رداص  ناریا " تلم   " هب باطخ  زورما  هک  یمایپ  رد  ینیمخ ، ماـما 
: تسا نینچ  مایپ  لماک  نتم  .درک  دیکأت  مادص  تلود  قارع و  ثعب  میژر  يدوبان  رب  زین  دومن و  شرافس  نانآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

عـضو اب  ناریا ، هب  دنا و  هدـش  هراوآ  دوخ  ياه  هناخ  زا  ثعب ، فرحنم  میژر  راکتیانج  تسد  اکیرما و  هئطوت  هب  هک  يزیزع  نانامهیم  ناریا ! فیرـش  تلم 
تعاطا یناسفن و  ياهاوه  ياضرا  يارب  طقف  يزوجم و  چیه  نودب  هک  دنتسه  امش  مولظم  ناردارب  نانیا  .دیراد  یمارگ  دندش ، هداتسرف  یعیجف  كانفـسا 

تلود فیرـش و  تلم  .دنتـسه  ام  مولظم  ناردارب  نانیا  .دـندش  هراوآ  ثعب  میژر  ناـمیخژد  تسد  هب  دوخ  ياـه  هناـخ  زا  گرزب ، ناطیـش  زا  هناروکروک 
.درذگب دب  اه  نآ  هب  دنارذگن  دنک و  مهارف  يا  هتسیاش  روط  هب  ار  نانآ  یگدنز  لیاسو  تسا  مزال  یمالسا  يروهمج 

نارادمدرس قارع  ناریا و  ناملسم  تلم  تسا و  هابتشا  رد  هک  دنادب  دیاب  هدومن ، هدامآ  نیملسم  مالسا و  اب  هضراعم  يارب  ار  دوخ  هک  ثعب  سوحنم  میژر 
هجاوم قارع  فیرش  تلم  اب  هک  نیسح  مادص  .دنراپس  یم  خیرات  یشومارف  تسد  هب  جراخ و  هنحـص ، زا  ار  نانآ  دنناشن و  یم  ناشدوخ  ياج  هب  ار  نانآ 

فرـصنم دوخ  طحنم  میژر  دوخ و  زا  ار  ام  یمالـسا  ناردارب  ناهذا  اه ، يزاس  هنحـص  اب  دـهاوخ  یم  دـنیب ، یم  كاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  تسا و  هدـش 
برع تلم  رادفرط  ار  دوخ  دهاوخ  یم  تسا ، هدولآ  رویغ  ناناوج  نوخ  هب  قفرم  ات  شتسد  هک  نآ  .دهد  همادا  دوخ  تایانج  هب  رگید  حابـص  دنچ  ات  دنک 

، دـنک هجوتم  دوخ  هب  ار  برع  ياه  تلم  هک  نآ  معز  هب  هدرک و  تشپ  مالـسا  هب  دـناد و  یم  رتالاو  مالـسا  زا  ار  تبورع  دوخ  لایخ  هب  هک  نآ  .دـنزب  اـج 
نانمشد اب  دنک و  یم  تظافح  نیریش  ناج  نوچ  مالسا  زا  برع  زیزع  تلم  هک  تسا  لفاغ 

705 ص :
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.دزیخ یم  رب  زیتس  گنج و  هب  مالسا  ردص  رد  دوخ  فالسا  نوچ  مالسا ،

رد دنتـسود و  نانآ  ناتـسود  اب  نمـشد و  تسا -  ثعب  سوحنم  میژر  اه  نآ  سأر  رد  هک  نانآ -  نانمـشد  اب  اـم  زیزع  تلم  هک  دـننادب  اـم  برع  ناردارب 
هدنکفا خـیرات  ناد  هلابز  هب  یهاشنهاش  میژر  نوچ  ثعب  میژر  هک  نآ  دـیما  هب  .دنکیرـش  نانآ  اب  دنـشک ، یم  دـساف  میژر  نآ  زا  نانآ  هک  ییاه  تبیـصم 

رئاس یلع  مکیلع و  مالسلاو  .تسا  راتساوخ  دساف  ياه  تردق  رب  ار  نیملسم  هبلغ  لاعتم  دنوادخ  زا  .دشاب  کیدزن  نیملسم  حتف  رصن و  تسا  دیما  دوش و 
(1) .نیحلاصلا هللادابع 

« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  یلوالا 1400 ، يدامج   23 نیدرورف 59 ،  20
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جوم زا  لبق  هک  يو  .درک  رـشتنم  ار  قارع  رد  ناریا  ترافـس  لوسنک  مود و  ریبد  هسمخ  يرلگیب  رهچونم  اب  دوخ  هبحاصم  نتم  زورما  تاـعالطا  هماـنزور 
کی جارخا  ربارب  رد  داد ، ماـجنا  قارع  تلود  هک  دوـب  لـثم  هب  هلباـقم  لـمع  کـی  نیا  تفگ : هراـب  نیا  رد  تسا ، هدـش  جارخا  قارع  زا  ناـیناریا ، جارخا 

هدش یفرعم  تاملپید  ناونع  هب  صخش  نیا  نوچ  .دش  ریگتسد  یـسوساج  نیح  رد  درک و  یم  تمدخ  ناریا  رد  یـسایس  همانرذگ  اب  هک  یقارع  سوساج 
.دندرک باختنا  ارم  هک  دننک  جارخا  دنتساوخ  یم  ار  یناریا  تاملپید  رفن  کی  زین  اه  نآ  دوب ،

يا هدع  اه  نآ  نایم  رد  دراد  ناکما  دنا و  هتفرگ  رارق  قارع  زا  جارخا  رطخ  رد  یناریا  رازه  دودح 16  تفگ : نایناریا  ربارب  رد  قارع  تسایس  هرابرد  يو 
تلع هرابرد  يرلگیب  .درک  مهاوخ  وگزاب  ار  هدرپ  تشپ  لئاسم  هجراخ ، روما  ریزو  اب  تاقالم  رد  نارهت  رد  نم  .دـننک  ذوفن  راـکبارخ  یتینما و  لـماوع  زا 

رصانع ربارب  رد  دراد  یعس  نآ  ساسا  رب  هک  دنک  یم  بیقعت  ار  یتسایس  ثعب ، بزح  نتفرگ  تردق  نامز  زا  قارع  تلود  تفگ : قارع  زا  نایناریا  جارخا 
تنوکـس و لحم  قارع  لامـش  دنتـسه و  يداژن  یلم و  دنمورین  گرزب و  رایـسب  یتیلقا  هک  اهدرُک  زا  ریغ  دـنک ؛ لابند  ار  هناتـسرپداژن  یتسایـس  برعریغ ،
زا قارع  میژر  تسا ، هدـش  روشک  نآ  نایعیـش  جـییهت  بجوم  هک  ناریا  بالقنا  زا  سپ  هژیو  هب  .درادـن  ار  اه  نآ  جارخا  تردـق  تسا و  اـه  نآ  نیمزرس 

.دراد تشحو  دوخ  كاخ  رد  اه  یناریا  روضح 

هرابرد يرلگیب  .دننک  یم  تردابم  ناریا  يزرم  قطانم  هب  هناراکبارخ  ياه  هورگ  مازعا  هب  قارع ، رد  فاج  رادرس  نابزیلاپ و  تسا  مّلـسم  درک : دیکأت  يو 
لیبق زا  دنتسه ؛ یلعف  میژر  ياه  تسایـس  فلاخم  نورد ، زا  ثعب ، تموکح  نتخادنارب  يارب  ییاه  هورگ  نونکا  مه  تفگ : قارع  لخاد  یـسایس  عاضوا 

و ینطولاداحتا ،  (2)، دیهش هب 21  فورعم  هورگ  اه ، تسینومک  اـه ، تسیرـصان  یمالـسا ، توعد  بزح  قارع ، يدازآ  هیداـحتا  قارع ، راـکیپ  ناـمزاس 
(3) .هاوخ يدازآ  ياه  یثعب  ًاریخا 

706 ص :

ص 235 و 236. زییاپ 1378 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 1
ندرک طقاس  دـصق  قارع ، یثعب  ياتدوک  درگلاس  رد  هتـشذگ  لاس  هک  دنتـسه  یناسک  دیهـش  هورگ 21  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  شرازگ  هـمادا  رد  - 2

.دندش نارابریت  مادص ، ناکیدزن  زا  نیسح  ناندع  هلمج  زا  اه  نآ  زا  رفن   21 قارع ، ناربهر  راهظا  هب  انب  دنتشاد و  ار  مادص  تموکح 
ذخأم 82. - 3
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ياه هورگ  عضاوم  ناـمه  تسا و  هتفرگ  رارق  شا  یـسایس  عضاوم  هیاـس  ریز  یلک  هب  يو  یبهذـم  نأـش  هک  تسا  داـباهم  هعمج  ماـما  ینیـسح ، نیدـلاّزع 
زین ار  یبهذم  ياه  هبنج  رهاوظ  یخرب  دشوک  یم  ماظن ، نارادفرط  تاداقتنا  اب  هلباقم  رد  تاقوا  زا  یـضعب  اما  دـنک ؛ یم  يریگیپ  ذاختا و  ار  یتسیـسکرام 

تالوحت هرابرد  هک  هیعالطا  نیا  رد  .تسا  هدش  تیاعر  رما  نیا  درک ، رداص  زورما  يو  هک  يا  هیعالطا  رد  .دنک  تیاعر  شیوخ  ياه  هتفگ  تایبدا و  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  دش ، رداص  قارع  اکیرما و  اب  ناریا  طباور  رد  ریخا 

مان هب  فالتخا  داجیا  قارع و  میقم  ناـیناریا  ندرک  هراوآ  ندـنار و  اـم  .تسا  یقلخدـض  يراـک  مدرم ، ندرک  هراوآ  ندـنار و  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  »
تلود چیه  هب  درُک  قلخ  .مییامن  یم  موکحم  ناریا  نامدوخ  روشک  هب  تبسن  ار  یماظن  دیدهت  هلمح و  ره  ام  نینچمه  .مینک  یم  موکحم  ار  ینـس  هعیش و 

هب ًاملـسم  ناریا  اب  اکیرما  يداصتقا  یـسایس و  هطبار  عطق  .دنک ...  زواجت  ناریا  هب  هک  قارع -  ثعب  هاوخ  دشاب و  اکیرما  هاوخ  دهد -  یمن  هزاجا  یجراخ 
نیا رد  مهم  تاناکما  تامادقا و  زا  یکی  هک  دنراد  یناوارف  تاناکما  اکیرما  مسیلایرپما  تادیدهت  اب  هلباقم  يارب  ناریا  مدرم  .تسا ...  ناریا  بالقنا  دوس 

لئاسم اب  یعقاو ، تین  نسح  هرکاذم و  هار  زا  تلود  رگا  .دـننک  لیمحت  ناتـسدرک  هب  ار  يرگید  گنج  دوشن  هداد  هزاجا  اکیرما  لامع  هب  هک  تسا  دروم 
.هتاکرب هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلاو  .دیامن  لمع  هناعطاق  اکیرما  مسیلایرپما  لباقم  رد  دناوت  یم  رتهب  دوش ، ور  هبور  ناتـسدرک  هلئـسم  هلمج  زا  یلخاد 

(1)«20/1/1359، ینیسح نیدلازع  خیش 

زا لقن  هب  هک  شرازگ  نیا  .دش  جرد  یمالسا  بالقنا  همانزور  رد  زقس ، هب  هتشذگ  زور  رد  ینیـسح  نیدلاّزع  دورو  شرازگ  زورما  نیمه  رگید ، يوس  زا 
رهظزادعب تعاس 5  : » تسا حرش  نیا  هب  شرازگ  لماک  نتم  .دراد  رب  رد  یبلاطم  دش ، رکذ  هک  يا  هتکن  حیضوت  رد  تسا ، زقـس  رد  همانزور  نیا  راگنربخ 

.دش رـضاح  زقـس  ناتـسروگ  رد  دندرک ، یم  تروکـسا  ار  وا  ییادف  هل و  هموک  ناگرمـشیپ  زا  يدادعت  هک  یلاحرد  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  يراج ، زور 
.دریگب تسد  ار  نآ  هک  دوبن  مه  یـسک  دوب و  هداتفا  نابایخ  طسو  مه  تارکمد  بزح  دراکالپ  هنافـسأتم  .دـندوب  رفن  هب 600  کیدزن  ناگدننک  تکرش 

ناتسروگ رد  دادعت  زا  رت  مک  دجسم  رد  ناگدننک  تکرـش  دادعت  .درک  توعد  عماج  دجـسم  هب  ار  مدرم  وگدنلب  اب  ناتـسروگ  رد  يو  ینارنخـس ، زا  دعب 
هار زا  ناتسدرک  هلئسم  لح  راتساوخ  ام  هک  نیا  رب  ینبم  ینارنخس  زا  سپ  .دوب 
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هک ییاهروشک  درک : اعد  نینچ  ینیـسح  نیدلازع  مینک ، یم  تمواقم  هنادجم  دـنک ، یماظن  تلاخد  دـهاوخب  تلود  هچنانچ  رگا  میتسه و  زیمآ  تملاسم 
هک ینارادساپ  ایادخ ! رادهگن ؛ تمالس  دنگنج  یم  مالسا  يارب  ناتسدرک و  يدازآ  يارب  هک  ییاه  گرمشیپ  نک ؛ نوگنرـس  دننک  یم  هئطوت  ناریا  يارب 

(1)« .ناتسدرک روشک و  نادیهش  كاپ  ناور  هب  دورد  .رادب  زوریپ  اه  نآ  رب  ار  اه  گرمشیپ  دنا ، هدمآ  هقطنم  نیا  هب  ناتسدرک  مدرم  راتشک  يارب 

418

وس و کی  زا  اکیرما  ناریا و  نیب  نارحب  ندـش  داح  .تسا  مکاح  یبسن  یـشمارآ  نیـشندرک  قطانم  رد  اهزور  نیا  روشک ، رد  هدـش  داجیا  عاـضوا  یپ  رد 
نیا .تسناد  یبسن  شمارآ  نیا  داـجیا  رگید  تلع  ناوت  یم  زین  ار  یلحم  هدـش  داـجیا  عاـضوا  .تسا  رما  نیا  لـلع  هلمج  زا  رگید ، يوس  زا  قارع  ناریا و 

هتـشذگ بش  همین  يریگرد  .دوش  یم  هتـسکش  نافلاخم ، فرط  زا  ییاه  موجه  اب  ًاضعب  دـنراد ، نآ  موادـت  ظفح و  رد  یعـس  ماظن  ياـهورین  هک  شمارآ 
.تسا هدش  رکذ  نآ  هصالخ  لیذ ، مایپ  رد  هک  تسا  رما  نیا  زا  يا  هنومن  نالگهد 

نآ شتآ  هب  .دش  هلمح  ام  هب  نیمجاهم  فرط  زا  بش ، تعاس 11  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دش  هرباخم  نارهت  هب  نادمه  هاپس  زا  یمایپ  هتشذگ ، بش  همین 
رد ار  دوخ  يورین  نمشد  .هتشاد  تافلت  نمشد  ًالامتحا  و  دنتـسه ]  ] ملاس ام  دارفا  .میدیبوک  ربیلاک 50  هراپمخ و  اب  ار  اه  نآ  عضاوم  دش و  هداد  خـساپ  اه 

نمـشد هب  هورق ، راجیب و  نارایماک ، یگنهامه  اب  دـیاب  هقطنم  ظـفح  يارب  .دـنک  یم  هلمح  مه  زاـب  اـم  هب  ًاـمتح  تسا و  هدرک  تیوقت  هورق  يرتمولیک   15
(2)« .تسا بولطمان  هقطنم  عضو  نوچ  میشاب ؛ یم  نمشد  هب  هلمح  روتسد  رظتنم  .دومن  رقتسم  اج  نآ  رد  ار  دارفا  لاغشا و  ار  اه  نآ  عضاوم  هلمح و 

اب دندرک ، هلمح  ًانایحا  رگا  دیـشاب و  هتـشاد  یعافد  عضوم  طقف  دینکن و  يورـشیپ  ناونع  چیه  هب  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  : » دوب نیا  مایپ  هب  نارهت  خساپ 
(3)« .دیهد خساپ  اه  نآ  هب  تدش 

تسا هدوب  حیحص  دندوب -  دقتعم  اه ، نآ  هلمح  زا  لبق  نامجاهم ، عضاوم  لاغشا  هب  هک  لحم -  رد  يدوخ  ياهورین  داهنـشیپ  هک  دش  صخـشم  لمع ، رد 
رد تارکمد  بزح  يوگنخس  .دیدرگ  دراو  یتاراسخ  هجیتن ، رد  دش و  يدعب  ياه  هلمح  نتفرگ  تروص  نامجاهم و  تیوقت  بجوم  نآ ، يارجا  مدع  و 

نیدرورف مهدزون  زور  دادماب  تعاس 2:20  : » دـنک یم  نایب  وحن  نیا  هب  تارکمد ، بزح  صاخ  فافل  رد  ار  ارجام  همادا  لومعم ، لاور  قباـطم  جدـننس ،
يرتمولیک کی  زا  ار  فارطا  یجنگ و  ياتـسور  هراپمخ  پوت و  اب  نارادـساپ  شترا و  نالگهد ، هموح  یجنگ ، ياتـسور  يرتمولیک  کی  رد  يراج ، هاـم 

« .دنداد خساپ  نانآ  هلمح  هب  ماگنه  بش  دندوب  رقتسم  یجنگ  رد  هک  تارکمد  بزح  ناگرمشیپ  مدرم ، زا  عافد  يارب  .دنداد  رارق  هلمح  دروم 

دنچ نایرج  نیا  رد  تفای و  همادا  دادماب  تعاس 3:30  ات  هنابش  يریگرد  نیا  هک  تسا  رارق  نیا  هب  ارجام  ماجنارس  تارکمد ، بزح  يوگنخس  هتفگ  هب  انب 
رثا رب  ناکد  کی  نامتخاس و 
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(1) .دندرک ینیشن  بقع  هورق  فرط  هب  نارادساپ  شترا و  .دماین  دراو  تارکمد  بزح  ناگرمشیپ  هب  یبیسآ  نیرت  کچوک  دش و  ناریو  هراپمخ  تباصا 

419

رامش هب  زین  جیورت  غیلبت و  یعون  دوخ  هبدوخ  یمومع ، راکفا  هب  هجوت  اب  ینونک و  تیعضو  رد  قارع ، اکیرما و  هرابرد  فلتخم  ياه  هورگ  عضاوم  مالعا 
هب ار  هجوت  نیرت  شیب  هدوت  بزح  یتسیسکرام ، ياه  هورگ  نایم  رد  .دوش  یم  یقلت  نانآ  ندوب  یبالقنا  ندوب و  یمدرم  تقادص و  زا  یتمالع  دیآ و  یم 

عـضاوم نایم ، نیا  رد  .دـنریگ  یم  رظن  رد  دوخ  عضاوم  مالعا  رد  ار  یحلاصم  نینچ  زین ،  (2) یناهج هس  یتسیئوئام  ياه  هورگ  زا  یـشخب  .دراد  هتکن  نیا 
يزاس میمـصت  رد  تتـشت  یعون  ای  نامزاس  يزکرم  هتـسه  رد  يرگباسح  تینالقع و  ِلقادـح  ِتیمکاح  نادـقف  زا  قلخ ، ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس 

دوش یم  بوسحم  ینزدوخ  یعون  هک  دنک  یم  زورب  ناراداوه ، يارب  عافد  لباقریغ  یطارفا  رایـسب  عضاوم  تروص  هب  ًاضعب  هک  یتتـشت  دنک ؛ یم  تیاکح 
.دشک یم  يدوبان  هب  ار  فورعم  یمیدق و  هورگ  نیا  تیعورشم  يایاقب  و 

مـسیلایرپما  " ناونع اب  لوا  بلطم  .تسا  هدـش  جرد  هجوت  نایاش  بلطم  ود  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  راـک ، هماـن  هتفه  زورما  هرامـش  رد 
ار یتادیدهت  اهاعدا و  قارع  هک  تیعقوم -  نیا  رد  نآ ، رد  هدش  مالعا  عضاوم  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  یسوموبا " کچوک و  بنت  گرزب ، بنت  اکیرما و 

یـضرا بوچراچ  رب  ندرک  دراو  هشدـخ  يارب  زوجم  رودـص  یعون  یتح  تسا ؛ مدرم  رد  تمواـقم  هدارا  هیحور و  هدـننک  درخ  ًاـقیقد  دـنک -  یم  حرطم 
مود بلطم  رد  .دهد  یم  رارق  عافد  یب  هریزج ، هس  هلئسم  رد  قارع  یتاغیلبت  یسایس و  ياهراشف  ربارب  رد  ار  یمالسا  يروهمج  دیآ و  یم  رامش  هب  روشک 

.دزادرپ یم  نکمم ، ریباعت  نیرتدیدش  اب  نآ ، ناهدنامرف  حلسم و  ياهورین  شترا و  ندیبوک  هب  لوا ، بلطم  نامه  رد  زین  و 

: تسا هدمآ  سراف  جیلخ  یناریا  هریزج  هس  هلئسم  یسررب  رد  لوا ، بلطم  رد 

هدرک ییاسرف  ملق  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  يراد ، هیامرـس  رادـفرط  سیون  یفارغج  ناد و  خـیرات  ناققحم  يراد و  هیامرـس  ياه  تلود  هک  تسا  اه  لاس  »
سکره .تسیک  هب  قلعتم  هناگ  هس  ریازج  دننک  تباث  هک  دنا ، هتفرگ  تجح  ار  یللملا  نیب  ياهدادرارق  دنا ، هدیشک  نوریب  یخیرات  كرادم  دانـسا و  دنا ،

.تسیچ تقیقح  مینیبب  اما  تسا ؛ ام  هب  قلعتم  ریازج  دش  تباث  هک  درک  یم  غیلبت  نآ  يور  لاجنج  راج و  اب  دمآ ، شریگ  هنیمز  نیا  رد  يزیچ 

رد طـقف  .دـندوب  ینوکـسم  ریغ  هکورتم و  ًاـمومع  شیپ  لاـس  دـنچ  اـت  دـنراد و  رارق  سراـف  جـیلخ  هاـگولگ  ینعی  زمره  هگنت  یکیدزن  رد  هریزج  هس  نیا 
رد یتقو  .دندرک  یم  یگدنز  راوناخ  دودح 30  یسوموبا 
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بطق اهنت  هن  يوروش  بیترت  نیا  هب  .دـننک  یم  يدـنب  هتـسد  موس  ناهج  رد  ار  یبونج  ياـکیرما  ییاـقیرفا و  ییایـسآ ، ياـهروشک  رگید  ناریا و  نیچ و 
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هقطنم زا  ار  دوخ  ياهورین  دشاب ، هتشاد  یماظن  روضح  سراف  جیلخ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  فیعض  درک  هدهاشم  سیلگنا  توترف  مسیلایرپما  لاس 1970 ،
شترا يرامعتـسا  فیاظو  نامه  نتفرگ  هدـهعرب  دزماـن  اـکیرما ، مسیلاـیرپما  بناـج  زا  ناریا  شترا  هک  ییاـه  لاـس  اـب  دوب  فداـصم  نیا  درک و  جراـخ 

تفن یللملا  نیب  ياه  لتراک  مامت  هاگولگ  هک  زمره  هگنت  زا  عاـفد  هفیظو  دیـشوک  یم  صوصخ  هب  اـکیرما  مسیلاـیرپما  .دوب  هدـیدرگ  هقطنم  رد  سیلگنا 
.دتفین نئمطمان " ياهورین   " تسد هب  تسا ،

هب هجوت  اب  هنانامرهق ، دربن  نیا  .رافظ  تلایا  رد  قلخ  هناحلـسم  گنج  دـیدشت  نامع و  قلخ  یبالقنا  شبنج  يریگ  جوا  اـب  دـش  ناـمز  مه  سیلگنا  جورخ 
رت هدرپسرس  ییورین  چیه  هک  اکیرما  مسیلایرپما  .اکیرما  همه ، سأر  رد  اه و  تسیلایرپما  هطلس  هیلع  دوب  يدیدهت  ًامیقتـسم  زمره ، هگنت  اب  نامع  ترواجم 
هک یشبنج  نامع -  قلخ  یبالقنا  شبنج  اب  ات  تشاد  لیسگ  رافظ  هب  دوخ  یماظن  ناراشتسم  يرایتسد  اب  ار  نآ  تخانـش ، یمن  هاش  شترا  زا  رت  هتـسباو  و 
یم رگید  يوس  زا  .دنک  دـس  ار  نآ  تفرـشیپ  دـیامن و  هلباقم  دنکـش -  مه  رد  ار  اکیرما  مسیلایرپما  هطلـس  سراف  جـیلخ  هطقن  نیرت  ساسح  رد  تفر  یم 

هقطنم شترا  نیرتدنمورین  نمـض  رد  نیرت و  هدرپسرـس  هک  ناریا  شترا  لاغـشا  هب  ًاروف  سراف ، جیلخ  هناهد  ینوکـسم  ریغ  یخالگنـس و  هریزج  هس  دیاب 
مزال كرادت  نامع ، نیرحب و  هژیو  هب  هقطنم  ياه  قلخ  یبالقنا  شبنج  بوکرـس  يارب  اج ، نآ  رد  نئمطم  یماظن  هاگیاپ  کی  سیـسأت  اب  ات  دیآرد ، دوب ،

 ... .دنروآ مهارف  ار 

هب گنراگنر  تاماهتا  دـندوب و  ریگرد  رگیدـکی  اب  ًامئاد  سراـف  جـیلخ  رد  دوخ  شقن  مهـس و  دروم  رد  هچرگ  سراـف ، جـیلخ  رواـجم  ياـه  تلود  همه 
نیا رد  دوش ، لدب  ییاکیرما  ياه  حالس  ندرک  رابنا  تفن و  رودص  يارب  ینما  هچضوح  هب  سراف  جیلخ  هک  هنیمز  نیا  رد  اما  دندروآ ، یم  دراو  رگیدمه 
رظن قافتا  ًالماک  دـشاب ، مسیلاـیرپما  هب  هتـسباو  جـیلخ ، رد  زیچ  همه  هک  نیا  رد  دوش ، بوکرـس  تیعطاـق  اـب  هقطنم  شخب  ییاـهر  ياـه  شبنج  هک  هنیمز 

 ... .دندیسر یم  لماک  مهافت  هب  رگیدمه  اب  هشیمه  دنتشاد و 

هدرپس یلحم  هدرپسرـس  عجترم و  خیـش  هب  نآ  روما  دشکب و  رانک  نیرحب  زا  ار  دوخ  ياپ  هاش  میژر  دش  رارق  تفرگ ، تروص  هک  ییاه  هلماعم  نایرج  رد 
ار نامع  قلخ  یبـالقنا  شبنج  هک  دـیدرگ  لوحم  هفیظو  نیا  ناریا  شترا  هب  ًانمـض  .دـیآرد  ناریا  شترا  لاغـشا  هب  هناـگ  هس  ریازج  نآ ، ياـج  هب  دوش و 

تـسیاب یم  دوب و  هدش  جیلخ  مرادناژ  ناریا  میژر  .ددرگ  نیمأت  ًالماک  اکیرما  مسیلایرپما  هطلـس  ینعی  هقطنم ، تینما " بیترت "  نیدـب  ات  دـیامن  بوکرس 
مهارف هنیمز  لیلد  نیمه  هب    ً اقیقد تفرگ و  یم  هدـهعرب  ًامیقتـسم  سراف  جـیلخ  رد  ار  یتسیراتیلیم  یتفن و  یتسیلایرپما  تاراـصحنا  تینما  زا  عاـفد  هفیظو 

.دیامن لیدبت  اه  قلخ  تازرابم  بوکرس  يارب  یهاگیاپ  هب  ار  هناگ  هس  ریازج  ناریا  شترا  هک  دش 

؛ تسا هدش  ریازج  حتف  هب  قفوم  هتشک ، دنچ  نتشاذگاجرب  زا  سپ  هک  درک  مالعا  هرخسم ، یگتخاس و  رونام  کی  اب  هرابکی  هب  هاش  شترا  رذآ 1350 ، رد 
یسرت زا  یـشان  ضارتعا ، .درک  یکـضارتعا  هک  دوب  هجراش  خیـش  اهنت  .دنک  تمواقم  ناریا  شترا  ربارب  رد  هک  تشادن  دوجو  یـسک    ً الـصا هک  نآ  لاح 

شیپ ار  نآ  تیاکش  هشیمه  دنتشاد و  هاش  میژر  یبلط  هعسوت  زا  ًامومع  اه  نیشن  خیش  هک  دوب 
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ندرک ثول  يارب  ار  يا  هنابیرف  ماوع  روآ و  ماسرس  تاغیلبت  هاش  میژر  .دش  هتـشون  ریازج  نیا  تیکلام  باب  رد  يدایز  تالاقم  .دندرب  یم  شیوخ  بابرا 
.درب یم  مان  مه  هریزج  هس  نیا  زا  درک ، یم  شرازگ  ار  اوه  بآ و  عضو  ویدار  تقو  ره  دعب  هب  زور  نآ  زا  .درک  زاغآ  نآ ، هب  ندیشخب  یلم  هبنج  هیضق و 
ناریا طاقن  ریاس  لثم  دـنهد ، یمن  هار  اـج  نآ  هب  مه  ار  يرگید  یناریا  چـیه  تسا و  رقتـسم  نآ  رد  یماـظن  يورین  طـقف  هک  هکورتم  ریازج  نآ  رد  اـیوگ 

أت يارب  یقلخدض و  هناراکزواجت و  دصاقم  فادها و  اب  لصا  زا  هاش  میژر  .دندنمزاین ...  اوه  بآ و  عضو  زا  یهاگآ  هب  هک  دراد  نایرج  يداع  یگدـنز 
عفانم 30 زا  عافد  رطاخ  هب  هن  درک ، راک  نیا  هب  تردابم  يزاس ، هحلـسا  تاراصحنا  تفن و  لـتراک  ینعی  ییاـکیرما ، ياـهردرایلیم  عفاـنم  زا  عاـفد  نیم و 

 ... .دیامن يرادرب  هرهب  نآ  عبانم  زا  دیاب  ناریا  تسا و  هدوب  ناریا  هب  قلعتم  لصا  رد  ریازج  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  یسوموبا ، نکاس  راوناخ 

، اه هدوت  يرایـشوه  يرادـیب و  هب  هجوت  اب  ناریا و  نامرهق  ياه  قلخ  تازرابم  دـشر  هب  هجوت  اب  تسا ، هدـش  داجیا  هقطنم  رد  هک  یتالوحت  زا  سپ  نونکا 
مغر یلع  ناریا  شترا  .تشاد  هاش  نامز  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  یعقوت  نامه  ناریا  یمدرمدـض  هتـسباو و  شترا  زا  تسین  رداق  اکیرما  مسیلاـیرپما  رگید 

مظن و ادـتبا  هک  تسا  نیا  اه  تسیلایرپما  هشقن  .دریگ  هدـهعرب  سراف  جـیلخ  رد  ار  هتـشذگ  یتسیلایرپما  فیاـظو  ناـمه  تسین  رداـق  ًـالعف  دوخ ، تیهاـم 
رب هقطنم  رد  هاش  میژر  نامز  رد  هک  ار  یفیاظو  ناـمه  دـناوتب  یتحار  هب  هراـبود  شترا ، نیا  اـت  دـننادرگزاب ...  شترا  هب  هراـبود  ار  هناروکروک  طابـضنا 

، دـنادرگزاب قباـس  لاـح  هب  ار  عـضو  دـنک و  بوکرـس  ار  مدرم  تازراـبم  تسین  رداـق  ناریا  شترا  هک    ً ـالعف .دریگ ...  هدـهعرب  مـه  زاـب  تـشاد ، هدـهع 
بیـسآ شترا  زا  ار  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  سپـس  قارع و  رد  مکاح  نیعجترم  اهنآ  .دنروآ  یم  يور  هقطنم  رد  دوخ  نارای  ریاس  يوس  هب  اه  تسیلایرپما 

.دنا هتفای  رت  لاعف  رت و  نئمطم  هاش  هدید 

قارع زواجت  رطخ  اب  هلباقم  يارب  ناریا  شترا  یگدامآ  زا  اهزور  نیا  یحالف ، همه ، سأر  رد  شترا و  راـکتیانج  ناهدـنامرف  صوصخ  هب  ناریا  تموکح 
یگدامآ زا  شدوخ  ياه  تبحـص  رد  یحالف  .دنا  هدرک  ضرف  هاگآان  ار  ام  مدرم  یندم ، راسمیت  لثم  ناهدنامرف  نیا  .دـنیوگ  یم  نخـس  اه  نآ  يدایا  و 

زا دورب  تسا  هداتـسرف  مدآ  تاحیلـست ، نیمه  يارب  هک  یلاح  رد  دز ؛ یم  فرح  زواجت " رطخ   " اب هلباقم  يارب  ناریا  ياه  یتشک  اه و  کنات  اه و  موتناـف 
کی شدوخ  هک  یحالف  تسا ، هتخومآ  مسیلایرپما  زا  يدالج  سرد  مانتیو  رد  شدوخ  هک  یحالف  .دنک  يرادیرخ  یکدـی  تاعطق  نارگزواجت "  " نامه

زغم ات  رمع 
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 ... .دنک هزرابم  اه  نآ  يدایا  رگزواجت و  ياه  تسیلایرپما  اب  دهاوخ  یم  تسا  یعدم  الاح  تسا ، هدرک  لمع  هدیشیدنا و  یتسیلایرپما  ناوختسا ،

ياه شترا  طسوت  سراف  جیلخ  کیژتارتسا  طاقن  ریاس  ریازج و  نیا  لاغشا  رد  اهنت  هن  سراف ، جیلخ  رواجم  ياهروشک  ریاس  ناریا و  هدیدمتس  ياه  قلخ 
رامعتـسا و هطلـس  ياه  لاس  مامت  رد  هکلب  دـنرادن ، یعفانم  چـیه  یماظن ، هاگیاپ  هب  اـه  نآ  لیدـبت  و  مسیلاـیرپما ، هدرورپ  تسد  هدـناشن و  تسد  هتـسباو 

ياه قلخ  .دـنا  هدرک  هدافتـسا  ناشجنرتسد  تراغ  اه و  نآ  تازرابم  بوکرـس  يارب  اه  هاگیاپ  نیمه  زا  اـه و  شترا  نیمه  طـسوت  هقطنم ، رب  مسیلاـیرپما 
هدرورپ و تـسد  ياـه  شترا  رارقتـسا  ییاـکیرما و  ياـه  حالـس  ندرک  راـبنا  زا  زورما  اـت  سراـف ، جـیلخ  تاراـما  و  ناتـسبرع ، قارع ، ناریا ، شکتمحز 

ندیـشک نوخ  هب  يارب  تسا  هدوب  ییاه  هنال  هراومه  اه  هاگیاپ  نیا  هک  نآ  زج  دـنا  هدرب  يا  هرهب  هچ  سراف ، جـیلخ  ردانب  ریازج و  رد  اکیرما  رازگتمدـخ 
؟ یبالقنا ياه  شبنج 

ندیچرب يارب  هدناشن و  تسد  هتـسباو و  ياه  شترا  نیا  همه  هیلع  دنزادنا و  مه  يوزاب  رد  وزاب  دـیاب  سراف  جـیلخ  رواجم  ياهروشک  نامرهق  ياه  قلخ 
دیابن .دـنزیخرب  هزرابم  هب  اکیرما ، مسیلایرپما  یگدرکرـس  هب  یناهج  مسیلاـیرپما  هطلـس  هبناـج  همه  وحم  تیاـهن ، رد  اـه و  شترا  نیا  ياـه  هاـگیاپ  ماـمت 

رازگتمدـخ همه ، اه  نآ  .دـهد  رارق  مه  لباقم  رد  ار  هقطنم  ياـهروشک  شکتمحز  ياـه  هدوت  اـه ، یتیرکت  اـه و  یحـالف  لاـثما  یبیرف  ماوع  داد  تصرف 
.دننارگتراغ نارگرامثتسا و  همه  اکیرما و  مسیلایرپما  نمشد  همه ، مدرم  هک  یلاحرد  دنتسه ؛ مسیلایرپما 

ریازج و لیدـبت  اب  اه ، نآ  هب  هتـسباو  ياه  شترا  اه و  تسیلایرپما  هاگنالوج  هب  سراف  جـیلخ  لیدـبت  اب  هقطنم ، زرابم  هاگآ و  ياـه  قلخ  همه  اـب  ادـصمه 
هزرابم هب  اکیرما ، مسیلایرپما  یگدرکرـس  هب  یناهج  مسیلایرپما  هطلـس  میکحت  اه و  قلخ  تازراـبم  بوکرـس  يارب  ییاـه  هاـگیاپ  هب  سراـف  جـیلخ  رداـنب 

(1)« .میزیخرب

بلطم نیا  رد  .دنا  هتفرگ  رارق  موجه  دروم  نآ  ناهدنامرف  شترا و  هباشم ، يا  هنوگ  هب  زین  نآ  رد  تسا و  هدـش  جرد  ردـص  ینب  هب  باطخ  رگید ، بلطم 
: تسا هدمآ 

یطیارش رد  وا  .دنک  یم  تکرح  اه  لاربیل  همانرب  ققحت  تهج  رد  یبالقنا ، ياهورین  ناشکتمحز و  نارگراک و  حالس  علخ  حرط  اب  روهمج  سیئر  ياقآ  »
هب ار  اه  هدوت  هدـنبوک  تشم  دراد  یعـس  دوش ، یم  اشفا  مسیلایرپما  اب  اه  نآ  طباور  دانـسا  زور  ره  دـنا و  هدرک  هنال  شترا  سأر  رد  اـکیرما  نارودزم  هک 

هتسباو ناراد  هیامرس  هک  یلاح  رد  .دیامن  جراخ  هبرض  ریز  زا  ار  یقلخدض  شترا  هلیسو ، نیدب  دنادرگرب و  ناش  یخیرات  عفانم  هیلعرب  ینعی  رگید  ییوس 
نآ تازرابم  بوکرس  هجیتن  رد  اه و  هدوت  حالـس  علخ  يارب  دننک و  یم  میکحت  ار  دوخ  تیعقوم  شترا و ...  سأر  رد  بالقنا ، ياروش  رد  مسیلایرپما  هب 

رگید راب  کی  ار  تیطورشم  نارود  حالس  علخ  هعجاف  دناشکب و  فارحنا  هب  ار  اه  هدوت  نهذ  دراد  یعـس  روهمج  سیئر  ياقآ  دننک ، یم  يرامـشزور  اه 
(2)« .دروآ دوجو  هب 
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تیعضو رد  یتح  رما  نیا  .تسا  هعماج  رد  دوجوم  یبالقنا  ّوج  زا  هدافتـسا  ءوس  یعامتجا و  ياه  یمظن  یب  روشک ، لخاد  رد  هجوت  دروم  لئاسم  زا  یکی 
نیا تشپ  رد  راکـشآ  روـط  هب  اـه ، هورگ  هلیـسو  هب  یـسایس  یهد  ناـمزاس  یعوـن  دراد و  همادا  ناـنچمه  قارع ، اـکیرما و  تادـیدهت  زا  لـصاح  ینارحب 

رامـشزور نیا  رد  هک  راکیب " ياه  هملپید   " ناونع اب  تسا  يا  هلئـسم  هب  طوبرم  تاکرحت ، نیرت  هدرتسگ  زا  یکی  .دوش  یم  هدـهاشم  یعامتجا  تاـبلاطم 
یتلود ياهورین  زا  ار  يدایز  ناوت  روبزم  رما  مدرم ، یعقاو  تابلاطم  اب  اه  هورگ  یتالیکشت  تکرح  جازتما  لیلد  هب  .تسا  هدش  جرد  نآ  زا  ییاه  شرازگ 

.دنک یم  دوخ  فورصم  یمدرم ، و 

رد یسایس  یعامتجا و  تابلاطم  زا  هدافتسا  هنوگ  نیا  .تسا  صخاش  هنیمز ، نیا  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ماظن ، فلاخم  ياه  هورگ  نایم  رد 
هاپس هب  هاپس  یهدنامرف  زکرم  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  يرارکت  ماظن  ياهداهن  يارب  فلتخم  ياهرهش  رد  هورگ ، نیا  هناحلسم  تیلاعف  زا  ربخ  هک  تسا  یلاح 

دـییامن و هرباخم  هظحل  ره  رد  ار  رهـش  عاضوا   » هک درک  غالبا  داد و  رادـشه  هاپـس ، زکارم  هب  روبزم  نامزاس  زورما  هناحلـسم  كرحت  دروم  رد  داـبآ  مرخ 
هدـمآ شرازگ  نیا  رد  .درک  شرازگ  ار  نامزاس  نیا  تاکرحت  زا  يرگید  عون  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  لاـح ، نیمه  رد   (1)« دییامنب ار  مزال  تامادـقا 

: تسا

.دـش رازگرب  دالوف  عیانـص  یجارخا  نارگراک  زا  تیامح  روظنم  هب  ییامیپهار  کـی  ناتـسزوخ ، هخاـش  قلخ ، ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  توعد  هب  »
هیامرس دمزر  یم  رگراک  اکیرما ، رب  گرم  لیبق  زا  ییاهراعـش  اب  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناراداوه  دش و  زاغآ  رهظزادعب  تعاس 5  ییامیپهار 

زا ییاهراعـش  نداد  اب  اه  نآ  ولج  رد  مدرم  زا  یهورگ  هقیقد ، دنچ  زا  سپ  هک  دـنتخادرپ  ییامیپهار  هب  راکرـس ، دایب  دـیاب  یجارخا  رگراک  دزرل ، یم  راد 
يریگرد همادا  زا  يدوخ ، دارفا  يرگ  یجنایم  اب  هک  دـمآ  شیپ  دروخرب  ناکما  دروم  دـنچ  رد  دـنتخادرپ و  ییامیپهار  هب  کیرچ ، ییادـف  رب  گرم  لـیبق 

هب دـندوب و  هدز  ییامیپهار  هب  تسد  قارع  روشک  هیلع  زاوها  مدرم  هک  دـش  زاغآ  ینامز  تسرد  قلخ ، ییادـف  ياـه  کـیرچ  ییاـمیپهار  .دـش  يریگولج 
(2)« .دنداد یم  راعش  ییادف  ياه  کیرچ  هیلع  بش  تعاس 8  ات  هدنکارپ  روط  هب  ییاه  هورگ  تلع  نیمه 

پچ ياـه  هورگ  زین  شرازگ  نـیا  رد  .داد  شرازگ  هاپــس  يزکرم  داتــس  هـب  لـیبدرا ، رد  يراـکیب  نومــضم  اـب  يرگید  عـمجت  زا  زورما  لــیبدرا  هاــپس 
: تسا هدمآ  روبزم  شرازگ  رد  .دنا  هدش  یفرعم  هیضق  یلصا  لماع  یتسیسکرام ،

دنا هدش  نصحتم  هدروآرد و  دوخ  لاغشا  هب  ار  ناتسرهش  نیا  ییاراد  هرادا  خیرات 13/12/58  زا  راکیب ، هملپید  يا  هدع  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  ًامارتحا  »
هب تبسن  ار  نادنمراک  هیلک  ات  دننک  تفایرد  دنناوتن  ار  دوخ  ياه  قوقح  دیع  زور  رد  تارادا  نادنمراک  ات  تسا  هدوب  نآ  هرادا ، نآ  لاغشا  زا  ناشفده  و 

هب اه  هملپید  نیا  ناگ  دنیامن  زا  توعد  زا  سپ  اذل  دنیامن ؛ نیبدب  هاگتسد 
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میدیسر هجیتن  نیا  هب  تفرگ و  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  لئاسم  اه ، نآ  ياه  هتساوخ  هب  یگدیسر  و  رهش ، نیمأت  ياروش  ياضعا  روضح  اب  يرادنامرف ،
زا دـنیامن و  لیمحت  تلود  رب  دـنهاوخ  یم  ار  دوخ  یتسینومک  ياه  هتـساوخ  دـیاقع و  هداد و  رارق  هناهب  ار  يراـکیب  هکلب  هدوبن ؛ راـک  اـه  نآ  فدـه  هک 

قیرط زا  نادـنمراک  يدـیع  قوقح و  هک  دـنتفرگ  میمـصت  ییاراد  سیئر  یلم و  کناب  نواعم  روضح  اب  نیمأت  ياروش  ياضعا  .دـنوش  یم  هیذـغت  یعبانم 
سپ هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  هعمج  زامن  رد  مدرم  .دراد  همادا  مه  زونه  نصحت  یلو  هدیـشخب ؛ هجیتن  هدیدرگ و  یلمع  راک  نیا  هک  دوش  تخادرپ  کناب 

، زرابم یناحور  فرط  زا  لمع  نیا  یلامتحا ، ياه  يریگرد  زا  يریگولج  يارب  یلو  دـنزیرب ؛ نوریب  قیرط  ره  هب  ار  اه  نآ  هتفر و  ییاراد  هب  زامن  هماـقا  زا 
دوشب و یتجح  مامتا  ات  هدروآ  لمع  هب  یتوعد  زورما  اه  نآ  نیدلاو  زا  رهـش  نیمأت  ياروش  لیبدرا و  دیدج  رادـنامرف  .دـیدرگ  یفتنم  دیعـس ، خیـش  جاح 

قیرط زا  هدش ، هک  ناونع  ره  هب  تیعطاق و  اب  هک  دشاب  یم  نینچ  میمصت  تفلاخم ؛ تروص  رد  اذل  دنزاسب ؛ دعاقتم  ار  دوخ  نادنزرف  دنناوتب  نیدلاو  دیاش 
بـسک راضحتـسا و  تهج  هک  دوب  دـهاوخ  ییاـه  يریگرد  لاـمتحا  درکلمع ، نیا  رد  و  دوش ، هداد  همتاـخ  نصحت  هب  رهـش  نیمأـت  ياروـش  یناتـسداد و 

(1)« .ددرگ یم  شرازگ  فیلکت 

(2)« .دوش هدافتسا  ینابرهش  یمدرم و  يورین  زا  دنکن و  تلاخد  هجو  چیه  هب  هاپس   » هک دش  مالعا  دیکأت و  رارق  نیا  هب  هاپس  یهدنامرف  رظن  خساپ ، رد 

421

نآ عضاوم  نامزاس و  غیلبت  جـیورت و  يارب  اـضف  نیا  زا  هک  تسا  ییاـه  هورگ  نیرت  لاـعف  زا  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ینونک ، ییاکیرمادـض  ياـضف  رد 
یعقاو و هزرابم  رد  ار  دوخ  شعیسو ، تاغیلبت  رد  روبزم  نامزاس  .دهد  یم  ماجنا  موادم  مظنم و  هتفای و  نامزاس  يوحن  هب  ار  راک  نیا  دنک و  یم  هدافتـسا 

جوم یبیرف و  ماوع  هب  دـناوخ و  یم  ناوتان  هار  نیا  رد  ًاحیرـصت ، ًاحیولت و  ار  نآ  نالوئـسم  ماـظن و  درامـش و  یم  هناـگی  مسیلاـیرپما ، اـکیرما ، اـب  یبتکم 
تلـصخ زا  ًاررکم  روبزم ، نامزاس  تسا و  انثتـسا  کی  ینیمخ  ماما  نایم ، نیا  رد  هتبلا  .دـنک  یم  مهتم  اکیرما ، اب  هزرابم  هب  یفاـک  داـقتعا  مدـع  يراوس و 

رد هک  یلیلحت  رد  غیلبت ، تیلاعف و  هنوگ  نیا  زا  يا  هنومن  .دـیامن  یم  هدافتـسا  نآ  زا  شیوخ ، عضاوم  دـییأت  رد  یتح  دـنک و  یم  دای  ماما  ییاکیرما  دـض 
: تسا هدمآ  لیلحت  نیا  رد   (3) .دوش یم  هدهاشم  دش ، جرد  میزاسب " رگید  یمانتیو  اکیرما  يارب   " ناونع اب  دهاجم "  " زورما هرامش 

عطق  ) شریخا يریگ  عضوم  اب  ار  نآ  یعقاو  موهفم  رتراک  بانج  دوخ  هک  درذـگ  یمن  رتراـک  هماـن  هبوت  حالطـصا  هب  ماـیپ و  زا  رت  شیب  زور  دـنچ  زونه  »
، شا یتسیلایرپما  دض  ياهورین  لیصا و  نویبالقنا  هژیو  هب  ناریا ، قلخ  دیدرت  یب  .داد ...  حیضوت  ناریا و )...  اب  کیتاملپید  طباور 
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هب ار  ندوب " یبالقنا   " و بالقنا "  " هژاو هک  نیا  مغر  یلع  رما ، نیلوئسم  .درک ...  دهاوخ  هدافتـسا  یبسانم  لکـش  هب  اکیرما  هنایوج  یفالت  تامیمـصت  زا 
ماما و ررکم  تاشرافـس  مغر  یلع  دـننز ، یم  همه  تسد  يالاب  فرح ، رد  ندوب ، یبالقنا  ندوب و  تسیلایرپما  دـض  رد  و  دنـشک ، یم  كدـی  دوخ  لابند 

(1)  ...« هدیدرگن اه  تسیلایرپما  اب  اهدادرارق  عطق  تهج  رد  یمادقا  چیه  اکیرما ، اب  ام  هطبار  تیهام  هرابرد  ناشیا  نایب 

دش و یم  بوسحم  تردق  رونام  یعون  دوخ  ییامیپهار  نیا  .تسا  هدشدای  عیسو  ياه  تیلاعف  زا  رگید  يا  هنومن  زین  نیدهاجم  نامزاس  زورما  ییامیپهار 
يروهمج ماظن  ییاکیرمادـض  هزرابم  زا  تیامح  بلاق  رد  هتبلا  دیـشک و  یم  خر  هب  تراهم  اب  قیقد و  روط  هب  ار  یماـظن  هبـش  یتالیکـشت  ییاـمن  تردـق 

هاگشناد ناملسم  نایوجشناد  نمجنا  هدهع  هب  هنال " تکرح  ندوب  ییوجشناد   " بسانت هب  تارهاظت ، نیا  يرهاظ  یهد  نامزاس  .دوب  هدش  میظنت  یمالـسا 
: تسا نینچ  ییامیپهار  نیا  زا  ناهیک  همانزور  شرازگ  .تسا  روبزم  نامزاس  ییوجشناد  ششوپ  هک  ینمجنا  دوب ؛ نارهت 

مظنم فوفـص  رد  اکیرما ، زواجت  عونره  اب  هلباقم  یمزر و  یگدامآ  مالعا  هناشن  هب  رهظزادـعب  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  راداوه  ناوج  يایـشیلیم  نارازه 
صخـشم و ياه  ناهورگ  رد  رـسپ ، رتخد و  تقو ) همین  ياه  کیرچ   ) ياهایـشیلیم .دـندرک  تکرح  اکیرما  ترافـس  اـت  نارهت  هاگـشناد  زا  يا ، هژر  یط 
ار ییاهدراکالپ  نینچمه  اهنآ  .دنتـشاد  تسد  رد  یناقلاط  هللا  تیآ  ینیمخ و  ماما  زا  ییاه  سکع  دـنتفر و  یماظن  هژر  مدرم  هوبنا  ربارب  زا  مهرـس ، تشپ 

قلخ نیدهاجم  نامزاس  ياهراعـش  زا  يا  هراپ  زین  و  اکیرما ، ناریا و  هطبار  عطق  هرابرد  ماما  ریخا  مایپ  زا  ییاه  تمـسق  هدـنرادربرد  هک  دـندرک  یم  لمح 
(2) دندرک تئارق  ار  يا  همانعطق  ناگدننک ، تکرش  همه  زا  یگدنیامن  هب  نارهت  هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  نمجنا  هژر ، نیا  نایاپ  رد  .دوب  ناریا 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دراد  بسانت  رت  شیب  نآ  فادها  قلخ و  نیدهاجم  صاخ  تایبدا  اب  دادماب ، همانزور  شرازگ  اما 

مـسیلایرپما اب  هلباقم  رد  ار  ناریا  تلم  داـحآ  یمزر  یگداـمآ  تردـق  زا  يا  هشوگ  هوکـشاب ، مظنم و  هژر  کـی  رد  قلخ ، نیدـهاجم  راداوه  ياهایـشیلیم 
عطق تبـسانم  هب  قلخ ، نیدـهاجم  راداوه  یمدرم  تقو  همین  ياه  کیرچ  ای  اهایـشیلیم  .دنتـشاذگ  شیاـمن  هب  هقطنم ، رد  نآ  يداـیا  اـکیرما و  رگزواـجت 
يارب و  ینیمخ ، ماما  ياهدومنهر  زا  يوریپ  هب  یخیرات و  مادـقا  نیا  تشادـگرزب  يارب  اهنآ  .دـندوب  هدرک  تکرـش  رونام  نیا  رد  اکیرما ، ناریا و  طـباور 
نابایخ رد  یماظن ، ياه  نادرگ  طابضنا  اب  يرفن ، ياه 60  هورگ  رد  نانآ  .دنداد  ماجنا  ار  رونام  نیا  اکیرما ، مسیلایرپما  ياه  هئطوت  تادیدهت و  هب  خساپ 

نانآ .دندرک  یم  لابقتـسا  اه  نآ  زا  دهاجم " رب  دورد   " ياهراعـش اب  هژر ، ریـسم  فرط  ود  رد  مدرم  زا  يرایـسب  ياه  هورگ  دـنتفر و  یم  هژر  نارهت  ياه 
نیدـهاجم و نامزاس  ناراذـگ  ناینب  و  تافرع ، رـسای  یناقلاط ، ردـپ  ناریا ، تلم  یتسیلایرپما  دـض  تازرابم  ربهر  ینیمخ  ماـما  زا  ییاـه  سکع  نینچمه 

.دندرک یم  لمح  دوخ  اب  ار  ییاهدراکالپ  زین  و  نامزاس ، تیزکرم 
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هاگشناد ریسم  لوط  رد  اهنآ  .دندوب  رو  هشیپ  دنمراک و  رگراک ، وجشناد ، زومآ ، شناد  یمزر و  نونف  ناگدید  میلعت  زا  رسپ  رتخد و  ياهایـشیلیم  رت  شیب 
؛" ادـخ هار  هدـنیوپ  ایـشیلیم ، دـهاجم ، : " دـنداد یم  راعـش  دایرف  اب  دـندیبوک ، یم  نیمز  هب  مکحم  ار  دوخ  ياهاپ  هک  یلاح  رد  یـسوساج ، هنال  لباقم  اـت 
زا دیآ   " دورس دندرک و  عامتجا  اکیرما  یسوساج  هنال  لباقم  رد  اهایشیلیم  هژر ، نیا  نایاپ  رد  .ددرگ " دیاب  رارکت  قلخ ، شترا  تسد  هب  مانتیو ، هسامح  "

هدرک هیهت  ار  نآ  نارهت  هاگشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا  هک  رونام  نیا  همانعطق  سپـس  .دندناوخ  ار  شوگ " هب  ناریا  قلخ  شرغ  نیمز ، ناریا  کلم 
هک دنتـشاد  يریگرد  داجیا  هژر و  ندز  مه  هب  رد ، یعـس  قلخ  نیدهاجم  فلاخم  ياه  هورگ  زا  يا  هدـع  ریـسم ، لوط  رد  .دـش  تئارق  هدام  جـنپ  رد  دوب ،

(1) دیماجنین يریگرد  هب  شالت  نیا  هناتخبشوخ 

422

هدوت بزح  : » درک مالعا  نآ  رد  داد و  راشتنا  هعمج  زور  ییامیپهار  هرابرد  بزح ، نیا  يزکرم  هتیمک  هناخریبد  ياضما  اـب  يا  هیمـالعا  هدوت  بزح  زورما 
نمـشد اکیرما ، راکتیانج  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  ربارب  رد  یتسیلایرپما  دض  ياهورین  همه  تدـحو  يارب  دوخ ، یبالقنا  یلوصا و  یـشم  زا  يوریپ  هب  ناریا 
تکرش اب  هک  دناوخ  یمارف  ار  یقرتم  هاوخ و  يدازآ  تسود ، نهیم  ياهورین  همه  بزح و  ناتـسود  ناراداوه و  اضعا ، همه  ام ، قلخ  ام و  بالقنا  یلـصا 

رد و  ناریا ، یقلخ  کیتارکمد و  یتسیلایرپما ، دـض  بالقنا  زا  عافد  رد  ار  ام  نامرهق  قلخ  ریذـپان  للخ  تدـحو  ییاـمیپهار ، نیا  رد  دوخ  عیـسو  لاـعف و 
هک دبلط  یم  بزح  ناتسود  ناراداوه و  اضعا ، همه  زا  هژیو  هب  ناریا  هدوت  بزح  .دنراد  مالعا  ناریا ، بالقنا  هیلع  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  اب  هلباقم 

هدازآ نامرهق و  قلخ  یتسیلایرپما  دض  تدحو  ات  دنرب  راک  هب  ییامیپهار  نیا  رد  رت  عیسو  هچ  ره  تکرش  روظنم  هب  قلخ  جیـسب  يارب  ار  دوخ  يورین  مامت 
(2)« .ددرگ نایامن  شیوخ  روخرد  هوکش  تمظع و  اب  ام ،

هنیمز نیا  رد  دیدج ، ماظن  اب  یهارمه  رد  بزح  نیا  صاخ  ياه  یشیدنا  تحلـصم  رب  هوالع  هک  دوش  یم  يروآدای  هدوت  بزح  عضاوم  هنوگ  نیا  هرابرد 
لامِعا ناریا و  اـب  اـکیرما  هطبار  عطق  نارهت ، رد  نآ  ناـیماح  نیلمرک و  نارادـم  تسایـس  رظن  زا  هک  نیا  حیـضوت  .تسا  حرطم  يوروش "  " هلئـسم صاـخ 

دحتم ياهروشک  كولب  هب  دـنک ، یم  ادـج  اکیرما  زا  هک  ینازیم  هب  ار  ناریا  هک  نیا  يارب  یتصرف  تسا ؛ ییـالط  یتصرف  ناریا ، دـضرب  يداـصتقا  میرحت 
.دندرک لابقتسا  قافتا  نیا  زا  تدش  هب  شا  یناریا  نارادفرط  مه  وکسم و  مه  ور ، نیا  زا  دیامن ؛ لقتنم  يوروش  ریهامج  داحتا 

زا دنسپ  یبالقنا  هاوخ و  يدازآ  يا  هرهچ  هک  دنک  یم  یعس  تدش  هب  بزح  نیا  .دنک  افیا  ار  یلاعف  شقن  دهاوخ  یم  ارجام  نیا  رد  زین  ناریا  هدوت  بزح 
اکیرما و نتـسناد  یکی  اب  هراومه  بزح  نیا  .دـنک  یم  تیامح  روشک  نآ  هب  ناریا  يروآ  يور  زا  زین  تحارـص  هب  دـهد و  ناشن  يوروش  ریهامج  داحتا 

هرابرد شیوخ  عضوم  تابثا  رد  نوگانوگ ، ياه  لیلحت  هئارا  اب  دیامن و  یم  تفلاخم  يوروش 
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تبسانم هب  هک  يا  هلاقم  ؛(1)  دناسر پاچ  هب  ار  یلیلحت  يا  هلاقم  دوخ  زورما  هرامش  رد  مدرم ،" همان  ، " بزح نیا  یمسر  ناگرا  .دنک  یم  شالت  نیلمرک 
زا ینیمخ ، ماما  زا  دـیجمت  تیامح و  رب  هوالع  هلاقم ، نیا  یط  .تسا  هدـش  هتـشاگن  روشک ، رد  هدـمآ  شیپ  هداعلا  قوف  تیعـضو  اـکیرما و  اـب  هطبار  عطق 

(2) .تسا هدش  داقتنا  تدش  هب  دنوش  یم  يوروش  ناریا و  یکیدزن  عنام  هک  یناسک 

یم مامت  گنـس  يوروش ، زا  تیعبت  رد  شنادـقتنم  لوق  هب  تیامح و  رد  هدوت  بزح  لثم  یتسینومک  نایرج  کی  هک  یلاح  رد  دوش  يروآدای  تسین  دـب 
هلمج زا  ارجام  ره  رد  هک  دـنراد  دوجو  زین  يوروش  دـض  لاعف  یتسینومک  ياه  هورگ  یخرب  سکعرب ، دـنک ، یم  لـمحت  ار  شنزرـس  هنوگره  دراذـگ و 

اب ادتبا  هک  رگراک -  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  زا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  دننک ؛ یم  شنزرس  اه  یی  اکیرما  دننام  ار  اه  سور  قارع ، ریخا  نارحب 
.درب مان  دمآ -  دوجو  هب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  زا  باعشنا 
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جرد اکیرما  ناریا و  نیب  ریخا  لئاسم  هرابرد  ار  ناـمیپ " هللا  بیبح  رتکد   " اـب دوخ  راـگنربخ  يوگو  تفگ  زورما ، هرامـش  رد  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور 
میرحت اب  هلباقم  تفگ : اکیرما  يداصتقا  میرحت  اب  هزرابم  هوحن  هرابرد  زرابم " ناناملـسم  شبنج   " هورگ ربهر  ناـمیپ  رتکد  هماـنزور ، نیا  هتـشون  هب  .درک 

دـض تسود و  ياـهروشک  زا  میناوـت  یم  میراد ، زاـین  نآ  هب  اـم  هک  ار  یجاـتحیام  .تـسا  ریذـپ  ناـکما  یمدرم  جیـسب  کـی  اـب  طـقف  اـکیرما ، يداـصتقا 
هلمج زا  مینک و  هدافتـسا  حالـس  کی  تروص  هب  نامتفن  زا  میناوت  یم  نینچمه  .مینک  نیمأت  اه ، نآ  ياه  طرـش  دـیق و  راب  ریز  نتفر  نودـب  تسیلایرپما ،

ات دشاب  یبالقنا  مظن  اب  دـیاب  یمومع  جیـسب  .میـشورفب  نام  یتعنـص  تاجایتحا  ساسارب  طقف  ار  تفن  رگید ، ياهروشک  هب  مینک و  یتفن  میرحت  ار  اکیرما 
دیرخ زا  اکیرما  نامیپ  مه  ياهروشک  رگا  دـش : لاؤس  يو  زا  .تسین  نکمم  هزرابم  مینک ، هدافتـسا  هتـشذگ  ياهداهن  زا  میهاوخب  رگا  ـالاو  دوش ؛ مکاـح 

ًالبق مینک .] یم  لابقتـسا  مه  رما  نیا  زا   ] میدرک لابقتـسا  اـکیرما  اـب  هطبار  عطق  زا  هک  روـط  ناـمه  تفگ : وا  مینک ؟ هچ  دـیاب  دـننک ، يراددوـخ  اـم  تفن 
دیدرت و هک  ییاه  نآ  ام ، رظن  فالخرب  یلو  میوش ؛ مدق  شیپ  ام  اکیرما  اب  هطبار  عطق  رد  هک  دوب  نیا  رتراک  همان  هرابرد  زرابم  ناناملسم  شبنج  داهنـشیپ 
هب رت  شیب  ناـیرج  نیا  زا  دـننک ، يراددوخ  اـم  تفن  دـیرخ  زا  یبرغ  ياـهروشک  رگا  .دـندرکن  ار  راـک  نیا  دوش ، یم  هدـید  ناـشاه  تسایـس  رد  یلزلزت 
زا اه  تلود  هچنآ  دزیگنا و  یمرب  ناشاه  تلود  دض  رب  ار  برع  ياه  تلم  مشخ  دننک ، ناربج  دنهاوخب  رگا  دوش و  یم  دراو  هبرـض  برغ  يراد  هیامرس 

قیرط زا  ام : دوخ  بناج  زا  اما  .تسا  هلئسم  نیمه  دوش ، زیهرپ  نآ  زا  هک  دوش  یم  یعس  دیدرت  نودب  دنسرت و  یم  نآ 
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کی يا ، هزرابم  ره  هتبلا  .تسا  هتـسباو  تفن  دـمآرد  هب  ام  یـسارکونکت  شترا و  ژاتنوم و  عیانـص  اریز  دوش ؛ یم  عطق  ام  ياه  یگتـسباو  ماـمت  تفن  عطق 
دنب رد  ار  ام  نونکات  هک  يدیحوتریغ  يداصتقا  ياهداهن  دوش و  یم  رجنم  هاگآ  تلم  کی  دلوت  ام و  لالقتـسا  هب  هزرابم  نیا  یلو  دراد ؛ تالکـشم  يرس 

(1) .تفر دنهاوخ  نیب  زا  دندوب ، هدیشک 

مه دـیدج  ماظن  اب  ماظن ، فلاخم  یبهذـمریغ  ياه  هورگ  زا  یـضعب  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  اب  هسیاقم  رد  زرابم ، ناناملـسم  شبنج  دوش  یم  يروآدای 
تلود نایرج  دـقتنم  رت  شیب  ماظن ، ینونک  يدـنب  حانج  اب  دروخرب  عون  رد  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  فالخرب  نینچمه  دراد ؛ يدایز  ًاتبـسن  ياـه  ییاوآ 

" هنال  " نایرج هدرپ  تشپ  ناربهر  زا  ار  نامیپ  رتکد  یبرغ ، نارسفم  زا  یضعب  هک  ییاج  ات  ماما ؛ هب  کیدزن  نایرج  ات  تسا  ردص  ینب  نآ  زا  دعب  تقوم و 
زرابم ناناملـسم  شبنج  ناگرا  تما ،"  " هیرـشن زورما  هرامـش  رد  هک  لیذ  لیلحت  .دنرامـش  یم  ماما  طخ  نادـحتم  زا  ار  هورگ  نیا  دـننک و  یم  بوسحم 

"؟ دـنمادک نویبالقنا  دنتـسیک و  نیعجترم  یتسار  هب   " ناونع اب  هک  روبزم  لیلحت  رد  .دراد  صاصتخا  هورگ  نیا  عضاوم  زا  یـشخب  حیرـشت  هب  دـش ، جرد 
: تسا هدمآ  دش ، پاچ 

زا دـنفلاخم ، یبالقنا  تارییغت  اب  اهنیا  نوچ  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  عاجترا  مدـقم  فص  دنتـسه ، یناحورریغ  اهنآ  رت  شیب  هک  ناراکـشزاس  ای  اـه  لاربیل  »
تیامح يرامعتسا  هنهک  ماظن  زا  هصالخ  تارادا و  شترا ، رد  يدادبتسا  تابسانم  يرامعتسا ، هنهک  ياهدادرارق  زا  یضرا ، ياه  تیکلام  يراد ، هیامرس 

زا عجترم  رـصانع  نیمه  دنتـسین و  مک  نیعجترم  نویناحور ، نیب  رد  .دـنفلاخم  مدرم ، یعقاو  تموکح  يربارب و  اب  یمدرم ، شترا  اب  اروش  اـب  دـننک و  یم 
یم تفلاخم  زرابم  نویناحور  ماما و  اب  و  عافد ، حیرـصریغ  حیرـص و  میژر ، زا  دـندوب ؛ فلاخم  بالقنا  تضهن و  اب  ادـتبا  زا  هک  دنتـسه  نویناحور  ناـیم 

 ... .دندرک

يا هدوت  هاگیاپ  میا  هتفگ  اهراب  .دنک  یم  درط  ار  قلخ  دـض  نویناحور  ناملـسم ، هدوت  نیمه  هتبلا  .دراد  تیناحور  اب  یبهذـم  يدـنویپ  ام  ناناملـسم  هدوت 
ار يو  هک  نآ  زا  سپ  تسا ، هدوب  رادروخرب  يا  هدوت  عیـسو  هاگیاپ  زا  هک  ار  نویناـحور  نیرت  فورعم  نیرت و  گرزب  مدرم  .تسین ...  قلطم  نویناـحور ،

ندرک هراپ  عاـجترا ، اـب  هزراـبم  هار  .دراد ...  ناوارف  اـه  هنومن  نیا  زا  خـیرات  .دـندومن  موکحم  درخ و  یناـسآ  هب  دـندید ، نمـشد  تهج  رد  اـی  فص  رد 
هب رهاظت  هک  نیا  فرـص  هب  نویناـحور ، ریغ  يرایـسب  هچناـنچ  نویناـحور  زا  يرایـسب  .تسا  ییاـمن  ینیمخ  ییاـمن و  مالـسا  ییاـمن ، یبـالقنا  کـتروص 

(2)« .دنتفرگ رارق  مدرم  تیامح  دروم  دننک ، یم  ینیمخ  ماما  مالسا و  بالقنا ، هب  يرادافو 
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رد اکیرما ، هرابرد  نارهت ، زرابم  تیناـحور  یمالـسا و  يروهمج  بزح  ینعی  دـیدج  تیمکاـح  رد  لـیخد  یبهذـم  مهم  هورگ  ود  عضاوم  نیرخآ  زورما 
ناریا اب  اکیرما  هطبار  عطق  هرابرد  بزح  نیا  هینایب  زورما ، هرامش  رد  یمالسا ، يروهمج  بزح  ناگرا  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  .دش  مالعا  تاعوبطم 

یط یمالسا  يروهمج  بزح  تشون : همانزور  نیا  .درک  جرد  ار 
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: تسا هدمآ  هینایب  نیا  رد  .تفگ  کیربت  ار  گرزب  ناطیش  رب  ناریا  تلم  يزوریپ  يا ، هینایب 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

عطق هب  راداو  ار  یکافـس  تردـقربا  هک  ار  ییاهن  يزوریپ  هعیلط  نیا  ناریا  هدـنمزر  تلم  .تسا  ناریا  زا  اـکیرما  تلود  دـیما  عطق  رب  یلیلد  هطبار  عطق  نیا 
.دراد قح  دریگب  نشج  رگا  هدرک ، اه ، يرگلواپچ  هب  نداد  همتاخ  ینعی  هطبار ،

( اکیرما اب  ناریا  هطبار  عطق  بسانم  هب  ینیمخ  ماما  نیدرورف  مایپ 19  )

رابج تلود  نیرت  گرزب  نیا  .دروآرد  وناز  هب  ار  گرزب  ناطیش  هرخالاب  ربهر ، بتکم و  زا  امش  يوریپ  امش ، مجسنم  هدارا  ناملـسم ! ناردارب  نارهاوخ و 
یمخز و زورما  اکیرما  .دـنادرگ  لیمحت  ریلد  مدرم  امـش  هب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  دوخ و  لایما  تسناوتن  يرهاظ  ییاناوت  تردـق و  مامت  اب  خـیرات ، ماـمت 
ره زا  سویأم  وا  کنیا  و  هدروخ ...  گنـس  هب  وا  ياهریت  مامت  هک  ارچ  دـنک ؛ عطق  ام  تکلمم  اب  لماک  روط  هب  ار  دوخ  طـباور  تسا  هتـشگ  روبجم  ریقح ،

.دراد یم  زاربا  ناریا  ياه  تاملپید  هب  نیهوت  ناریا و  اب  هطبار  عطق  اب  ار  دوخ  هدروخورف  مشخ  گنرین ، ره  هار و 

چیه هب  اکتا  نودـب  امـش  .ناهج  فعـضتسم  دـنبرد و  ياه  قلخ  مامت  هزرابم  يارب  تسا  يا  هوسا  اـکیرما ، اـب  امـش  ناـما  یب  گـنج  ناردارب ! نارهاوخ و 
مامت اب  ناش  هزراـبم  رد  وگلا  نیا  زا  يزوریپ  بجوم  ًاملـسم  هک  دـیهد  ناـشن  متـس  تحت  لـلم  هب  خـیرات  رد  يدـننام  یب  هنومن  دـیتسناوت  هللا ، زج  ییورین 
تلم هب  ناهج و  نیفعـضتسم  مامت  هب  ار  گرزب  يزوریپ  هعیلط  نیا  یمالـسا  يروهمج  بزح  .دـش  دـهاوخ  برغ ، قرـش و  زا  ناهج ، یتوغاـط  ياـهورین 

یمالسا يروهمج  بزح  و  دیگنج ، دهاوخ  نیربکتسم  رب  نیفعـضتسم  ییاهن  يزوریپ  يارب  دوخ ، ناوت  مامت  اب  دراد  یم  مالعا  دیوگ و  یم  کیربت  ناریا 
يدایا دنشاب  هتسناوت  ناملـسم ، ياهروشک  هژیو  هب  ناهج ، دنب  رد  ياهروشک  مامت  هک  دش  دهاوخ  لصاح  یمامت  هب  هاگ  نآ  ام  تلم  يزوریپ  دراد  داقتعا 

يروهمج بزح  .دـنروآرد ...  زازتـها  هب  دوخ  ياـه  نیمزرـس  زارفرب  ار  یمالـسا  لدـع  تموکح  مچرپ  دـننز و  نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  ناراوخناـهج 
تلم زا  هدرک و  مـالعا  ناطیـش  رب  يزوریپ  نشج  ياـهزور  ار  هبنـشجنپ  هبنـشراهچ و  ياـهزور  تلم ، گرزب  يزوریپ  نیا  تشادـگرزب  ساـپ  هب  یمالـسا 

(1)« .دنیامن ییامیپهار  هعمج  زور  قارع ، فعضتسم  تلم  زا  تیامح  زین  تدحو و  هناشن  هب  دیامن ...  یم  تساوخرد 

نیا هتشون  هب  .داد  راشتنا  ناریا ، اب  اکیرما  هطبار  عطق  هرابرد  ار  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  عضاوم  دوخ ، زورما  هرامش  رد  زین  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
نیا زا  دوب  ترابع  هک  دـنتفگ  تسخن  ياهزور  رد  ینیمخ  ماما  هک  تسا  نامه  تیعقاو  تفگ : هراب  نیا  رد  زرابم  تیناحور  هعماـج  يوگنخـس  هماـنزور ،

نآ عطق  زا  نیاربانب  تسین و  هدوبن و  ام  عفن  هب  اکیرما  اب  طابترا  دوزفا : تیناحور  هعماج  يوگنخـس  مینک "؟ هچ  میهاوخ  یم  ار  اـکیرما  اـب  هطبار  اـم   " هک
يو .رتراک  زورما  يداصتقا  ياهدـیدهت  هن  دراد و  زراـبم  تلم  هیحور  رد  يریثأـت  هیلوا  یماـظن  ياهدـیدهت  هن  هک  درک  دـیکأت  وا  .میرادـن  یـساره  چـیه 

ياه یناماسبان  تسا  نکمم  يداصتقا  میرحت  تفگ :

719 ص :
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.تشاد دـهاوخن  ینادـنچ  رثا  دراد ، ار  مالـسا  دـنلب  میلاعت  هک  يا  هعماج  هژیو  هب  یبالقنا  يا  هعماج  رد  تادـیدهت  نیا  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  یپرد  يرهاـظ 
یلو میبایب ؛ ار  شفک  نتخاس  تردق  ات  مینک  تکرح  هنهرب  ياپ  اب  ردق  نآ  دیاب  ام  دشاب ، مزال  رگا  دـش : روآدای  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  يوگنخس 

زین ام  دشاب ، ام  اب  هندازآ  یناسنا و  هطبار  يرارقرب  راتـساوخ  دراذـگب و  مارتحا  ام  هقح  قوقح  هب  سکره  هک  مینک  یم  دـیکأت  میا و  هدرک  دـیکأت  تلم  هب 
نآ زا  ییانتعا  یب  لامک  اب  مینک و  یم  زین  لابقتـسا  نآ  زا  تسین ، دیدهت  اهنت  هن  ام  يارب  هطبار  عطق  درک : دیکأت  يو  .میـشاب  هتـشاد  هطبار  وا  اب  میرـضاح 

(1) .میرذگ یم 

425

رد دراد -  هدـهع  رب  زین  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح  یلکریبد  ییاضق ، تیلوئـسم  نیرت  یلاـع  رب  هوـالع  هک  یتشهب -  روشک ، یلاـع  ناوید  سیئر  زورما 
نیرت مهم  زا  تسه ، زین  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  هک  يو  .داد  خـساپ  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ  تالاؤس  هب  درک و  تکرـش  یتاعوبطم  يا  هبحاصم 

ود .دوش  یم  بوسحم  ماما  طخ  تیصخش  نیرتدنمورین  ماظن ، راداوه  ياهرداک  رت  شیب  رظن  هب  دور و  یم  رامش  هب  ماظن  ناریگ  میمصت  نازاس و  میمصت 
(2) .دندرک سکعنم  ار  هبحاصم  نیا  رد  هدش  حرطم  دراوم  نیرت  مهم  زا  یشخب  مادکره  یمالسا ، بالقنا  یمالسا و  يروهمج  بیقر  همانزور 

: تشون یمالسا  بالقنا  همانزور 

يروهمج و سیئر  بـالقنا و  ياروش  یلدـکی  موزل  هراـبرد  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  ياروش  وضع  روشک و  یلاـع  ناوید  سیئر  یتـشهب  رتـکد  هللا  تیآ 
يأر کی  نابز و  کی  لدکی و  دیاب  بالقنا ، نیا  موادت  يارب  مدرم  هک  دنا  هتـشاد  دیکأت  هراومه  لحارم  همه  رد  ماما  دـش : روآدای  یتکلمم  ياه  ناگرا 

رادروخرب يا  هدـنزاس  یگچراپکی  یلدـکی و  زا  دـیاب  لوا  هجرد  رد  ارزو ، يروهمج و  سیئر  بالقنا ، ياروش  نیاربانب  دـننک ؛ لمع  هچراـپکی  دـنوش و 
(3) .دوب مه  ماما  دیکأت  دروم  نیا  دنشاب و 

نانخس رد  هک  دننک -  داجیا  لالتخا  ام  دیلوت  ماظن  رد  هک  یناسک  هرابرد  بالقنا  ياه  هاگداد  ای  يرتسگداد  يرفیک  میمـصت  دش : لاؤس  یتشهب  رتکد  زا 
هاـگداد و شخب  هیئاـضق ، هوق  زا  دوـجوم  نیناوـق  قـبط  دـنتفگ : ناـشیا  تسیچ ؟ تفرگ -  رارق  دـیکأت  دروـم  زین  يروـهمج  سیئر  ( 19/1/1359  ) زورید

ياه هاگداد  اهارسداد و  نیا  هک  دش  دهاوخ  ششوک  تسا و  تمسق  نیا  لوئسم  بالقنا  يارسداد 

720 ص :
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میدرک عورش  ار  ییاه  ششوک  مه  شدوخ  صاخ  تیلوئـسم  هزوح  يرتسگداد و  هنیمز  رد  .دنـشاب  هتـشاد  شقن  يافیا  يارب  ار  ییاراک  رثکادح  بالقنا 
.تسین رسیم  عطاق  دامتعا و  لباق  ییاضق  هاگتسد  کی  نتشاد  نودب  تیعطاق  نیا  لامعا  کش ، نودب  .دوشب  عقاو  دیفم  میراودیما  هک 

نایرج رد  هتبلا  هک  روط  ناـمه  نآ ، راـنک  رد  بـالقنا  ياـه  هاـگداد  يرتسگداد و  ّوج  هب  هجوت  اـب  درک : لاؤس  سراـپ  يرازگربخ  راـگنربخ  نآ ، زا  سپ 
ماما اب  يرظتنم  هللا  تیآ  ترـضح  هک  یتاقالم  رد  رما  نیا  دنتـشاذگ و  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هدهعرب  يدیدج  ییاضق  تارایتخا  ماما  دـیتسه ،
رظن زا  ییاـضق  عجرم  هس  نیا  یلاـمتحا  ياـه  شنت  وس و  کـی  زا  يواـعد  فیلکت  هنیمز ، نیارد  دـییامرفب  دراد  ناـکما  لاـح  .دـش  حرطم  دنتـشاد ، تما 

قبطرب .تسین  يا  هزات  بلطم  دـنا ، هدومرف  ماما  هچنآ  تشاد : راهظا  روشک  یلاـع  ناوید  سیئر  دوب ؟ دـهاوخ  ناـس  هچ  هب  تیّمک ، لاـبق  رد  اـضق  تیفیک 
يرظتنم و هللا  تیآ  هدهع  هب  ار  تیلوئسم  نیا  ماما  تسا و  يربهر  اب  اه  هاگداد  نیا  تاضق  نییعت  بالقنا ، ياه  هاگداد  اهارسداد و  لیکشت  ینوناق  هحیال 

يارب هک  مق -  فرط  زا  یمازعا  تاضق  راک  هجیتن  هب  یگدیـسر  يارب  نایاقآ ، نیا  فرط  زا  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  .دـنداهن  ینیکـشم  هللا  تیآ 
شنت ییاضق و  عجرم  هس  زا  تبحـص  نیاربانب  دش ؛ دنهاوخ  مازعا  دنا و  هدرک  باختنا  ار  ییاه  هورگ  دنا -  هدـش  نییعت  بالقنا  ياه  هاگداد  رد  تواضق 

.بالقنا ياه  هاگداد  اهارسداد و  تیلاعف  ورملق  نامه  رد  تسا  يراک  نیا  تقیقح  رد  تسین و  اهنآ  نایم  یلامتحا 

يزوریپ زا  سپ  هک  ییاه  ییامیپهار  رثکا  دنتفگ : ناشیا  .دش  شـسرپ   (1) اکیرما هطلـس  اب  هزرابم  تدحو و  گرزب  ییامیپهار  هرابرد  یتشهب  هللا  تیآ  زا 
راب کی  ًالوصا  هتـشذگ  لاـس  دـیناد ، یم  هک  روط  ناـمه  تسا و  هدوب  مدرم  مومع  یعاـمتجا و  ناوارف  ياـه  هورگ  رثؤم  تکرـش  اـب  تسا ، هدـش  رازگرب 

لیصا ياهرایعم  روحم  رب  یسایس  ياه  هورگ  نایم  يرکف  مه  یگنهامه و  نیا  .دش  رازگرب  ناوارف  هوکـش  اب  تدحو ، ییامیپهار  ناونع  تحت  ییامیپهار 
(2) .تسا ام  تلم  یمومع  ياه  نامرآ  زا  مه  یمالسا 

: تشون هلمج  زا  روبزم ، هبحاصم  هرابرد  مه  یمالسا  يروهمج  همانزور 

شترا رد  ام  ناردارب  .درک  دـنهاوخ  یثنخ  ار  يزواجت  هنوگره  دـنراد ، هک  یلیاسو  اـب  یماـظن  ياـهورین  ًاـعبط  دـنتفگ : قارع  هراـبرد  یتشهب  رتکد  ياـقآ 
یتلم يورایور  هکلب  تسین ، يرفن  رازه  دص  دـنچ  شترا  کی  لباقم  دـنادب  دـیاب  يرگید  زواجتم  روشک  ره  ای  قارع  دـنا و  هدرک  یگدامآ  مالعا  ًاررکم 

.دنربب نیب  زا  ار  دوخ  نمشد  دنریگب و  تسد  هب  حالس  دنرضاح  همه  هک  تسا 

ياروش دشاب ؟ اکیرما  یماظن  زواجت  ینعم  هب  نیا  دینک  یمن  رکف  ایآ  تسا ؛ هدرک  فیـصوت  كانرطخ  ار  يدعب  تادیدهت  رتراک  درک : لاؤس  ام  راگنربخ 
رود هب  یتیانج  چیه  راوخناهج  ياه  تردـقربا  نیا  زا  تفگ : خـساپ  رد  یتشهب  رتکد  تسا ؟ هدرک  ذاختا  يریبادـت  هچ  تادـیدهت  هنوگ  نیا  يارب  بالقنا 

نیمه رد  تسا ، هدش  حرطم  ررکم  بالقنا  ياروش  رد  هلئسم  نیا  .تسین 

721 ص :
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میژر تالمح  یتح  تسا ؛ هدـنک  ار  شدوخ  روگ  تقیقح  رد  دراذـگب ، ناریا  هب  اپ  یجراخ  ره  هک  میا  هدرک  مـالعا  ررکم  مه  اـم  تسا و  حرطم  اـهزور 
ام تلم  دـیاب  دوش ، یم  دراو  ناریا  رب  اکیرما ، تلود  رتراک و  تلود  ياهراشف  اب  گنهامه  ناـمز و  نیا  رد  تسرد  هک  مه  ناریا  ياـهزرم  هب  قارع  یثعب 

.درک دنکب و  رت  هسامح  رپ  و  رت ، عاجش  رتدنمورین ، تازواجت ، نیا  اب  هلباقم  يارب  ار 

نآ میمصت  دنتشاد : راهظا  یتشهب  هللا  تیآ  درک ؟ دنهاوخ  دازآ  ار  اه  ناگورگ  نایوجـشناد  دنک ، درتسم  ناریا  هب  ار  هاش  اکیرما  رگا  دیـسرپ : ام  راگنربخ 
هک دراد  دوجو  هدنیآ  رد  رضاح و  لاح  رد  لامتحا  نیا  تفگ : یتشهب  رتکد  .تسا  یمالسا  ياروش  سلجم  اب  هک  دنا  هدرک  نیعم  مه  ماما  تسا و  ماما  اب 

.دنوش همکاحم  اه  ناگورگ 

يارب دنریگب و  رارق  قانتخا  تحت  یقرتم  ياه  هورگ  هک  نیا  يارب  يا  هلیسو  هداعلا ، قوف  تیعضو  مالعا  ایآ  دیـسرپ : یتشهب  رتکد  زا  یجراخ  يراگنربخ 
هعماج رد  دوخ ، روشک  ساسح  تیعقوم  كرد  يارب  ار  دوخ  اـه  هورگ  نیا  هک  یناـمز  .تسین  یحیحـص  تواـضق  ریخ ؛ تفگ : وا  تسا ؟ اـهنآ  ندـیبوک 

نیا رب  اهنآ  هک  یماگنه  اما  دوب ؛ دـنهاوخ  رادروخرب  لماک  يدازآ  زا  دـننک ، رظن  دـیدجت  هعماج  زاـین  تیعقوم و  نیا  اـب  دروخرب  رد  دـننک و  هداـمآ  دوخ 
هکلب بـالقنا  ياروش  اـج  نیا  رد  دـنک ، لـمحت  يدازآ ، ناونع  تحت  ار  يراـتفر  راـشف و  هنوگره  تسا  روبجم  ناریا  يربهر  تلود و  هک  دنـشاب  هدـیقع 

انثتـسا دـناوت  یمن  زین  ناریا  هعماـج  درادـن و  روشک  نیا  رد  ار  يراـتفر  نینچ  راـشف و  لاـمعا  قح  یـسک  هک  تفگ  دـنهاوخ  اـهنآ  هب  اـم ، مدرم  تیرثـکا 
(1) .دشاب

426

زا نآ ، یط  درک و  رداص  يا  هیعالطا  اکیرما  ناریا و  طباور  عطق  هرابرد  یسوّدق ، یلع  بالقنا  لک  ناتـسداد  زورما  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  هتـشون  هب 
(2) .دننک بوکرس  تعرس  هب  ار  یبالقنادض  شبنج  تکرح و  هنوگره  ساسح ، عاضوا  نیا  رد  تساوخ  بالقنا  ياه  هاگداد  همه 

427

طبترم يریگتسد  نیا  .دندرک  تشادزاب  ار  رصم  میقم  یناریا  نایوجـشناد  زا  رگید  نت  راهچ  رـصم  یتینما  تاماقم  درک  مالعا  زورما  هجراخ  روما  ترازو 
تروص رصم  رد  عولخم  هاش  روضح  تاداس و  تسایس  هب  ضارتعا  رد  هک  ییاه  یمارآان  تسا ؛ هرهاق  ياه  هاگشناد  رد  ییوجشناد  ریخا  ياه  یمارآان  اب 

(3) .يرواد نیسح  نیدلا و  فرش  مظاک  یکاخ ، نیسح  يرضح ، دمحم  زا : دنترابع  روبزم  دارفا  یماسا  .تسا  هتفرگ 

428

هب دراد ، ریگمـشچ  یـساکعنا  زین  ناریا  یمـسر  همین  تاعوبطم  رد  یتسیئوئام ، تایرـشن  رب  هوالع  یـسوردض  ياهربخ  ینونک ، ییاکیرمادـض  ياضف  رد 
: داد شرازگ  دهشم ، زا  سراپ  يرازگربخ  زا  لقن  هب  زورما ، هرامش  رد  ناهیک  همانزور  ناتسناغفا ؛ هب  طوبرم  لئاسم  رد  هژیو 

بالقنا تکرح  نیدـهاجم  هب  مارآ " لد   " رادار تسپ  داد : عالطا  دهـشم  رد  سراپ  يرازگربخ  هب  ناتـسناغفا  یمالـسا  بـالقنا  تکرح  ياـملع  تیعمج 
يرادناتسا هزوح  رد  هوک " نیگر   " ههبج یمالسا 

722 ص :

ص 10. ذخأم 37 ، - 1
ص 12. ذخأم 3 ، - 2

ص 1. ذخأم 57 ، - - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 786 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_722_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_722_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_722_3
http://www.ghaemiyeh.com


نینچمه 6 ییاوهدض و  هکشاد و  هشپاپ ، فکنیشالک ، هلمج  زا  حالـس  هضبق  گنشف و 104  رازه  دادعت 20  روبزم ، نیدهاجم  نینچمه  .تسویپ  هارف " "

.دنتفرگ تمینغ  ار  نیگنس  لسلسم  هضبق 

ياملع تیعمج  یمالـسا  بالقنا  تکرح  نیدـهاجم  ار  هارف  يرادناتـسا  نمچرپ و  يرادـنامرف  تسا : هدـمآ  یمالـسا  بـالقنا  تکرح  رگید  شرازگ  رد 
ياروش رادنامرف و  نآ ، یپ  رد  .داتفا  نیدهاجم  تسد  هب  نیگنـس  کبـس و  حالـس  هضبق  گنـشف و 300  رازه  دادعت 40  دندرک و  حالس  علخ  ناتـسناغفا 

، شرازگ نیمه  ساسارب  .دـندیدرگ  نمچرپ  يرادـنامرف  راپـسهر  ناتـسناغفا ، یمالـسا  بـالقنا  تکرح  بختنم  هدـنیامن  هارمه  دـندش و  نییعت  یمالـسا 
، بالقنا هاگداد  کی  رد  همکاحم  زا  سپ  قلخ ، مچرپ و  بزح  ياضعا  زا  نت  جـنپ  اب  نآ  هدـنامرف  دـمآرد و  نیدـهاجم  فرـصت  هب  زین  هشاو  يرادـشخب 

(1) .دندش مادعا 
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ناریا و دض  رب  ار  تلود  نیا  شقن  دنا و  لاعف  يوروش  هدوت و  بزح  اب  تیدض  رد  نیچ ، رادفرط  یتسینومک  ياه  هورگ  ناریا ، لخاد  رد  هک  روط  نامه 
زا هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .دنراد  یـشقن  نینچ  يوروش  اب  تیدض  رد  نیچ ، هب  هتـسباو  ياه  هناسر  زین  ناهج  حطـسرد  دننک ، یم  میـسرت  نآ  بالقنا 

: تسا یکاح  گنک  گنه 

ناریا رد  ار  عاضوا  هک  نیا  ضحم  هب  يوروش  داـحتا  دزاـس : یم  ناـشنرطاخ  اـکیرما ، ناریا و  طـباور  عطق  هراـبرد  يریـسفت  یط  نیچ  يرازگربخ  رـسفم 
ار ناتسکاپ  یماظن ، یسایس و  ياه  هار  زا  هک  دنک  یم  مهتم  ار  وکـسم  سپـس  رـسفم  نیا  .تفرگ  دهاوخ  تسد  هب  روشک  نیا  رد  ار  تردق  دنیبب ، دعاسم 

داجیا يارب  اکیرما  ناریا و  طباور  نارحب  زا  يوروش  دـنک : یم  هفاضا  سپـس  يو  .تسا  هداد  شیازفا  هیکرت  رد  ار  دوخ  هنخر  ذوفن و  دـنک و  یم  دـیدهت 
رازه هک 25  دوش  یم  رکذـتم  نآ  رد  دـنک و  یم  رـشتنم  برغ  عبانم  زا  یتاعالطا  نینچمه  ون  نیچ  يرازگربخ  .دـنک  یم  يرادرب  هرهب  ناریا  رد  شاشتغا 
هدرک رقتـسم  ناریا  اب  دوخ  ياهزرم  رد  ار  هزیروتوم  ماظن  هدایپ  رکـشل  روشک 13  نیا  دنا و  هدـش  زکرمتم  ناتـسناغفا  ناریا و  ياهزرم  رد  يوروش ، زابرس 
ناریا هب  ار  اهنآ  زا  يدایز  هدع  وکسم  دننک و  یم  تبحص  یبوخ  هب  ار  یـسراف  يوروش  دارفا  زا  يدایز  دادعت  دنک : یم  هفاضا  ون  نیچ  يرازگربخ  .تسا 

(2) .دنهد ماجنا  يراکبارخ  تایلمع  روشک  نیا  رد  ات  تسا  هتشاد  مازعا 
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رد ناریا  تاناکما  یـسررب  هب  نآ  رد  تسا و  هدرک  جرد  ناریا " رثا  یب  هبرح   " ناونع اب  يا  هلاقم  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  ندـنل  پاچ  نیدراـگ  هماـنزور 
دروم ار  برع  ناهج  رد  ناریا  فلاخم  قفاوم و  ياه  فالتئا  يداصتقا ، ثحابم  رب  هوالع  هدنـسیون  هلاقم ، نیا  رد  .تسا  هتخادرپ  اـکیرما  تادـیدهت  ربارب 
هلاقم نیا  .تسا  هتخادرپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يدوبان  رد  نآ  فادها  ینونک و  تصرف  زا  قارع  هدافتـسا  عوضوم  هب  نینچمه  .تسا  هداد  رارق  ثحب 

: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد  ناریا ، دیدهت  ریثأت  مدع  ای  ریثأت  هب  طوبرم  بناوج  تفن و  رازاب  ینونک  عضو  زا  تسا  یعماج  ًاتبسن  میسرت  يواح 

فصن هب  ار  دوخ  تفن  تارداص  نازیم  ناریا  ياپون  یمالسا  يروهمج  لبق ، لاس  کی  تسرد 
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زورید .تفاـی  شیازفا  ربارب  ود  زا  شیب  اـت  تـفن  تـمیق  هـک  دــناشک  یی  یگتفــشآ  ناـنچ  هـب  تـفن  شورف  دــیرخ و  رازاـب  رد  ار  ناـهج  داد و  شهاـک 
لاسرا دیامن ، تکرـش  ناریا  هیلع  اکیرما  يداصتقا  ياه  میرحت  رد  هک  يروشک  ره  : " دندش هجاوم  يا  هزات  دیدهت  اب  نپاژ  برغ و  ناهج  ( 19/1/1359)

هدـش راتفرگ  مصاختم  ناگیاسمه  و  يداصتقا ، ياه  یگتفـشآ  یبهذـمریغ ، ناـفلاخم  ناـیم  رد  هک  یمیژر  .دـش " دـهاوخ  عطق  روشک  نآ  هب  ناریا  تفن 
دناوت یم  هزادنا  هچ  ات  ناریا  ياهدیدهت  هک  درک  لاؤس  هنانیب  عقاو  دیاب  اما  دنک ؛ هدافتسا  دراد ، هک  یحالس  ظفل و  هنوگره  زا  هک  دراد  ار  قح  نیا  تسا ،

.دتفا رگراک 

نایارگ و تنس  .دوش  یم  یقلت  يداع  يرما  ناریا ، بالقنا  زا  قارع  ثعب  تموکح  جیلخ و  ياه  نیشن  خیش  يدوعـس و  ناتـسبرع  نایارگ " ّتنـس   " سرت
ور هب  ور  ددـجم  تیبثت  تایح و  دـیدجت  نیا  اب  اـهنآ  هک  نآ  زا  لـبق  اریز  دـنا ؛ هداد  تسد  زا  ار  مالـسا " تاـیح  دـیدجت   " زا يرو  هرهب  تصرف  اـه  یثعب 

دنتـسه یعدم  هک  اهنآ  اما  یبهذم ؛ هن  درک  یم  هجوت  يدام  تاعوضوم  هب  مسیبرع  ناپ  مسیلایـسوس  زین  اهدعب  دندوب و  هجاوم  رامعتـسا  نارود  اب  دـنوش ،
زا ریازجلا ، یبیل و  دننام  اهروشک  نیا  زا  یضعب  هک  نآ  لوا  تسا ؛ فلتخم  لماع  ود  دوجو  لیلد  هب  ناشاعدا  دنـشاب ، یم  ناریا  دیدج  تموکح  ناتـسود 

یتـسود هب  دوخ ، یـسایس  ياـه  هشقن  ببـس  هب  نایعدـم ، نیا  زا  رگید  یـضعب  هک  نآ  مود  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  ناریا  زا  يرود  هلـصاف  رد  ییاـیفارغج  رظن 
نماد قارع  ثعب  بزح  اب  دوخ  ثعب  بزح  تباقر  هب  بیترت  نیدب  اریز  دناد ، یم  ناریا  تموکح  تسود  ار  دوخ  هیروس  لاثم  يارب  دنوش ؛ یم  هتخیگنارب 
ناما رد  بارعا  تسایـس  ياه  جوم  زا  ار  يو  دـناوتب  هک  هزات  ییاوأم  هنوگره  زا  هک  ارچ  تسا ؛ هنوگ  نیمه  زین  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  .دـنز  یم 

تیمها ینیمخ  هللا  تیآ  زا  هقطنم  ياهروشک  تیامح  مدع  ای  تیامح  دسرب ، لمع  هلحرم  هب  ناریا  دـیدهت  هک  یتروص  رد  .تسا  رازگـساپس  درادـهاگن ،
.تشاد دهاوخ 

یم بوسحم  زین  روشک  نیا  هحلـسا  اهنت  تسا ، نتگنـشاو  دـض  رب  ساسحا  رپ  یـشیامن  رد  روشک  نیا  ییاهن  حالـس  اهنت  هن  تفن ، میرحت  هب  ناریا  دـیدهت 
 - ینارمع يداصتقا و  ياه  يراکمه  نامزاس  تفن  ریاخذ  رابنا  .تسین  رگراک  تفن ، شورف  دـیرخ و  رازاب  ینونک  تیعقوم  لیلد  هب  هحلـسا  نیا  اما  دوش ؛

یفاک ياضف  دوجو  مدـع  لیلد  هب  رگید ، فرط  زا  .دراد  رارق  دوخ  تفن  هریخذ  دـح  نیرتالاب  رد  دـنک -  یم  نیمأت  ار  زور  تفن 90  طسوتم ، روط  هب  هک 
يایرد اکـسالآ و  کیزکم ، ریظن  برعریغ  ياهروشک  تفن  دـیلوت  نینچمه  .تسا  شهاـک  لاـح  رد  اـضاقت  رازاـب ، موادـم  يداـسک  تفن و  هریخذ  يارب 

.دننک ناربج  ار  تفن  دوبمک  ریازجلا ، یبیل و  تیوک ، تفن  دیلوت  شهاک  تروص  رد  ات  تسا ، شیازفا  لاح  رد  لامش 

رد .داد  شیازفا  زور  رد  هکـشب  نویلیم  کی  ار  دوخ  تفن  دـیلوت  نازیم  يدوعـس  ناتـسبرع  داد ، شهاـک  ار  دوخ  دـیلوت  ناریا  هک  یماـگنه  هتـشذگ  لاـس 
.درک دنهاوخ  لابند  ار  يدوعس  ناتسبرع  مادقا  قارع  هژیو  هب  رگید  ياهروشک  ناریا ، بناج  زا  تفن  رودص  ددجم  عطق  تروص 

رازاب زا  دوب  دنهاوخ  رداق  نارحب ، نیا  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  نپاژ  برغ و  هک  ینامز  ات 
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هتفرگ الاب  نانچ  اهدیدهت  هک  تسا  نیا  هلئـسم  .دـیارگب  تیعقاو  هب  ات  دـشاب  دـیدهت  کی  طقف  تفن " حالـس   " تسا رتهب  سپ  دـنیآ ، نوریب  دنلبرـس  دازآ 
مادک چـیه  تسا ، دوخ  دـنت  رایـسب  ظافلا  ینابرق  هک  ناریا  هن  و  دراد -  شیپ  رد  ار  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رگید  هام  تفه  هک  اکیرما -  هن  هک  تسا 

.دنشوپب مشچ  دوخ  ياعدا  زا  یگداس  هب  دنناوت  یمن 

لالحمضا هب  یمالسا  يروهمج  نیتسخن  هک  دیما  نیا  هب  دهد ؛ یم  همادا  ناتسزوخ  برع  نادنورهش  هب  ار  دوخ  کمک  کش  یب  قارع  لاوحا ، نیمه  رد 
(1) .دوش رت  کیدزن  یلخاد 

* * *

رهشمرخ نادابآ و  یمالسا  بالقنا  هاگداد  ناتسداد  هب  رهشمرخ  هاپس  همان  شرازگ 412 : همیمض 

ناونع اب  رهـشمرخ ، نادابآ و  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  ناتـسداد  هب  رهـشمرخ  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  تاـعالطا  تاـقیقحت و  هماـن  لـماک  نتم 
: تسا حرش  نیا  هب  قارع ، ناریا و  يزرم  راون  زیگنا  هعجاف  تیعضو 

هاگـساپ هب  دندوب ، هتفر  دودـح "  " هد هب   (2)" .پ.ق  " مان هب  يدرف  يریگتـسد  يارب  رهـشمرخ  رادـساپ  نایهاپـس  زا  یهورگ  هک  خیرات 14/1/1359  رد  »
.پ.ق و ردارب  .دنیامن  یم  .پ.ق  ردپ  لزنم  هرـصاحم  هب  مادـقا  هاگـساپ ، نآ  زابرـس  ناردارب  زا  يدادـعت  زا  هدافتـسا  اب  هدرک و  هعجارم  دودـح "  " يزرم

ردـپ رـسمه و  دروآ ، یم  نوریب  لزنم  زا  هتـساوخ و  ار  هدربماـن  ردارب  رادـساپ ، ناردارب  زا  یکی  نوـچ  دـنیآ و  یم  لزنم  برد  هـب  يو ، رـسمه  شردـپ و 
یکیرات زا  هدربمان  ردارب  ماگنه  نیمه  رد  هک  دـنیامن  مارآ  ار  اهنآ  دـننک  یم  یعـس  نارادـساپ  ناردارب  .دـنیامن  یم  ندز  داـیرف  داد و  هب  عورـش  پ.ق " "

نارادساپ زا  یکی  ماگنه  نیمه  رد  .دور  یم  الاب  يزرم  راون  هداج  زا  دودح ،"  " هاگساپ يرتم  هلصاف 100  زا  ددرگ و  یم  يراوتم  هدرک و  هدافتسا  هچوک 
ناریا و نیب  رهن  فرط  هب  دنک و  یمن  هجوت  زابرـس  روتـسد  هب  يو  نوچ  دـهد و  یم  تسیا  هس  ناشیا  هب  دوب ، هتفر  لحم  هب  يریگتـسد  پیکا  اب  هارمه  هک 
، ریت کیلـش  هب  انتعا  نودـب  هدربمان  هک  دـیامن  یم  ییاوه  ریت  کی  کیلـش  هب  مادـقا  زابرـس  نامه  دور ، یم  الاب  قارع  يزرم  هداج  زا  سپـس  هتفر و  قارع 

.ددرگ یم  قارع  كاخ  دراو 

مادقا روکذم ، درف  رارف  زا  يریگولج  يارب  هک  دندوب  يزابرس  خیبوت  نیهوت و  دهاش  یمازعا  نارادساپ  هاگـساپ ، هب  تعجارم  لحم و  زا  تشگزاب  زا  سپ 
هکلب هدرک ، خیبوت  نیهوت و  بالقنادض ، کی  فرط  هب  يزادـناریت  تلع  هب  ار  روکذـم  زابرـس  اهنت  هن  گ **"  " ناورـس .دوب  هدرک  ییاوه  يزادـناریت  هب 

ریت کیلـش  هک  دراد  یم  راهظا  و  دنرادن ، هجیتن  ناشیا  يارب  رـسدرد  زج  هک  هدرک  دادملق  يدارفا  ار  نانآ  هتـشاذگن و  بیـصن  یب  زین  ار  رادـساپ  ناردارب 
!!! دزیر یم  مه  هب  ار  هد  شمارآ 

رفن ًادودح 12  .پ.ق -  هداوناخ  دارفا  هیلک  رارف  نایرج  رد  ار  هاپس  نیا  رهشمرخ ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یتاعالطا  عبانم  خیرات 17/1/1359  رد 
عوضوم تقیقح  دننک و  دـیدزاب  لحم  زا  ات  دـش  هداد  عالطا  ینمؤم  زرم  رد  رقتـسم  رادـساپ  ناردارب  هب  قوف  بتارم  هلـصافالب  .دراذـگ  یم  دـنوش -  یم 
دنفسوگ واگ و  اب  هارمه  .پ.ق  هداوناخ  دارفا  هیلک  هک  دنداد  عالطا  هدروآ و  لمع  هب  یـسرزاب  شردپ  هدربمان و  لزانم  زا  رادساپ  ناردارب  .ددرگ  نشور 

هداوناخ هک  داد  ناشن  يدعب  تاقیقحت  هدرک و  لابند  ار  .پ.ق  هداوناخ  عوضوم  نارادساپ ، هاپـس  تاقیقحت  .دنا  هتفر  قارع  هب  هدرک و  روبع  زرم  زا  دوخ ،
" .ا.ج  " مان هب  هدـش ، هدـنهانپ  قارع  هب  هک  نویبالقنادـض  نایراوتم و  زا  رگید  یکی  هک  یلاح  رد  هخروم 16/1/1359 ، حبص  ات 10  تعاس 9  رد  هدربمان 
یفطـصم و ياه  ماـن  هب  روپ  يرازم  يداهدیـس  نادـنزرف  ًانمـض  دـنوش و  قارع  كاـخ  دراو  اـت  هدرک  کـمک  اـهنآ  هب  دوب ، هدـمآ  قارع  هداـج  بل  *** 

ياتسور يور  هبور  هد  رد  هک  یمیلقا  ناطلسدیس  لزنم  هب  روکذم  تناو  طسوت  ار  نانآ  هدمآ و  قارع  يزرم  هداج  بل  گنردیفس  تناو  کی  اب  یضترم ،
.دنرب یم  دراد ، تنوکس  قارع  رد  دودح " "
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یتح يراک و  مک  يراگنا ، لهـس  هدـنهد  ناشن  دـشاب و  یم  قارع  ناریا و  يزرم  راون  عیجف  تیعـضو  يایوگ  ًاقیقد  هک  هنومن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  اذـل 
هـضبق رازه  جنپ  دادرخ 1358 ، و 11  ياـهزور 10  رد  هک  تسین  لـیلد  یب  هک  دومن  كرد  ناوـت  یم  یگداـس  هب  تسا ، ناریا  يزرم  هاگـساپ  يراـکمه 
هقطنم رب  ًاقیقد  یکیژتارتسا  رظن  زا  هک  دودح "  " يزرم هاگساپ  دوش و  یم  عیزوت  یقارع  نارودزم  طسوت  يزرم  راون  ریاشع  نیب  رد  فکنیـشالک  هحلـسا 
يزرم هاگـساپ  ییاونمه  یتسدمه و  .درادن  هرجفنم  داوم  بلاق  کی  هحلـسا و  هضبق  کی  عیزوت  زا  یعالطا  نیرت  کچوک  یتح  تسا ، طلـسم  دودح " "

هقطنم نیا  ياه  یشک  مدآ  اه و  يراکبارخ  یلصا  لماع  لزنم  مینیبب  کیدزن  زا  هک  دومن  سمل  ًاصخشم  ناوت  یم  هاگ  نآ  نویبالقنا ، دض  اب  ار  دودح " "

درادن و هلصاف  رت  شیب  دودح "  " يزرم راون  هاگساپ  ات  رتم   10 همعن ) دیس   ) يو ردارب  لزنم  و  رتم ،  40 دودح ،"  " هاگساپ ات  روپ ، يرازم  يداهدیس  ینعی 
هدش هدنهانپ  قارع  هب  رفن ) دودح 30   ) نآ نانکاس  هیلک  نونکا  تسا و  هدوب  رهشمرخ  ياه  يریگرد  نامز  رد  نویبالقنادض  یتاحیلست  زکرم  لزانم ، نیا 

.دنهد یم  نامزاس  ار  نویبالقنادض  تاکیرحت  دنا و 

یم هد  دراو  يا  هبیرغ  رگا  هدوب و  ریذـپان  ناکما  قارع  هب  ددرت  نیرت  مک  يولهپ  طحنم  میژر  نامز  رد  روطچ  هک  تسا  لاؤس  یـسب  ياج  هاپـس  نیا  يارب 
ناریا و يزرم  راون  نونکا  اما  دومن ، یم  وا  يریگتسد  ای  راضحا و  هب  مادقا  هاگـساپ  هلـصافالب  دیـسر و  یم  هاگـساپ  هب  يو  دورو  شرازگ  هلـصافالب  دش ،

ساـسح هلحرم  نیا  رد  اذـل  یتـسود ؛ نهیم  لالقتـسا و  تینما و  زا  ریغ  تفاـی  نآ  رد  ناوـت  یم  ار  يزیچ  ره  هک  دـشاب  یم  هراـکم  رازاـب  نوـچمه  قارع 
ربارب رد  یعطاق  دیکا و  مادقا  ات  هدرک  علطم  يزرم  راون  زوسنامناخ  تیعـضو  زا  ار  یتکلمم  لوئـسم  تاماقم  هیلک  ات  دنیب  یم  هتـسیاش  هاپـس  نیا  یخیرات ،

.ددرگ اه و ...  يراگنا  لهس  هنوگ  نیا 

(1)« .یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  تاعالطا  تاقیقحت و 

، زکرم نارادساپ  هاپـس  تاعالطا  تاقیقحت و  رهـشمرخ ، يرادنامرف  ناتـسزوخ ، يرادناتـسا  يروهمج ، تسایر  یگنهامه  رتفد  هب  روکذم  همان  تشونور 
.تسا هدش  لاسرا  یضتقم  مادقا  عالطا و  تهج  رهشمرخ ، يرمرادناژ  ناهورگ  ناتسزوخ و  نارادساپ  هاپس  تاعالطا  تاقیقحت و 

روشک نالوئسم  هب  داقتنا  اکیرما و  دضرب  عضاوم  مالعا  هرابرد  دهاجم  همانزور  هلاقم  شرازگ 421 : همیمض 

لماک نتم  .تسا  میزاسب " رگید  یمانتیو  اکیرما  يارب  ، " نالوئـسم هب  داقتنا  رد  اکیرما و  دـض  رب  عضاوم  مـالعا  رد  دـهاجم  هماـنزور  زورما  هلاـقم  ناونع 
: تسا حرش  نیا  هب  هلاقم 

عطق  ) شریخا يریگ  عضوم  اب  ار  نآ  یعقاو  موهفم  رتراک  بانج  دوخ  هک  درذـگ  یمن  رتراـک  هماـن  هبوت  حالطـصا  هب  ماـیپ و  زا  رت  شیب  زور  دـنچ  زونه  »
یعـس یعاجترا  راکـشزاس و  لفاحم  ییاذک ، مایپ  نآ  ياشفا  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  تسا  يوآدای  هب  مزال  .داد  حیـضوت  ناریا و )...  اب  کیتاملپید  طباور 

نیا هب  .تسا و  هداتفا  ییوجلد  یهاوخرذـع و  هب  تسب  نب  يراچان و  رـس  زا  هداتفا و  هبال  زجع و  هب  ًاعقاو  اکیرما  ایوگ  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دـندرک 
هک تسا  نیا  درک ، ناشنرطاخ  مایپ  ياشفا  لوا  زور  نامه  رد  نامزاس  هک  ناـنچمه  رما  تقیقح  اـما  دـندرک ؛ یقلت  يزوریپ  ار  نآ  هنـالایخ  شوخ  بیترت 
یم قیاقح " شریذـپ  هدامآ   " ار دوخ  هدومن و  هبوت  حالطـصا  هب  دوخ ، زا  داقتنا  اب  قارطمطرپ ، نیوانع  تحت  هک  دوبن  راـب  نیتسخن  يارب  اـه  تسیلاـیرپما 
زونه هک  نیا  امک  دشاب "؟ روصتم  یلصا  نمـشد  ام و  بالقنا  نایم  يدهع  هک  تسه ) و   ) دوب نکمم  هنوگچ   " ینآرق نیماضم  هبانب  هک  نیا  لاح  دندرک ؛

یم مالعا  شیاه  ناشن  طخ و  تادیدهت و  اکیرما و  هنایوج  یفالت  تامادقا  هک  تسا  هتفاین  همتاخ  رتراک  هنایوج " حلص   " مایپ نوماریپ  اهریـسفت  هیجوت و 
یلـصا نمـشد  ام و  نیب  هنایوج  یتشآ  نامیپ  دـهع و  هنوگره   " هک نآرق  هاگدـید  تیناقح  تسا  نیا  یتسیلایرپما و  ییوج  حلـص  تیهام  تسا  نیا  .دوش 
یقیمع هنیک  هن  یعقاو و  كرد  هن  هک  یناـیارگ  سپاو  ناراکـشزاس و  يرظن  هتوـک  یعمط و  ماـخ  تـسا  نـیا  هرخـالاب   (2)" .دـناد یم  نکممریغ  ار  نام 

.دنراد اکیرما  راکتیانج  مسیلایرپما  هب  تبسن 
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درک و یثنخ  ار  رتراک  بیرف  هئطوت  یلصا ، نمشد  ناونع  هب  اکیرما  مزیلایرپما  رب  ددجم  نتشاذگ  تشگنا  اب  سپس  رتراک و  مایپ  ياشفا  اب  ماما  هناتخبشوخ 
لادج گنج و  اه و  هقرفت  يریگ  جوا  هک  ناریا -  دعاسم "  " طیارـش هعومجم  زا  يرادرب  هرهب  يارب  مزیلایرپما  یبالقنادض  شالت  مغر  یلع  بیترت  نیدب 
هرهب تسناوتن  هلحرم  نیا  رد  لقادح  دوب -  دـعاسم  طیارـش  نیا  لیالد  نیرتزراب  زا  نویبالقنا ، اب  مکاح  یعاجترا  لفاحم  تیدـض  هژیو  هب  یلخاد و  ياه 

قلخ دوخ ، معز  هب  ات  داد  ناشن  ار  شا  یعقاو  هرهچ  رگید  راب  ور  نیا  زا  دش ؛ ور  هبور  ماما  در "  " باوج اب  صوصخ  هب  هک  اریز  دـیامنب ؛ ار  مزال  يرادرب 
اکیرما هنایوج  یفالت  تامیمصت  زا  شتسیلایرپما ، دض  ياهورین  لیصا و  نویبالقنا  هژیو  هب  ناریا  قلخ  دیدرت  یب  اما  دیامن ؛ میلست  شزاس و  هب  راداو  ار  ام 

: دراد فسأت  ياج  مه  کیربت و  ياج  مه  ًاعقاو  اـم  بـالقنا  اـم و  يارب  اـکیرما ، یتسد  شیپ  حالطـصا  هب  نیا  .درک  دـنهاوخ  لابقتـسا  یبساـنم  لکـش  هب 
اه تسیلایرپما  متـس و  تحت  ياه  قلخ  نیب  يا  هطبار  چـیه  ًاساسا  هک  ارچ  دـیدرگ ؛ اکیرما  اب  اـم  طـباور  عطق  هب  رجنم  هرخـالاب  هک  رطاـخ  نیا  هب  کـیربت 

نیلوئـسم هک  رظن  نیا  زا  فسأت  .تسا  رگتراغ  کی  اب  هدـش  تراغ  کی  تسا ؛ مولظم  ملاظ و  کی  هطبار  اکیرما  اب  ام  هطبار  ماما  لوق  هب  درادـن و  دوجو 
فرح رد  ندوب ، یبـالقنا  ندوب و  تسیلایرپمادـض  رد  دنـشک و  یم  كدـی  دوخ  لاـبند  هب  ار  ندوـب " یبـالقنا   " و بـالقنا "  " هژاو هک  نیا  مغر  یلع  رما 

اب اهدادرارق  عطق  تهج  رد  يدج  مادقا  چیه  اکیرما ، ام و  هطبار  تیهام  هرابرد  ناشیا  نایب  ماما و  ررکم  تاشرافس  مغر  یلع  دننز ، یم  همه  تسد  يالاب 
دمآ یم  نایم  هب  يدیدج  ياهدادرارق  یضعب  ندش  هتسب  همزمز  ای  هدش و  هتـسب  اهدادرارق  زا  یـضعب  زین  هاگ  یب  هاگ و  چیه ، هک  هدیدرگن  اه  تسیلایرپما 
یم قلخ  عفانم  تهج  رد  ًالماک  دیدرت  نودب  هک  یمادقا  دندرکن ؛ یمادقا  اهدادرارق  هیلک  وغل  رما  رد  هک  ینیلوئـسم  يارب  گرزب  سب  تسا  یهانگ  نیا  و 

ءاحنا هب  هتشاد و  تشحو  یتسیلایرپمادض  شخب  ییاهر  بالقنا  موادت  زا  یعاجترا ، راکشزاس و  لفاحم  یتموکح و  نیلوئسم  هک  یطیارش  رد  اریز  دشاب ؛
، دـندرک تشپ  تسا " اکیرما  تبون  هاش  زا  دـعب   " هک ادهـش  قاـثیم  هب  دـنا و  هدومن  يراددوخ  يرامعتـسا  طـباور  اـهدادرارق و  اهدـنویپ ، عطق  زا  قرط ، و 

.دنک یتسد  شیپ  دراد  هک  یهاگدید  ره  اب  لیلد و  ره  هب  اکیرما  دوخ  راذگب 

یلیخ لاس  کی  نیا  رد  مسیلایرپما  یـشنمردلق ، يراـکزواجت و  زا  رظن  فرـص  هک  ارچ  تسین ؛ يدـیدج  طـخ  ًاـساسا  زین  وا  مادـقا  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
عطق هب  هنازاتشیپ  دوخ ، هک  میا  هدرکن  يزیر  یپ  ار  یماظن  متـسیس و  نانچ  ام  هک  نیا  اهنآ  نیرت  مهم  .تسا  هدرک  كرد  شا  یبالقنادض  ّمش  اب  ار  اهزیچ 

دنک و لمحت  لقادح  ار  لیصا  نویبالقنا  دناوتب  هک  تسین  رادروخرب  یبالقنا  تسایس  نانچ  زا  ام  تموکح  ای  و  مییامن ، مادقا  یتسیلایرپما  ياه  یگتـسباو 
یم مدق  شیپ  دوخ  يزارفرـس ، اب  تحار و  لایخ  اب  هطبار ، عطق  هنوگره  زا  تشحو  ياج  هب  اکیرما  هک  تسا  رارق  نیدب  .تسا ] هلاقم  نتم  زا  هطقن  هس  ... ]

یتموکح و تفاب  يداصتقا و  یعاـمتجا -  ياـه  هیـضرف  هب  رگا  دراد ؟ یـضقانت  رتراـک  ریخا  هناـیوج  یتشآ  ماـیپ  اـب  ًاـتیهام  يریگ ، عضوم  نیا  اـیآ  .دوش 
نآ رانک  رد  تدم  نیا  رد  رگا  .دنتسین  طابترا  یب  مه  نادنچ  نطاب  رد  داضتم ، ًارهاظ  مادقا  ود  نیا  هک  مینیب  یم  دوش ، هجوت  ناریا  رد  جیار  ياه  تسایس 

هنیمز رد  صوصخ  هب  یتسیلایرپما  ياهدادرارق  دش ، یم  اشفا  كاواس  ایس و  ياه  هکبش  رصانع و  تسیل  نویبالقنا ، اب  موادم  تیدض  ياج  هب  راعش و  همه 
لمع هب  يریگولج  دنتـسه ، مسیلایرپما  نک  فاص  هداج  هاگیاپ و  هک  نیعجترم  ناراکـشزاس  ذوفن  زا  رگا  دیدرگ ، یم  اغلا  اشفا و  یماظن  يداصتقا و  ياه 

قح قطانم ، رد  يزورفا  گنج  ياج  هب  دندش و  یم  هیفصت  هتـسباو  ياه  هرهم  نارودزم و  همه  تفای و  یم  رییغت  ًاساسا  یهاشنهاش  شترا  تفاب  دمآ ، یم 
ياه ماظن  كرتشم  نمشد  زا  تبحـص  درک  یمن  تأرج  اکیرما  لقادح  دش ، یم  هتخانـش  تیمـسر  هب  ناریا  یگچراپکی  بوچراچ  رد  اهنآ  يراتخمدوخ 

رد تسا  یماگ  مسیلایرپما ، هیلع  يریگ  عضوم  تیعطاق و  هنوگره  هک  اج  نآ  زا  لاحره  هب  اما  .تسا ] هلاقم  نتم  زا  هطقن  هس   ... . ] دنکب و اکیرما  ناریا و 
هب تسا  یکمک  اکیرما ، ناریا و  نیب  دوجوم  طباور  رد  تموصخ  یگریت و  هنوگره  داجیا  هک  اـج  نآ  زا  و  اـم ، شخب  ییاـهر  بـالقنا  ییافوکـش  تهج 

رت و هناعطاق  دروخرب  تادیدهت  اهراشف و  هنوگ  نیا  اب  یبالقنا ، رورس  يدنسرخ و  لامک  اب  یتسیاب  نیاربانب  یتسیلایرپما ، دض  هزرابم  يریگ  جوا  موادت و 
هب ام  اه ، یگتسباو  یمامت  عطق  رد  ار  لمع  راکتبا  راب  نیا  مینکب و  رت  یساسا 
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همه زا  رت  مهم  دنراد و  دوجو  یلیصا  هتخاب و  كاپ  نویبالقنا  ات  میرادروخرب و  ماما  یتسیلایرپمادض  ياه  تیعطاق  زا  ات  هک  نیا  ملسم  ردق  .میریگ  تسد 
دوس ناممدرم  يدازآ  نامبالقنا و  يالتعا  عفن  هب  مسیلایرپما  تادـیدهت  اهراشف و  زا  ام  تسا ، یقاـب  ناریا  قلخ  نوچ  يا  هدـنمزر  هتـساوخاپ و  هب  قلخ  اـت 

.دنشاب ساره  رد  رگید  یمانتیو  داجیا  زا  یتسیاب  هک  دنتسه  ناشنارودزم  اه و  تسیلایرپما  نیا  درب و  میهاوخ 

لبق اه  هام  هنیمز ، نیا  رد  نیلوئـسم  مادقا  مدع  اه و  یگتـسباو  عطق  موزل  اب  هطبار  رد  هک  نیدـهاجم  نامزاس  ياه  هیمالعا  زا  یکی  جرد  نمـض  نایاپ ، رد 
 ... يرامعتـسا و ياهدادرارق  همه  ياـغلا  ءاـشفا و  هب  هک  میهاوخ  یم  ًارـصم  بـالقنا  ياروش  هژیو  هب  یتکلمم  تاـماقم  زا  رگید  راـب   (1)، دوب هدش  رشتنم 

(2)« .دنیامن مادقا  هناعطاق 

يوروش نافلاخم  هب  داقتنا  اکیرما و  هیلع  مدرم  همانزور  هلاقم  شرازگ 422 : همیمض 

: تسا هدمآ  نینچ  هدش ، هتشون  يوروش  نافلاخم  هب  داقتنا  رد  اکیرما و  دض  رب  هک  هدوت  بزح  ناگرا  زورما  هلاقم  رد 

هب ینیمخ  ماما  گرزب  تامدخ  زا  .تسا  نمشد  زا  تسود  صیخشت  روشک ، یسایس  حیحص  هرادا  یعامتجا و  هزرابم  رد  يزوریپ  یتایح  طیارـش  زا  یکی 
ناونع هب  ار  اکیرما  مسیلایرپما  یتنطلس ، دادبتسا  طوقـس  زا  سپ  طقف  هن  ماما  .داد  صیخـشت  یتسرد  هب  ار  نمـشد  لوا  زور  زا  هک  تسا  نآ  ناریا  بالقنا 

( هاش هیلع   ) لوا بالقنا  زا  رت  گرزب  یبالقنا  ار  نآ  هیلع  بـالقنا  دـناوخ و  گرزب  ناطیـش  کـی و  هرامـش  نمـشد  ار  نآ  هکلب  درک ، اـشفا  مدرم  نمـشد 
یم حرطم  يرگید  بلاطم  دنرمـش ، یم  زین  ماما  طخ  وریپ  ار  دوخ  هک  تاعوبطم  یخرب  نارادم و  تسایـس  زا  یعمج  فرط  زا  تسا  اه  تدـم  اما  دـیمان ؛

رد ررکم  هنیمز  نیا  رد  ناـجیه  روش و  اـب  هک  روط  نآ  تسا و  ناریا " هدوت  بزح   " و ناتـسناغفا "  " و سور " ، " ناـیاقآ نیا  دزن  رد  گرزب  ناطیـش  .دوش 
زا گنر و  یب  لمجم و  دنیوگب ، يزیچ  مه  رگا  دنیوگ و  یمن  نخس  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  تایانج و  ياشفا  هنیمز  رد  دنیوگ ، یم  نخـس  ررکم 

يوروش ناریا و  هلاـس   63 طباور خـیرات  .تسا  يوروش  داـحتا  ناـمه  ناـیاقآ  یـسایس  گـنهرف  رد  سور  زا  روظنم  هتبلا  .تسا  يراـچان  یلیم و  یب  يور 
.درمش ناریا  نمشد  ناوت  یم  ار  ناریا  یلامش  هیاسمه  ایآ  هک  دید  خیرات  نیا  هناضرغ  یب  یسررب  اب  ناوت  یم  تسا و  نشور 

: دسرپ یم  تسا ، هدوب  تبثم  يوروش  درکلمع  یفنم و  اکیرما  سیلگنا و  درکلمع  نآ ، رد  هک  یخیرات  عیاقو  رکذ  زا  سپ  هدنسیون 

ام هک  لاـح  اـیآ  دـنوش ؟ یمن  لاحـشوخ  لقتـسم  اـفکدوخ و  دـنمورین و  یناریا  دوجو  زا  یتسیلایـسوس  ياـهروشک  رگید  و  يوروش ) داـحتا   ) سور اـیآ 
یمن لاحـشوخ  لاـمعا  نیا  زا  فورعم  سور " ، " مینک هراـپ  ار  يداـصتقا  یگتـسباو  ياهدـنویپ  میهاوخ  یم  میا و  هدرک  نوریب  ار  ییاـکیرما  ناراشتـسم 

بالقنا نایرج  رد  هک  دوبن  فورعم  سور "  " نیمه رگم  تسین ؟ ام  لالقتـسا  تهج  رد  تسا ، ام  هیاسمه  تیاضر  هیام  هک  تامادـقا  نیا  همه  اـیآ  دوش ؟
سرت رثا  رد  رگم  تسا ؟ ناریا  مدرم  یلخاد  رما  ناریا  بالقنا  اریز  دنکن ، تلاخد  ناریا  یلخاد  روما  رد  هک  درک  راطخا  اکیرما  هب  ناریا ، دنمهوکش  ریخا 

؟ تسا هدزن  ام  روشک  هب  ضرعت  هب  تسد  نونکات  اکیرما  یگنج  ناگوان  و  عیرس " شنکاو  هاپس   " هک تسین  يوروش  یماظن  یسایس و  شنکاو  زا  اکیرما 

زا ریخا  نرق  یط  هک  يزاـس  نارود  تبثم و  تـالوحت  همه  دوبن ، ناـهج  رد  يوروش  یتسیلایـسوس  روشک  دوجو  ربتکا و  یتسیلایـسوس  ریبک  بـالقنا  رگا 
نانزهار سیاسد  لابق  رد  دناوتب  ام  روشک  هک  دوب  لاحم  ماجنارس  دوب و  لاحم  ًالمع  تسا ، هداد  خر  ناهج  رد  تعرس  نیا  اب  یعامتجا ، یـسایس و  تهج 

ناطیـش  " راعـش لباقم  رد  هک  یناسک  ایآ  .دـنک  عافد  اهنآ  ياهدرواتـسد  زا  دـنز و  تسد  يدنمهوکـش  بالقنا  نینچ  هب  تسیلایرپما ، راوخناـهج  برجم 
فرح نیا  تحارص ، اب  دنناد  یمن  حالص  دیاش  زونه  یلو   ) دنراذگب ار  تسا " هیسور  گرزب  ناطیش   " راعـش دنهاوخ  یم  عقاو  رد  تسا " اکیرما  گرزب 

نمشد تسود و  ياج  دوخ ، لمع  نیا  اب  ایآ  دنرمش ) یمن  شیوخ  تسایس  دوس  رد  ًاتلاجع  ار  ماما  نخس  اب  هلباقم  اریز  دننزب ؛ راکشآ  ار 
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هکلب مینک ، یمن  عافد  مسیلایـسوس ) ینعی   ) روشک نیا  ماظن  اب  يرکف  یگتـسبمه  تلع  هب  طقف  يوروش  داـحتا  زا  اـم  دـننک ؟ یمن  طولخم  مه  اـب  ار  ناریا 
یطرش هب  اهنت  دشاب ، هتشاد  هک  يا  هدیقع  ره  اب  سکره ، يارب  دیاب  هک  تسا  ام  نهیم  یقرت  يدازآ و  لالقتسا ، هنیمز  رد  یخیرات  تایعقاو  رس  رب  تبحص 

(1) .دشاب ربتعم  دنک ، تواضق  یلمع  نادجو  قفاوم  هک 

ناهج ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  ياهدروخرب  عیسو  باتزاب  زا  ییاه  هنومن  رامشزور 20/1/1359 : لوا  همیمض 

نیا رد  ییاه  هنومن  اه  هناسر  نیا  زورما  تاجردنم  زا  .تسا  هتشاد  ناهج  ياه  هناسر  رد  یعیـسو  باتزاب  اکیرما  ناریا و  ياهدروخرب  هب  طوبرم  ياهربخ 
.دراد یهجوت  نایاش  تاکن  هبنج  نامه  رد  تسا و  هدش  هاگن  هلئسم  هب  يا  هیواز  زا  مادک ، ره  رد  هک  ییاه  هنومن  دوش ؛ یم  رکذ  همیمض 

فرط ناریا  رد  تلود  کی  اب  اکیرما  يروهمج  سیئر  .درادـن  دوجو  اه  ناـگورگ  ییاـهر  يارب  ینـشور  هار  چـیه  رتراـک  يارب  ناتـسلگنا : پاـچ  زمیاـت 
هللا تیآ  درف  نآ  و  سب ، تسا و  درف  کی  نامرف  رایتخا و  تحت  ناریا  .تسا  هدرکن  ادـیپ  یفاـک  ناـمزاس  زونه  هک  تسا  وردور  یبـالقنا  اـب  هکلب  تسین ،

ییاهر نآ  دراد و  هقالع  فدـه  کی  هب  طقف  ینیمخ  هللا  تیآ  .يداصتقا  میرحت  زا  یـسرت  هن  دراد و  یتنـس  یـساملپید  هب  يا  هقـالع  هن  هک  تسا  ینیمخ 
ناریا تاماقم  عفن  هب  اکیرما  فرط  زا  شنکاو  هنوگره  عاضوا  نیا  رد  .تسا  یعقاو  یمالـسا  روشک  کـی  سیـسأت  یجراـخ و  زیمآریقحت  هطلـس  زا  ناریا 

، دحاو ِنآ  رد  هک  دنک  ادیپ  اه  ناگورگ  ییاهر  يارب  یلح  هار  ناریا  هدنیآ  سلجم  هک  تسا  نآ  دیما  نیرتهب  ًالامتحا  رـضاح  لاح  رد  .دـش  دـهاوخ  مامت 
(2) .دوش ظفح  اه  ناگورگ  ندرک  دازآ  اب  زین  ناریا  يوربآ 

هک تسا  اهروشک  همه  عفن  هب  عوضوم  نیا  .دـننک  ینابیتشپ  اکیرما  زا  دـیاب  یبرغ  ياهروشک  ریاـس  اـیناتیرب و  ناتـسلگنا : پاـچ  سرپسکا  یلید  هماـنزور 
هدـش هتـشاذگ  اـپ  ریز  نارهت  رد  يریگ  ناـگورگ  هجیتـن  رد  هک  ینیناوق  ینعی  دوـش ؛ زوریپ  یللملا  نیب  نیناوـق  زا  عاـفد  ندـیناسر و  توـبث  هب  رد  اـکیرما 

(3) .تسا

هـس هژورپ  ددـجم  عورـش  هنیمز  رد  هک  تسا  هدرک  نآ  زا  ریزگان  ار  نپاژ  ناریا ، اکیرما و  نایم  کیتاملپید  طباور  عطق  ناتـسلگنا : پاچ  زمیاـت  لاـشننیاف 
زا شیب  اما  تسا ؛ هدش  لیمکت  شدـصرد  ًابیرقت 85  حرط  نیا  .دـنک  مادـقا  طایتحا  اب  ناریا ، بونج  رد  عقاو  ینیمخ  ردـنب  رد  یمیـشورتپ  يرالد  درایلیم 

ياکرـش یئوتـسیم و  هورگ  يارب  .دوش  یم  بوسحم  هنایمرواخ  رد  نپاژ  يراذگ  هیامرـس  نیرت  گرزب  حرط  نیا  .تسا  هدنام  دـکار  هک  تسا  لاس  کی 
اّما دبای ؛ همتاخ  لاس 1981  نایاپ  زا  لبق  دوش و  زاغآ  هرابود  ینیمخ  ردنب  رد  راک  هک  تسا  مهم  عوضوم  نیا  ناریا ،) یمیشورتپ  یلم  تکرش   ) نآ یناریا 
درک تقفاوم  هتشذگ  لاس  زییاپ  نپاژ  تلود  .دوش  یقلت  اکیرما  هدحتم  تالایا  يارب  یتناها  تسا  نکمم  هدنیآ ، هتفه  دنچ  ضرع  رد  هژورپ  ددجم  عورش 

(4) .دنک تلاخد  ًامیقتسم  ینیمخ  ردنب  هژورپ  رد  هک 

هک تفگ  ناوت  یم  .دنداد  یم  رارق  ابقر  زا  ییاهر  تهج  يا  هناهب  ار  يریگ  ناگورگ  ناریا  یـسایس  ناربهر  یـضعب  ادـتبا  رد  هسنارف : پاچ  کیرفآ  نوژ 
راـنک يارب  عقوم ، نآ  رد  هجراـخ  روما  ریزو  ردـص  ینب  و  نویزیولت ، ویدار  سیئر  هداز  بطق  قداـص  یمالـسا ، يروـهمج  بزح  ربـهر  یتـشهب  هللا  تیآ 

ینب دـعب ، هتفه  هس  .دـندرک  يرادرب  هرهب  اه  ناگورگ  هلئـسم  زا  تسا ، اکیرما  رادـفرط  هک  هناهب  نیا  هب  ناـگرزاب ، يدـهم  تقو ، تلود  سیئر  نتـشاذگ 
یتح .دـنک  راذـگاو  دوب -  یتشهب  هللا  تیآ  نایوجـشناد و  هب  هتـسباو  ماگنه  نآ  رد  هک  هداز -  بطق  هب  ار  هجراخ  روما  ترازو  تسپ  دـش  روبجم  ردـص 
لماع یلو  دریگ ؛ رخـسمت  هب  ار  ردص  ینب  تردق  دناوتب  هک  نیا  يارب  دهد ؛ رارق  تیامح  دروم  ار  اهنآ  دـنک  یم  یعـس  راک  هظفاحم  تیناحور  زین  زورما 
یتشآ اه و  ناگورگ  هلئـسم  .دشاب  دناوت  یمن  ناریا ، بالقنا  گرزب " ربهر   " ینیمخ هللا  تیآ  زج  یـسک  ترافـس ، نارگلاغـشا  یعقاو  كرحم  یقیقح و 

هب تسا ؛ مئاد  طابترا  رد  نایوجشناد  اب  ماما  .دنک  ظفح  نانچمه  ار  یبالقنا  ناجیه  ثداوح و  هک  تسا  هداد  ار  ناکما  نیا  ماما  هب  نایوجـشناد ، يریذپان 
، طبار کی  هاگیاج  رد  زین  ینیمخ  دمحا  شرسپ  تسا و  رقتسم  نایوجـشناد  يزکرم " ياروش   " رد شناکیدزن ، زا  یکی  ینیئوخ  هللا  تیآ  هک  بیترت  نیا 

(5) دوش یم  لمع  دراو 
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ذخأم 122. - 1
.20/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 22 ، ذخأم 4 ، - 2
.20/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 22 ، ذخأم 4 ، - 3

ص 35، ، 11/2/1359 ناهج "، تاـعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  یجراـخ  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 4
(. 20/1/1359  ) لیروآ 1980  9 ناتسلگنا ، پاچ  زمیات  لاشننیاف 

نوژ هلجم  ص 5 و 6 و 7 ، ، 21/1/1359 ناهج "، تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 5
(. 20/1/1359  ) لیروآ 1980  9 هسنارف ، پاچ  کیرفآ 
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، تردقربا ود  لباقم  رد  دراد  وزرآ  وا  اریز  دهد ؛ تاجن  ار  دوخ  اکیرما  هطلس  زا  تسناوت  دهاوخ  اپورا  تسا  هتفگ  ًاریخا  ردص  ینب  هسنارف : پاچ  دنومول 
ادـج اب  هک  دـننک  یم  مهتم  ار  وا  اهزور  نیا  پچ ، حانج  مه  زرابم و  تیناحور  حانج  ياه  همانزور  مه  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  یناـبیتشپ 

(1) .دنارورپ یم  رس  رد  یهاو  كانرطخ و  يراکفا  اکیرما ، مسیلایرپما  زا  اپورا  ندرک 

تسیلایرپما هک  تسا  یناریادض  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  ءزج  دش ؛ مالعا  اکیرما  هدحتم  تالایا  فرط  زا  هک  ناریا  اب  یـسایس  تابـسانم  عطق  وکـسم : ویدار 
رد هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ، هدز  تسد  نآ  هب  رتراـک  هک  زیمآدـیدهت  یطارفا و  مادـقا  نیا  .دـننز  یم  نماد  نآ  شتآ  هب  دـندرک و  زاـغآ  اـکیرما  ياـه 

اهنآ دننکـشب و  مهرد  ار  ناریا  مدرم  هدارا  دنهاوخ  یم  مادقا  نیا  اب  دننک و  لح  تلادع  فاصنا و  هیاپ  رب  ار  اکیرما  ناریا و  نارحب  دنرادن  لیم  نتگنـشاو 
یم اکیرما  .دـنوش  فرحنم  درک ، راومه  بالقنا  هک  یی  یتسیلایرپما  دـض  هار  زا  دـنریگ و  رارق  اکیرما  هدـحتم  تـالایا  ناـمرف  تحت  هک  دـنزاس  راداو  ار 

24 دننک ، یم  تمدخ  اکیرما  یماظن  ياه  هاگیاپ  رد  ًامئاد  هک  ییاکیرما  نایماظن  رب  هوالع  .دهد  تدـش  سراف  جـیلخ  رد  ار  دوخ  یماظن  روضح  دـهاوخ 
اب .تسا  هتخادرپ  هاگیاپ  نیا  زیهجت  هب  دهد و  یم  هعـسوت  ار  هریـصم  هریزج  یماظن  هاگیاپ  هلجع  اب  نوگاتنپ  .دندش  دراو  هقطنم  نیا  هب  اکیرما  یماظن  رازه 

هکلب تسا ؛ هدوبن  اکیرما  ترافـس  نادـنمراک  يارب  يزوسلد  هجیتن  هجو  چـیه  هب  اکیرما  تلود  تامادـقا  هک  دوش  یم  نشور  ًالماک  قیاقح ، نیا  هب  هجوت 
ياهروشک رگید  يوروش و  داـحتا  هلمج  زا  رـصاعم  رـصع  هاوخ  یقرت  ياـهورین  ماـمت  عاـضوا ، نیا  رد  .دوش  یم  ماـجنا  یتسیلاـیرپما  عفاـنم  نیمأـت  يارب 

زا یلم ، شخب  يدازآ  یتسیلایرپمادض و  یمدرم ، بالقنا  نایرج  رد  هک  روط  نامه  دننک ؛ یم  ینابیتشپ  ناریا  هنالداع  تساوخ  زا  یتسیلایسوس ، هاگودرا 
(2) .دندرک ینابیتشپ  ناریا  روشک 

یجراخ ياه  هناسر  رد  قارع  ناریا و  طباور  لیلحت  رامشزور 20/1/1359 : مود  همیمض 

یجراخ ياه  هناـسر  هقـالع  دروم  عوضوم  هب  روشک  ود  نیب  طـباور  عوضوم  ناریا ، زا  میژر  نیا  دـیدج  تاـبلاطم  قارع و  میژر  ریخا  ياـهاعدا  حرط  اـب 
: هلمج زا  دنزادرپ ؛ یم  طباور  نیا  هدنیآ  لاح و  تیعضو  هب  دوخ  دید  زا  مادک ، ره  تسا و  هدش  لیدبت 

رد ناریا  هک  يا  هریزج  هس  لاغـشا  میمـصت  اب  قارع  تشون : برع  ياه  تاملپید  زا  لقن  هب  دوخ  زورما  هرامـش  رد  ندـنل ، پاچ  زمیات  لاـشننیاف  هماـنزور 
هسنارف و هب  هک  هزات  یگنج  ياه  یتشک  نتفرگ  لـیوحت  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  قارع  حرط  .تسا  تفن  هارهاـش  عطق  ددـص  رد  درک ، لاغـشا  لاس 1971 

نامزاس لک  ریبد  میاهدلاو  تروک  يارب  یمایپ  هبنـشکی  زور  قارع  .دریگب  تسد  هب  ار  زمره  هگنت  هناهد  رد  هریزج  هس  لرتنک  تسا ، هداد  شرافـس  ایلاتیا 
.دهد نایاپ  هریزج  هس  نیا  ینوناقریغ  لاغشا  هب  رتدوز  هچره  نارهت  هک  تسا  هتساوخ  نآ  رد  هداتسرف و  دحتم  للم 

ياهزرم یکیدزن  رد  یماظن  تانیرمت  یـشزومآ و  ياهودرا  قارع  تشون  دنا ، هدش  ندـنل  دراو  قارع  زا  هک  ینارفاسم  زا  لقن  هب  نینچمه  زمیات  لاشننیاف 
(3) .تسا يراتخمدوخ  راتساوخ  ناتسزوخ  هک  درک  هفاضا  همانزور  نیا  .دهد  یم  میلعت  ار  ناتسزوخ  لها  نایناریا  تسا و  هدرک  داجیا  ناریا 

زا یـضعب  .تسا  هدوبن  اه  نیرتهب  ءزج  هشیمه  نیمز  قرـشم  رد  اکیرما  تسایـس  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  تروفکنارف ، پاچ  هنیامگلآ  رتروفکنارف 
ياـهروشک تسود  ًاـنئمطم  قارع  .دـهد  ماـجنا  نئمطم  عطاـق و  یلمع  ناریا  نارحب  رد  اـکیرما  يروـهمج  سیئر  هک  دـندوب  رما  نیا  راتـساوخ  ناـییاپورا 

دهاوخن اهنآ  رد  يریثأت  برغ ، فعض  طاقن  زا  سرت  نیاربانب  دنتسه و  نمـشد  اه  یناریا  اب  یتنـس  تهج  زا  ًابیرقت  اه  یقارع  هکلب  تسین ؛ برغ  تارکمد 
(4) .تشاد

زین تیوک و  میژر  ینونک  تیعـضو  رب  هاوخان  هاوخ  هک  یطباور  تخادرپ ؛ قارع  ناریا و  طباور  یـسررب  هب  دوخ  زورما  هرامـش  رد  تیوک  پاچ  هسایـسلا 
هب ات  دوش  یم  هتـساوخ  قارع  زا   " ناونع تحت  یبلطم  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  همانزور  نیا  .تشاذـگ  دـهاوخ  ریثأت  سراف  جـیلخ  برع  ياهروشک  ریاـس 

دمحا ریبدرس ، ملق  هب  هک  بلطم  نیا  رد  .درک  جرد  دهدن " تصرف  دننک ، یم  يرگادوس  هقطنم  نادنزرف  نوخ  اب  هک  یناسک 
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رد یـسک  هچ  دـهد ، خر  قارع  ناریا و  نایم  یگنج  رگا  هک  دوب  نیا  هتـشذگ  زور  اج  نیا  رد  میقم  نایبرغ  زا  یکی  رظن  تسا : هدـمآ  دـشاب ، یم  هللاراـج ،
، دوخ نیمزرس  زا  جراخ  رد  ناریا  اریز  مادک ؛ چیه  ریخ ، تیوک ؟ يدوعس ، ریازجلا ، اکیرما ، دوش ؛ یجنایم  روشک  ود  نیا  نایم  دوب  دهاوخ  رـضاح  ناهج 
ود نیا  نایم  تردـق  هنزاوم  رهاوظ  .دـننک  یم  مکحت  نآ  رب  يرایـسب  ياه  ههبج  زین  لخاد  رد  تسا و  هدرک  زاب  شیوخ  لباقم  رد  ار  يداـیز  ياـه  ههبج 

دادـغب تلود  اریز  یللملا ؛ نیب  حطـس  رد  هچ  يا و  هقطنم  حطـس  رد  هچ  دراد ؛ رارق  يرتهب  عضو  رد  ناریا ، اب  هسیاقم  رد  قارع  هک  دـهد  یم  ناشن  روشک 
مادـقا کی  قیرط  زا  هک  ییاکیرما -  ناگورگ  هن  نوچ  تسا ؛ هدرواین  دوجو  هب  نآ  رد  یللخ  چـیه  هتـشادن و  یللملا  نیب  ياه  هنزاوم  اـب  يدروخرب  چـیه 
یلاعف لدتعم و  تسایس  دادغب  لاح ، نیع  رد  .يوروش  اب  یفالتخا  هن  دراد و  دشاب -  هدرک  ریسا  دوخ  دزن  یللملا  نیب  طباور  يارب  روآ ، مرـش  ینوناقریغ و 

شیپ اّما  .تسا  قارع  بناج  هب  يردارب ، ياهدـنویپ  لیلد  هب  اهروشک ، هعومجم  نیا  تاساسحا  دـنک و  یم  لابند  یبرع  ياهروشک  هعومجم  لخاد  رد  ار 
ام هقطنم  تقیقح  رد  یتشهب ؟ ای  یلاخلخ  ای  ردص  ینب  ای  ینیمخ  هللا  تیآ  ناریا  ربهر  تسا ؛ رت  مهم  دریذـپ ، یم  ار  يرگ  یجنایم  یـسک  هچ  هک  نیا  ینیب 
یم ار  نآ  جـنر  تنحم و  نارگید  دـننک و  یم  يزودـنا  تورث  گنج  نادـنمتورث  نآ ، یط  هک  دـنارذگ  یم  ار  یـسایس  تقامح  تهافـس و  نارود  کی 
لبط هک  یناسک  هب  دنزب و  ار  رخآ  فرح  تسا  رداق  روشک  نیا  اهنت  نوچ  دشاب ؛ راددوخ  هک  میهاوخب  قارع  زا  دشاب  بسانم  دیاش  نایم  نیا  رد  دنـشک و 

(1) دهدن تصرف  دننک ، یم  تراجت  هقطنم  نادنزرف  نوخ  اب  دنروآ و  یمرد  ادص  هب  هقطنم  زا  جراخ  رد  ار  اه 

ریما ینفلت  سامت  زین  قارع و  ریخا  راتفر  هب  دـناد ، یمن  دـیعب  زین  ار  یماظن  تامادـقا  هک  رتراک  ریخا  تامیمـصت  رکذ  زا  سپ  زین  رابخالا  يرـصم  همانزور 
یتقو تشون : تخادرپ و  ناریا ، لباقم  رد  قارع ) اکیرما و  رب  هوالع   ) رگید يا  ههبج  ندـش  هدوشگ  عوضوم  هب  هاـگ  نآ  درک و  هراـشا  مادـص  اـب  تیوک 
هدشن مالعا  ای  هدش  مالعا  یتسایس  زا  مه  سراف )  ) جیلخ ياهروشک  رگید  دیدرت  نودب  دریگ ، یم  ار  قارع  بناج  قارع  ناریا و  نارحب  نایرج  رد  تیوک 

هـس دیاب  ناریا  هک  درک  مالعا  ًاریخا  نیـسح  مادص  ور  نیا  زا  ناریا ؛ دض  رب  یموس  ههبج  دوجو  زا  تسا  يریوصت  نیا  لاح  ره  هب  درک و  دـنهاوخ  يوریپ 
کنیا دروآرد و  شاب  هدامآ  لاح  هب  جـیلخ  رد  ار  دوخ  ناـگوان  خـساپ ، رد  ناریا  و  دـنادرگرب ، تسا ، هدرک  لاغـشا  سراـف )  ) جـیلخ رد  هک  ار  يا  هریزج 

ای قارع  اکیرما ، دراد ؛ گـنج  رـس  ردـص  ینب  اـب  یـسک  هچ  ناـیم  نیا  رد  .تسا  لوغـشم  يرادـساپ  تشگ و  هب  هقطنم  نیا  يـالاب  رب  ناریا  ییاوه  يورین 
؟) سراف  ) جیلخ ياهروشک 

رتدـیدش مه  نیا  زا  گنج  تابرـض  .دوش  یم  رتدـیدش  رت و  نوزف  زور  هبزور  ناریا ، فارطا  ناریا و  رد  عیاقو  ثداوح و  دـسیون : یم  ناـیاپ  رد  راـبخالا 
(2) دشاب نآ  يایاقب  هدنرادهگن  دنوادخ  میراودیما  هک  دید  دهاوخ  بایسآ  گنس  ود  نایم  رد  ار  دوخ  عقوم  نآ  رد  ناریا  دوب و  دهاوخ 

731 ص :

پاچ هسایسلا -  ص 26 ، ، 9/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 1
(. 20/1/1359  ) لیروآ 1980  9 تیوک ،

.20/1/1359 هرهاق ، ویدار  یبرع  شخب  ص 27 و 28 ، ، 4 ذخأم - 2
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 10  يدامج  نیدرورف 135924  هبنشجنپ 21  گنج  رامشزور 

431

تلود يوگنخـس  کی  .دشاب  ناریا  رد  روشک  نیا  عفانم  ظفاح  تساوخ  سیئوس  زا  هدـحتم  تالایا  زورما  ناریا ، اب  اکیرما  کیتاملپید  طابترا  عطق  یپ  رد 
سیئوس تلود  دنک ، تقفاوم  راک  نیا  اب  ناریا  رگا  تفگ  يو  .تسا  هدیسر  تلود  نیا  هب  زورما  حبـص  اکیرما  یمـسر  تساوخرد  تشاد  راهظا  سیئوس 

يارب ار  ریازجلا  تلود  دوب  هدرک  مـالعا  زورید  هک  ناریا  هباـشم  مادـقا  همادا  رد  لاـح ، نیا  رد  (1) .تفرگ دهاوخ  یمـسر  میمـصت  هنیباک  يدعب  هسلج  رد 
تسا و هتفریذـپ  ار  هلئـسم  نـیا  ریازجلا  تـلود  داد : شرازگ  ریازجلا  یلم  يرازگربـخ  زورما  تـسا ، هـتفرگ  رظن  رد  اـکیرما ، رد  ناریا  عفاـنم  زا  تظاـفح 

(2) .درک دنهاوخ  زاغآ  ار  راک  نیا  يدوز  هب  اکیرما  رد  تلود  نیا  ياه  یگدنیامن 

زا شزاـین  دروـم  هیلوا  داوـم  دـیرخ  يارب  اـکیرما و  يداـصتقا  میرحت  ندرک  یثـنخ  روـظنم  هب  ناریا  تلود  داد : شرازگ  سرپدتیـشوسآ  رگید ، يوـس  زا 
زا رتفد  نیا  تفگ  نیو ) ) شیرتا تختیاپ  رد  ناریا  ترافـس  ماقم  کـی  شرازگ ، نیا  رباـنب  .تسا  هدرک  اـپرب  نیو  رد  يا  هژیو  رتفد  ییاـپورا ، ياـهروشک 
وا .دوش  داجیا  زین  رگید  ياهروشک  رد  ناریا  ياه  هناخترافـس  رد  یهباشم  رتافد  هک  دراد  لاـمتحا  دوزفا : يو  .تسا  هدرک  زاـغآ  ار  شراـک  يراـج  هتفه 

(3) دوب هدش  هیهت  اکیرما ، يداصتقا  ياه  تازاجم  لامِعا  ینیب  شیپ  اب  لبق  اه  تدم  زا  رتفد ، نیا  داجیا  حرط  تفگ :

432

ياروش دانـسا  زا  يدنـس  ناونع  هب  نتگنـشاو ، تساوخرد  هب  تسا -  ناریا  دضرب  هزات  ياه  تازاجم  نییعت  نمـضتم  هک  اکیرما -  يروهمج  سیئر  هینایب 
زا درادـن  دـصق  نیا ، دوجو  اب  اکیرما  تفگ  للم  نامزاس  رد  اکیرما  یگدـنیامن  تئیه  يوگنخـس  کی  .دـش  هدرپس  ناـمزاس  نیا  هب  لـلم  ناـمزاس  تینما 

(4) .دوش ییاکیرما  ياه  ناگورگ  نارحب  دروم  رد  یمادقا  راتساوخ  تینما  ياروش 

اب هنالاس  يوگو  تفگ  نمـض  يو  .دنـشک  یم  راـنک  ناریا  نارحب  زا  ار  دوخ  ياـپ  هک  درک  مهتم  ار  اـکیرما  نادـحتم  زورما  رتراـک  یمیج  لاـح ، نیا  رد 
اهنآ .دنلمع  لالقتسا  زین  يربهر و  ناهاوخ  اهروشک  نیا  تفگ : دنک  دای  روبزم  ياهروشک  زا  تحارص  هب  هک  نیا  نودب  روشک ، نیا  تاعوبطم  ناریبدرس 

راتساوخ اهنآ  .دنیامن  یم  در  ار  تلاخد  نکل  دننک ، یم  کمک  ياضاقت 

734 ص :

.سرپدتیانوی نرب -  ص12 ، ، 23/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.ریازجلا یلم  يرازگربخ  ص2 ، ، 21/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  نامه ، - 3
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دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 802 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_734_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_734_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_734_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_734_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دنور یم  هرفط  داحتا  هب  دوخ  دهعت  زا  نکل  دنهاوخ ، یم  تظافح  یخرب  .دـنزرو  یم  یهاتوک  ام  كرد  زا  بلغا  لباقم ، رد  یلو  دنتـسه ، لئاسم  كرد 
نارحب هجیتن  رد  تالکـشم  نیا  .دننک  یم  اضاقت  ار  اهدادیور  لوحت  رییغت و  تروص  رد  مزال  فاطعنا  یلو  دنراد ، نانیمطا  یگداتـسیا و  يوزرآ  یـضعب 

.دهد یم  ناشن  ار  تردقربا  گرزب و  تلم  کی  رب  راشف  لامِعا  ام و  نامز  یمظن  یب  يا ، هنیآ  نوچ  هک  تسا  هدش  ریوصت  لماک  روط  هب  ناریا ،

(2)-(1) .درک دهاوخن  رظن  فرص  شتردق  زا  هدافتسا  يارب  دوخ  قح  زا  اه ، ناگورگ  ملاس  تشگزاب  زا  نانیمطا  يارب  اکیرما  تفگ  رگید  راب  رتراک 

تامادـقا یحارط  هب  راکـشآ ، تامادـقا  رب  هوالع  اکیرما  هک  درک  ناعذا  يریظن  یب  تحارـص  اب  اکیرما  ویدار  هک  دوش  یم  زاربا  یلاح  رد  رتراـک  دـیدهت 
: درک حرطم  ار  هلئسم  نیا  لیذ  وحن  هب  تسپ ، نتگنشاو  همانزور  زا  لقن  هب  شزورما ، همانرب  رد  ویدار  نیا  .تسا  لوغشم  یماظن 

هب تمیالم ، ضوع  هب  یتسیاب  یم  هدش و  هجاوم  تسکـش  اب  ناریا ، میژر  اب  مهافت  میهفت و  يارب  یـششوک  ره  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  رتراک  تندـیزرپ  »
ور هبور  يرت  گرزب  تبوقع  اب  دـنکن ، دازآ  رتدوز  هچره  ار  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ  رگا  هک  دـمهفب  ناریا  میژر  اـت  دز  تسد  يرفیک  یهیبنت و  مادـقا 
یم هچره  تسا و  يدج  رایـسب  رتراک  تندـیزرپ  هک  دوش  یم  روصت  .دوش  تازاجم  دـیاب  ناریا  میژر  هک  دـنک  یم  دـیکأت  تسپ  نتگنـشاو  .دوب  دـهاوخ 

ناریا میژر  هیلعرب  دـیدش  تامادـقا  ماجنا  هب  ًالماک  ار  دوخ  دـیدج ، تامادـقا  مالعا  اب  رتراک  تندـیزرپ  هک  دور  یم  روصت  ...درک  دـهاوخ  لمع  دـیوگ ،
اه ناگورگ  يدازآ  تابجوم  دوخ  يدوخ  هب  هدرک ، مالعا  رتراک  تندیزرپ  هک  یتامادقا  هک  دراد  دوجو  رظن  قافتا  هتکن  نیا  هرابرد  .تسا  هدرک  دـهعتم 

تامادقا هب  تسا  نکمم  اکیرما  .تسا  يا  هلحرم  دنچ  همانرب  کی  رد  تسخن  یماگ  تامادقا  نیا  یلو  دشاب ، نینچ  تسا  نکمم  .درک  دـهاوخن  مهارف  ار 
(3)« .تسا رگید  تامادقا  نیا  هرابرد  ثحب  یسررب و  لوغشم  نونکا  مه  زا  دنزب و  تسد  زین  يرگید 

يوگنخـس کی  زا  لـقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  نآ ، هراـبرد  هک  یمادـقا  هلمج  زا  دـیازفا ؛ یم  قوف  ياـهراتفگ  تیـساسح  رب  زین  یلمع  یتامادـقا 
وان نیزگیاج  ات  درک  دـهاوخ  كرت  کلوفرون  رد  ار  دوخ  هاگیاپ  رگید  هتفه  کـی  رواـهنزیآ  یمتا  رباـمیپاوه  واـن  تسا : یکاـح  اـکیرما  ییاـیرد  يورین 

دراد و تیفرظ  نت  رازه  تسا و 49  اکیرما  ییایرد  يورین  ربامیپاوه  ياهوان  نیرت  نردم  زا  یکی  رواهنزیآ  .دوش  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  زتیمین  ربامیپاوه 
(4) .دنک لمح  ار  یگنج  يامیپاوه  ًادودح 90  دناوت  یم 

یتایلمع هچ  یحارط  هب  هک  نیا  یماظن و  هبنج  رد  رتراک  تلود  هدنیآ  تامادقا  هرابرد 

735 ص :

771 ص.هراب نیا  رد  رتراک  هب  یکسنیژرب  زورما  تشاددای  و  سبط )  ) اه ناگورگ  تاجن  تایلمع  هب  يا  هراشا  شرازگ 432 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
هسنارف 21/1/1359. يرازگربخ  نتگنشاو -  ص8 و9 ، ، 23/1/1359 هرامش 22 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.21/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص26 ، ذخأم 4 ، - 3
.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ، 21/1/1359 دادماب ، همانزور  - 4
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: درک مالعا  نتگنـشاو ، زا  اکیرما  یمـسر  تاماقم  يربخ و  عبانم  زا  لقن  هب  وکـسم  ویدار  زورما  هلمج  زا  دوش ؛ یم  زاربا  یفلتخم  ياهرظن  تسا ، لوغـشم 
خاک یمـسر  يوگنخـس  لواپ  يدوج  هک  یتاراهظا  دنک و  یم  یـسررب  ار  نآ  ردانب  يراذـگ  نیم  ناریا و  ییایرد  هرـصاحم  هلئـسم  نونکا  رتراک  تلود  »
يارب هک  یعونتم  رایـسب  ياه  حرط  هرابرد  يزیمآدـیدهت  دـنت و  نحل  اب  وا  .تسا  شرازگ  نیا  تحـص  هناشن  درک ، یتاـعوبطم  سنارفنک  کـی  رد  دـیفس 

ینابیتشپ یناریادـض  هدـش  مالعا  تامادـقا  زا  اکیرما  نانامیپ  مه  رگا  تشاد  راهظا  داد و  نخـس  داد  دراد ، دوجو  ناریا  رب  هفاـضا  ياـه  تازاـجم  لاـمِعا 
(1)« .دوش یم  لامِعا  اه  تازاجم  نیا  دننکن ،

433

همکاحم تروص  رد  ناریا  دضرب  اکیرما  یماظن  مادقا  زا  اه  ییاکیرما  دـصرد   51 تسا : هدـمآ  هتفای ، راشتنا  كرویوین  رد  زورما  هک  یهاوخرظن  کی  رد 
هب تعاس 21:30  رد  بشما  هک  يا  همانرب  رد  هسنارف )  ) ولراک تنوم  ویدار   (2) دننک یم  تیامح  یسوساج ، ماهتا  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  زا  کیره 
رد يداـیز  تیـساسح  ثعاـب  هک  درک  هراـشا  ناریا  رد  ینویزیولت  هماـنرب  کـی  شخپ  هب  همادا  رد  داد و  ربخ  یهاوخرظن  نیا  زا  دـش ، شخپ  یبرع  ناـبز 

: تسا یکاح  هراب  نیا  رد  روبزم  يویدار  شرازگ  .تسا  هدش  اکیرما 

تیمها هاش  يارب  رتراک  تندـیزرپ  هک  تشاد  راهظا  اهنآ  زا  یکی  دـنا و  هتفگ  نخـس  ناریا  نویزیولت  رد  تعاس  کـی  تدـم  هب  اـه  ناـگورگ  زا  نت  هس  »
هب مزال  .دـنا  هدرک  داقتنا  اکیرما  تلود  یـسوساج  ياه  تیلاعف  هدـحتم و  تـالایا  تسایـس  زا  اـهنآ  .تسا  لـئاق  یتشادزاـب  ياـه  ناـگورگ  زا  يرت  شیب 

(3) .تسا هدش  طبـض  هتـشذگ  هام  اهنآ  ینویزیولت  نانخـس  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  هدـیدرگن و  شاف  هدـش  دای  ياه  ناگورگ  یماسا  هک  تسا  يروآدای 
مالعا اکیرما  هجراخ  ترازو  ناگیاپدـنلب  زا  یکی  نمرـش  جروج  هداد و  خـساپ  ینویزیولت  تاغیلبت  نیا  هب  تدـش  اب  دوخ  هبون  هب  اکیرما  هجراـخ  ترازو 
دنتسه تشادزاب  رد  ینوناقریغ  روط  هب  هک  يدارفا  فرط  زا  اریز  هدوبن ؛ دنتسم  دشاب ، یم  نتگنشاو  نتخاس  نارگن  نآ  زا  فده  هک  اهاعدا  نیا  هک  هتشاد 

رد ییاکیرما  ياه  ناگورگ  روهظ  هک  دـنراد  میب  نآ  زا  ییاکیرما  تاـماقم  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدـش  ناونع  دـنراد ، رارق  یحور  ینارگن  ضرعم  رد  و 
(4)« .دشاب یسوساج  ماهتا  هب  اه  ناگورگ  تامکاحم  میظنت  تهج  رد  ماگ  نیتسخن  ناریا  نویزیولت  هحفص 

434

راشف تحت  هب  رتراک  تندیزرپ  : » تشون نتگنشاو  زا  دوخ  زورما  شرازگ  رد  رتیور  ناریا ، ربارب  رد  اهروشک  جیـسب  يارب  اکیرما  ياه  شالت  جیاتن  هرابرد 
تهج اهروشک  رگید  نداد  رارق 

736 ص :

.21/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص23 ، ذخأم 4 ، - 1
.21/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص20 ، ذخأم 4 ، - 2

.ینویزیولت ص772 هبحاصم  نیا  زا  یمالسا  بالقنا  همانزور  زورما  هرامش  شرازگ  لماک  نتم  شرازگ 433 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
.21/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص20 ، ذخأم 4 ، - 4
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(1)« .تسا هدرکن  تفایرد  هنیمز  نیا  رد  يروف  مادقا  هنوگ  چیه  نونکات  نکیل  دهد ؛ یم  همادا  ناریا  هیلع  يو  ياه  تازاجم  زا  تیامح 

ییاپورا و ياهروشک  يارفـس  زا  يدادعت  اب  زورید  اکیرما ، هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس  : » تسا هدـمآ  نینچ  هلئـسم  نیا  حیـضوت  رد  روبزم ، شرازگ  رد 
ذاختا ناریا  رب  راشف  شیازفا  روظنم  هب  دـنناوت  یم  روکذـم  ياهروشک  هک  درک  داهنـشیپ  ار  یتامادـقا  تاقالم  نیا  رد  سنو  .درک  تاقالم  اهروشک  رگید 

نودلام تربار  .تفرگ  تروص  وندنالز  روشک  يوس  زا  زورما  نآ ، زا  تیامح  دروم  رد  اکیرما  تساوخرد  هب  تبسن  عیرس  ياه  شنکاو  زا  یکی  .دنیامن 
دهاوخ قیوعت  هب  دروم ، نیا  رد  اهروشک  رگید  باوج  ات  ار  یمیمـصت  هنوگره  يو  تلود  تفگ  یتاـعوبطم  سنارفنک  کـی  رد  روشک  نیا  ریزو  تسخن 

نیا رد  یلبق  عالطا  هنوگ  چـیه  ام  دوزفا  يو  .دـنک  یم  رییغت  تقو  هب  تقو  اکیرما  تسایـس  هک  تسا  نیا  لکـشم  تفگ  وندـنالز  ریزو  تسخن  .تخادـنا 
(2) .دوب هدماین  لمع  هب  اکیرما  میمصت  دروم  رد  ًالبق  زین  یتروشم  هنوگ  چیه  تفگ  نودلام  .میدوب  هدرکن  تفایرد  دروم 

زاغآ ار  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  یبرغ ، ياپورا  ياهروشک  هیلک  رد  اکیرما  ياـه  هناخترافـس  تسا : یکاـح  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هنیمز ، نیمه  رد 
تـساوخرد ياوتحم  نونکات  .دننک  ینابیتشپ  ناریا  نارحب  هنیمز  رد  رتراک  یمیج  ياه  مادـقا  زا  اکیرما  نادـحتم  هک  نآ  دـیما  هب  ییاه  شالت  دـنا ؛ هدرک 

هب هجوت  اب  هک  تسا  هتـساوخ  ییاپورا  ياهروشک  زا  ًالامتحا  نتگنـشاو  دنتفگ : هاگآ  عبانم  اما  تسا ؛ هدـشن  شاف  دوخ ، دـحتم  ياهروشک  زا  اکیرما  ياه 
داوم شورف  عنم  لـقن و  لـمح و  میرحت  کـیتاملپید ، تابـسانم  عطق  دـنهد : ماـجنا  ناریا  دـض  رب  ار  لـیبق  نیا  زا  یتامادـقا  دـحتم ، لـلم  ناـمزاس  روشنم 

(3) .ییاذغ

دنا هدرک  تاقالم  اپورا  يداصتقا  ياه  ماقم  اب  كرتشم  رازاب  زکارم  رد  اکیرما ، ياه  هناخترافـس  هیاپدنلب  ياه  ماقم  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  هب  نینچمه 
يوروش يوتو  اب  هک  دحتم -  للم  نامزاس  تینما  ياروش  همانعطق  بوچراچ  رد  ار  ناریا  دضرب  يداصتقا  ياه  تازاجم  لامِعا  هک  دنا  هتـساوخ  اهنآ  زا  و 

(5)-(4) .دننک یسررب  دش -  ور  هب  ور 

رب ینبم  رتراک  میمصت  زا  تیامح  يارب  هک  تسا  هتساوخ  دوخ  ییاپورا  نانامیپ  مه  نپاژ و  زا  اکیرما  تسا : یکاح  زین  ودویک  ینپاژ  يرازگربخ  شرازگ 
لاح هب  ناریا  اب  ار  دوخ  یناگرزاب  تالماعم  تسا  هتساوخ  اهنآ  زا  نینچمه  نتگنشاو  .دنناوخارف  ار  نارهت  رد  دوخ  يارفـس  ناریا ، اب  یـسایس  طباور  عطق 

(6) .دننک دودحم  ای  دنروآرد  قیلعت 

یفالت یلمع  ياتـسار  رد  ات  تسا  اکیرما  داهنـشیپ  یـسررب  لوغـشم  سیلگنا  هک  دـنا  هتفگ  یـسیلگنا  عباـنم  ندـنل  رد  رتیور ، شرازگ  هب  لاـح ، نیمه  رد 
ار دوخ  ریفس  ناریا ، لباقم  رد  هنایوج 

737 ص :

(. 21/1/1359)1980 لیروآ 10 رتیور ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص19 ، ذخأم 4 ، - 1
(. 21/1/1359  ) لیروآ 1980 10 رتیور ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص10 ، ذخأم 4 ، - 2

.هسنارف يرازگربخ  ص2 ، ذخأم 2 ، - 3
يا همانعطق  رودـص  اب  ، 24/10/1358 هیوناژ ، مهدراـهچ  خـیرات  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  قوـف  شرازگ  رد  - 4

.درک وتو  ار  نآ  داد و  یفنم  يأر  همانعطق  نیا  هب  يوروش  تلود  یلو  دش ؛ ناریا  دض  رب  يداصتقا  ياه  تازاجم  لامِعا  راتساوخ 
.سرپدتیشوسآ ص 2 ، ذخأم 2 ، - 5

.ودویک ینپاژ  يرازگربخ  ص2 ، ذخأم 2 ، - 6
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هب زین  سیلگنا  هجراـخ  ترازو  .دـنا  هتـشاذگ  سیلگنا  ربارب  رد  ار  فلتخم  ياـه  هار  زا  یتروص  اـه  ییاـکیرما  موـلعم ، رارق  زا  .دـناوخارف  روـشک  نیا  زا 
(1) .تسا اهنآ  یسررب  لوغشم  ناوارف ،" یگتسبلد   " اب تعرس و 

نآ تامادقا  هک  درک  دهاوخن  تکرش  يا  هرصاحم  رد  يو  عوبتم  تلود  هک  تشاد  راهظا  دئوس  یناگرزاب  ریزو  وکسم  ویدار  شرازگ  هب  رگید ، يوس  زا 
(2) .تسا هدرک  تفلاخم  یعمج  هتسد  ياه  تازاجم  رد  تکرش  اب  زین  سیئوس  .تسا  هتفرگ  تروص  دحتم  للم  نامزاس  میمصت  نودب 

شرازگ هـب  .تـسا  يوروـش  ینعی  اـهنآ  یلعف  یلــصا  بـیقر  نآ ، رد  هدــمع  عوـضوم  دراد و  ار  دوـخ  صاـخ  یگژیو  اـه  ینیچ  عـضوم  ناـیم ، نـیا  رد 
يراودـیما راهظا  اکیرما  ناریا و  نارحب  يارب  يروف  یلح  هار  هنیمز  رد  نیچ ، روشک  یعامتجا  مولع  یمداکآ  سیئر  نواـعم  گـنای  ناوه  سرپدتیـشوسآ 

نونکا يرفن ، هد  یتئیه  سأر  رد  نپاژ ، هجراخ  ترازو  توعد  هب  گنای  ناوه  .دنراد  رارق  يوروش  ياهدیدهت  ضرعم  رد  روشک  ود  ره  تفگ  يو  .درک 
نتگنشاو و نیب  کیتاملپید  طباور  عطق  هب  هراشا  اب  دوخ ، ینپاژ  ياتمه  اب  تاقالم  رد  ناوه  داد  شرازگ  اوه  نیـش  يرازگربخ  .درب  یم  رـس  هب  ویکوت  رد 

یمارآان ياه  لاس  هب  ههد  نیا  دوش  یم  ینیب  شیپ  تفگ  يو  .تسا  ناتسناغفا  هب  يوروش  هلمح  ههد 1980 ، هناتسآ  رد  لوحت  نیرت  گرزب  تفگ : نارهت 
(3) .تفر دهاوخ  نیب  زا  ییادز  جنشت  يارب  اهدیما  همه  ههد ، نیا  رد  دوزفا  ناوه  .دوش  لیدبت  هدرتسگ  تنوشخ  و 
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دش رارق  دندمآ و  مه  درگ  نوبسیل  رد  اپورا ، ناملراپ  وضع  روشک  هجراخ 21  ناریزو  اکیرما ، اب  ناهج  یهارمه  هب  طوبرم  تامادقا  نیرت  مهم  رد  زورما 
هجراخ روما  ناریزو  دوزفا : قوف  ربخ  شرازگ  اب  هسنارف  يرازگربخ   (4) .دبای راشتنا  اکیرما  ناریا و  نارحب  هرابرد  يا  هیمالعا  نانآ ، ییامهدرگ  نایاپ  رد 

.دنتـشاد هراب  نیا  رد  هژیو  ییامهدرگ  کی  روشک ، هجراخ 21  روما  ناریزو  سنارفنک  رد  ناشراک  زاغآ  زا  لبق  اـپورا ، يداـصتقا  هعماـج  وضع  روشک   9
ًارهاظ تشاد و  دـنهاوخن  یکرتشم  عضوم  اکیرما  ناریا و  نارحب  رد  اـپورا ، يداـصتقا  هعماـج  وضع  روشک  هک 9  دـنتفگ  سنارفنک  نیا  هب  کیدزن  عباـنم 

(5) .دنرادن قفاوت  دنهدب  اکیرما  تساوخرد  هب  دیاب  هک  یخساپ  هرابرد 

رد مه  روشک و  هجراخ 9  يارزو  ییامهدرگ  دروم  رد  مه  دهد  یم  ناشن  هک  یـشرازگ  درک ؛ شخپ  یـشرازگ  هراب  نیا  رد  ماگنه  بش  زین  ندـنل  ویدار 
رد .دـنامب  راظتنا  رد  دـیاب  ناـنچمه  تسا و  هدرکن  تفاـیرد  اـهروشک  يروف  مادـقا  رب  ینبم  يا  هجیتن  اـکیرما  روشک ، هجراخ 21  ناریزو  سـالجا  دروم 

: تسا هدمآ  روبزم  شرازگ 

، هسلج ياضعا  تاقالم ، نیا  رد  .دـش  رازگرب  نوبـسیل  رد  اـیلاتیا  ترافـس  رد  كرتشم ، رازاـب  وضع  روشک  هجراـخ 9  روما  ناریزو  تاـقالم  هسلج  زورما 
ار اه  ناگورگ  يدازآ  یگنوگچ  خیرات و  هک  دـندرک  اضاقت  ناریا  يروهمج  سیئر  زا  دـنتخاس و  موکحم  ار  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  فیقوت 

، وضع روشک  نایم 9  هک  دندرک  ناشنرطاخ  اپورا  يداصتقا  هعماج  عبانم  .دنک  نییعت  ینشور  هب 

738 ص :

.رتیور ص4 ، ، 21/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.21/1/1359 وکسم ، ویدار  یبرع  شخب  ص21 ، ذخأم 4 ، - 2

.21/1/1359 سرپدتیشوسآ ، ویکوت -  ص16 ، ذخأم 4 ، - 3
ص1. ، 23/1/1359 دادماب ، همانزور  - 4

.نامه - 5
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ياه مدق  نتشادرب  رد  یبرغ  ناملآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  هدحتم ، تالایا  زا  ینابیتشپ  رد  ناریا  دض  رب  لمع  تدش  نازیم  هرابرد 
اکیرما هک  یتالکـشم  لیلد  هب  روشک  نیا  هک  دنک  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  تسا و  هدمآ  هاتوک  هسنارف  تلود  هک  یلاح  رد  دراد ؛ رارـصا  رثؤم  یعطق و 

هب ار  اکیرما  لکـشم  هسنارف  تسا  هتفگ  هسنارف  هجراخ  روما  ریزو  .دز  دـهاوخن  تسد  ناریا  دـض  رب  يداصتقا  گـنج  هب  هنـالوجع  تسا ، ور  هبور  نآ  اـب 
یعـس ایناتیرب  هجراخ  روما  ریزو  .دـهد  ماجنا  یمیدـق  دـحتم  کی  قح  رد  دـیایبرب ، شتـسد  زا  هک  یکمک  هنوگره  دراد  یعـس  دـنک و  یم  كرد  یبوخ 
رازاب وضع  روشک  هک 9  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  تسا و  یتامدقم  یباتزاب  اپورا  يداصتقا  هعماج  لمعلا  سکع  هک  دنک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هژیو  هب  تشاد 

.دنیازفیب ناریا  هلئسم  هرابرد  دوخ  ياهرظن  تدش  رب  دراد  لامتحا  مه  زونه  كرتشم 

رد هک  ییاـپورا -  ياروش  وضع  هدـنیامن   21 ناریا ، هرابرد  كرتشم  رازاـب  ياـضعا  رظن  نتفرگ  رظنرد  اـب  تسا : هدـمآ  نینچمه  ندـنل  ویدار  شرازگ  رد 
؛ دنا هدش  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يدازآ  راتـساوخ  دنا و  هدرک  موکحم  یللملا  نیب  ياهدادرارق  هب  زواجت  لیلد  هب  ار  ناریا  زین  دنا -  هدمآ  درگ  نوبـسیل 

يداصتقا میرحت  دروم  رد  اکیرما  ياضاقت  هب  هراشا  زا  یتح  تفن ، هلئسم  یفرطیب و  تسایس  ینوناق ، لئاسم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ییاپورا  ياروش  ياضعا  اما 
کی رد  اما  (1) .دوش لوکوم  هدـنیآ  هب  ًالعف  اهروشک ، نیا  فرط  زا  ناریا  يداصتقا  میرحت  میمـصت  دوش  یم  ببـس  مادـقا  نیا  .دـندرک  يراددوخ  ناریا ،

رد ییوس  زا  هک  يرظن  تسناد ؛ هسنارف  رظن  بوچراچ  رد  ار  اـپورا  كرتشم  رازاـب  ناریزو  میمـصت  هسنارف )  ) ولراـک تنوم  ویدار  رگید ، ییاـپورا  ریـسفت 
سالجا هرابرد  ویدار  نیا  شرازگ  .تسا  هدرکن  دیما  عطق  ردـص  ینب  تامادـقا  زا  زونه  رگید  يوس  زا  دـنک و  یم  تیامح  اکیرما  زا  اه  ناگورگ  هلئـسم 

هجراـخ ریزو  داهنـشیپ  نوبـسیل  رد  دوخ  زورما  هسلج  رد  ییاـپورا ، روشک  هجراـخ 9  ناریزو  تسا : وحن  نیا  هب  اـپورا  يداـصتقا  هعماـج  روشک  زورما 9 
اب اپورا  یگتـسبمه  ییاپورا  ياهروشک  هجراخ  ناریزو  هیمالعا  رد  .دـندرک  بیوصت  ار  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  هلئـسم  هراـبرد  هسنوپ ، اوسنارف  هسنارف ،

ياهروشک یعاسم  یپ  رد  ار  دوخ  تسایـس  ییاپورا  ياهروشک  هک  تسا  هدـش  هراشا  رگید  يوس  زا  تسا و  هدـش  مالعا  اـکیرما  تلم  هدـحتم و  تـالایا 
(2) دننک یم  نییعت  درک ، دنهاوخ  تفایرد  یناریا  تاماقم  زا  هک  یخساپ  ردص و  ینب  نسحلاوبا  تندیزرپ  دزن  ییاپورا 

تامادقا زا  ینابیتشپ  نتگنـشاو و  هتکید  هب  نداد  نت  اب  كرتشم  رازاب  ياهروشک  درک : لابقتـسا  نینچ  قوف  جـیاتن  زا  دوخ ، شرازگ  رد  زین  وکـسم  ویدار 
نتخاـس دازآ  يارب  ناریا  زا  اـضاقت  هب  نوبـسیل ، تاـسلج  رد  هدـننک  تکرـش  روشک  هجراـخ 9  ناریزو  .دـنا  هدرک  تفلاـخم  ناریا  دـض  رب  نآ  هنامـصخ 

(3) دنک ینابیتشپ  اهنآ  ياضاقت  زا  زین  نپاژ  هک  دنا  هدومن  يراودیما  زاربا  هدرک و  افتکا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ 

یسایس نارظان  دوب : هداد  شرازگ  رتیور  هدش ، رکذ  جیاتن  مالعا  زا  لبق  تسا  ینتفگ 

739 ص :

.21/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص22 ، ذخأم 4 ، - 1
.21/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص20 ، ذخأم 4 ، - 2

.21/1/1359 وکسم ، ویدار  یبرع  شخب  ص21 ، ذخأم 4 ، - 3
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رد ییاپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  هجراـخ  ناریزو  هیـسالجا   ) زورما هیـسالجا  رد  مه  كرتشم  رازاـب  وضع  ياـهروشک  رگا  یتح  هک  دـندقتعم 
زا ناریا ، هب  كرتشم  رازاب  ياهروشک  تارداص  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  دراو  ناریا  رب  ینادنچ  هبرـض  دـننک ، يزاوآ  مه  رتراک  اب  لاغترپ ) تختیاپ  نوبـسیل 

نویلیم زرم 848  زا  ناریا  هب  كرتشم  رازاب  یتراـجت  هنزاوم  دوبمک  لاس 1978 ، رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ هدرک  لزنت  رایـسب  ناریا ، بالقنا  عوقو  ناـمز 
(1) .دوب هتشذگ  رالد 
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ياضعا زا  نت  جنپ  نپاژ و  ریزو  تسخن  زورما  .دراد  يا  هژیو  عضو  ناریا ، اب  هدرتسگ  ًاتبسن  طباور  لیلد  هب  نپاژ  اکیرما ، رظن  دروم  ياه  میرحت  هلئسم  رد 
تامیمـصت نیرخآ  ندنل  ویدار  زورما ، تعاس 20  رد  (2) .دـننک ثحب  ناریا  دـض  رب  اکیرما  يداصتقا  میرحت  هرابرد  ات  دـنداد  هسلج  لیکـشت  شا  هنیباک 

ییاهر يارب  یتامادقا  هچ  نپاژ  هک  دنک  ثحب  عوضوم  نیا  هرابرد  دهد و  هسلج  لیکـشت  هرابود  نپاژ  هنیباک  تسا  رارق  داد : شرازگ  وحن  نیا  هب  ار  نپاژ 
نپاژ تلود  زا  اکیرما  ياضاقت  هرابرد  ار  شرظن  یتلود  دـشرا  ماقم  کی  نپاژ  هنیباک  هسلج  زا  سپ  .دریگ  شیپ  رد  دـناوت  یم  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ 

هب ندز  تسد  زا  لبق  نپاژ  تفگ  يو  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  يرظنراهظا  درک ؛ نایب  ناریا  زا  شریفـس  راـضحا  رب  ینبم 
؛ تسا هتفرگ  رارق  هدننک  نارگن  یتیعـضو  رد  رـضاح  لاح  رد  نپاژ  هک  دوب  فرتعم  ماقم ، نیا  اما  دریگب ؛ رظن  رد  ار  دوخ  یلم  عفانم  دیاب  یمادـقا  هنوگره 

.دنک يدرس  یگریت و  راچد  روشک  نیا  اب  ار  شطباور  هتشر  اکیرما ، ياه  تساوخرد  در  اب  درادن  لیم  لاحره  هب  اریز 

نتگنـشاو رد  رتراک  اب  يراج  هاـم  رخاوا  رد  يو  هک  تسا  رارق  .دراد  رارق  یـساسح  تیعقوم  رد  نپاژ  ریزو  تسخن  هک  تسین  یکـش  دوزفا : ندـنل  ویدار 
درادـن لیم  نپاژ  ریزو  تسخن  هک  تسا  حـضاو  .تسا  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  هدـحتم  تالایا  هب  شلیبموتا  تارداص  لـیلد  هب  نپاژ  ًاریخا  .دـنک  تاـقالم 

یمن ینابیتشپ  اکیرما ، شمهم  دـحتم  زا  یفاک  هزادـنا  هب  هلئـسم  نیا  رد  نپاژ  هک  نآ  رب  ینبم  یتاداقتنا  دوش ؛ عقاو  ناریا  هلئـسم  هراـبرد  یتاداـقتنا  فدـه 
(3) .دوش صخشم  اکیرما  هب  اریهوا  ياقآ  رفس  زا  لبق  ات  دیاب  ناریا ، دض  رب  يداصتقا  یسایس و  ياه  میرحت  هنیمز  رد  نپاژ  عضوم  .دنک 

تلود .دوشن  قحلم  ناریا  دض  رب  هدحتم  تالایا  يداصتقا  تامادقا  هب  تفرگ  میمصت  نپاژ  تلود  درک : مالعا  لیئارـسا  ویدار  نپاژ ، میمـصت  ساکعنا  رد 
ار هنیمز  نیا  رد  هدحتم  تالایا  تامادقا  جیاتن  دـناوتب  ات  دـنک  يراددوخ  ناریا  دـض  رب  یمادـقا  هنوگره  ماجنا  زا  رـضاح  لاح  رد  دـهد  یم  حـیجرت  نپاژ 

مالعا ینپاژ  عبانم  .دـهد  رارق  یگدیـسر  دروم  صوصخ ، روط  هب  ناریا  تفن  و  مومع ، روط  هب  يژرنا  عبانم  هب  ار  نپاژ  طابترا  رگیدراـب  دـیامن و  یباـیزرا 
(4) .دنک یم  دراو  ناریا  زا  تفن  هکشب  رازه  هنازور 500  نپاژ  هک  دنا  هتشاد 

هب اکیرما  ياه  داهنشیپ  هلمج  زا  .تسا  هتشاذگ  رانک  ار  ناریا  اب  دوخ  یسایس  طباور  عطق  تاناکما  ًابیرقت  نپاژ  داد : شرازگ  هراب  نیا  رد  زین  سرپدتیانوی 
ندناوخارف نپاژ ، هجراخ  ترازو 

740 ص :
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.21/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص14 ، ذخأم 4 ، - 3
.21/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  ص21 ، ذخأم 4 ، - 4
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نتخاس جراخ  دـنتفگ  نپاژ  هجراخ  ترازو  تاماقم  .تسا  یلام  ياـه  هماـنتقفاوم  نتـشاذگ  قّوعم  یتارداـص و  تیعونمم  يرارقرب  نارهت ، زا  نپاژ  ریفس 
ناریا اب  یـسایس  طباور  روتکاف  ود  عطق  موهفم  هب  ریفـس  ندناوخارف  دـندوزفا : تاماقم  نیا  .دوب  دـهاوخ  راوشد  رایـسب  نپاژ  يارب  ناریا ، زا  نپاژ  هدـنیامن 

زا لبق  شروشک  تفگ  نپاژ  هجراخ  ریزو  اتیکوا  .دـش  دـهاوخ  ور  هبور  نپاژ  هب  تفن  لـیوحت  میرحت  لـیبق  زا  ناریا  هناـیوج  یفـالت  تامادـقا  اـب  تسا و 
رگیدراب هک  دش  قفاوت  نپاژ  هنیباک  رد  تفگ : يو  .درک  دهاوخ  تروشم  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  اب  اه ، ناگورگ  هلئسم  هب  ضارتعا  رد  یمادقا  هنوگره 

(1) .دنهد هسلج  لیکشت  اکیرما ، يداهنشیپ  ياه  میرحت  هعلاطم  روظنم  هب 

437

، ناشیاه هداوناخ  هارمه  كرویوین ، وگاکیش و  رد  ناریا  يرگلوسنک  ياضعا  نتگنـشاو و  رد  ناریا  ترافـس  ياضعا  زا  رفن  دودح 50  بشید ، بش  همین 
ياه هورگ  (3) دنتـسه اکیرما  زا  هدش  جارخا  نایناریا  زا  هورگ  نیتسخن  نانیا  (2) .دـندش نارهت  دابآرهم  هاگدورف  دراو  ناریا  یلم  ییامیپاوه  زاورپ  کی  اب 

هب هعمج  ات  دیاب  دننیب ، یم  هرود  اکیرما  رد  هک  ناریا  ییاوه  يورین  لنـسرپ  زا  يا  هدع  هلمج  زا  دش ؛ دنهاوخ  ناریا  دراو  هدـنیآ  ياهزور  یط  موس  مود و 
(4) .دندرگزاب ناریا 

( هجراخ ریزو   ) هداز بطق  قداص   (5)، یچوپاک فقسا  لابقتسا  دروم  دابآرهم  هاگدورف  رد  یناریا  ياه  تاملپید  یمالسا ، يروهمج  همانزور  شرازگ  هب 
، ناریفـس دـنداد : یم  راعـش  دنتـشاد  تسد  رد  ار  ینیمخ  ماـما  زا  ییاـه  سکع  هـک  یلاـحرد  تـیعمج  هوـبنا  .دـنتفرگ  رارق  نارهت  مدرم  زا  نـت  نارازه  و 

(7)*(6) .رتراک رب  گرم  ینیمخ ؛ رب  دورد  ناریا ؛ نادهاجم 

438

دندرک و تیامح  مالعا  فلتخم  لفاحم  اه و  هورگ  اه ، نایرج  دوش ، اپرب  هعمج ، ادرف ، تسا  رارق  هک  يرسارس  عیـسو و  ییاکیرما  دض  ییامیپهار  هرابرد 
" تما ماما و   " هب ار  اکیرما  هطبار  عطق  يا ، هیعالطا  رد  یمالـسا  بالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس  هلمج  زا  دـندومن ؛ دـیکأت  زین  هبنـشکی  زور  نشج  رب  یـضعب 
یمالـسا و بالقنا  هوکـش  راب  رگید  تسا : هدـمآ  هیعالطا  نیا  زا  یتمـسق  رد  .دـنک  یم  تکرـش  هعمج  زور  ییاـمیپهار  رد  درک  مـالعا  تفگ و  کـیربت 
اب ام  نونکا  .تشادرب  يرگید  گرزب  ماـگ  ناـهج  ناربکتـسم  ینوبز  ینوگنرـس و  نیفعـضتسم و  ههبج  دربشیپ  رد  ینیمخ ، ماـما  نآ  ریبک  ربهر  تیعطاـق 
اب ار  شا  هطبار  دوخ ، دش  روبجم  اکیرما  هک  دوب  مکحتـسم  نانچنآ  اه  بالقنا  رگید  فالخرب  یمالـسا  بالقنا  تمظع  هک  مینک  یم  مالعا  راختفا  لامک 

(8) دنک عطق  ناریا 

راشتنا مق  هیملع  هزوح  يوس  زا  یمایپ  قارع ، ثعب  تلود  تاکیرحت  اکیرما و  اب  هطبار  عطق  اب  طاـبترا  رد   » یمالـسا بـالقنا  هماـنزور  هتـشون  هب  نینچمه 
: تسا هدمآ  مایپ  نیا  رد  .تفای »

741 ص :

.سرپدتیانوی ویکوت -  ص 2 ، ، 23/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
ص1. ذخأم 16 ، - 2

ص2. ، 21/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
ص12. ذخأم 2 ، - 4

هب اه  ناگورگ  زا  هک  ییاه  دـیدزاب  هنیمز  رد  و  اه ، ناگورگ  هنال و  يایاضق  رد  تسا و  هدرک  ترفاسم  ناریا  هب  هک  تسا  ینیطـسلف  فقـسا  کی  يو  - 5
.تسا لاعف  دیآ ، یم  لمع 

.اکیرما ص773 زا  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  زا  هجوت  نایاش  یتایئزج  شرازگ 437 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - * 6
ذخأم 30. - 7
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ص6. ذخأم 30 ، - 8
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كافـس تسپ و  لماع  ناریا و  رد  دوخ  لماوع  کیرحت  اب  اذل  دنک ؛ یمن  یهاتوک  یمادقا  چیه  زا  شیوخ  یناطیـش  ياه  هشقن  ندرک  هدایپ  يارب  اکیرما  »
دناوت یم  دوخ  ماخ  لایخ  هب  ام ، ناردارب  نارهاوخ و  یناسناریغ  عیجف و  جارخا  اب  فیثک  مادص  .دزاس  یم  رو  هلعش  ار  گنج  شتآ  نیـسح ، مادص  دوخ ،

اب ام  .دـهد  همادا  اکیرما  هب  دوخ  يارچ  نوچ و  یب  تمدـخ  هب  یناسر ، تفن  رما  رد  لالخا  یتفن و  تاسیـسأت  راجفنا  اـب  دـهد و  رارق  هقیـضم  رد  ار  ناریا 
يروهمج راذگ  ناینب  اب  ار  شیوخ  يارچ  نوچ و  یب  تعاطا  تدـحو و  یگتـسبمه و  نیدرورف ، هعمج 22  زور  رد  ناریا  رد  يرـسارس  ییامیپهار  مالعا 

مدرم زا  میریگ و  یم  نشج  ناریا  رسارس  رد  یمالـسا  یلم  دیع  زور  ناونع  هب  اکیرما ، اب  هطبار  عطق  تبـسانم  هب  ار  هبنـشکی  زور  هتـشاد و  مالعا  یمالـسا 
ربهر رب  دورد  .دـنهد  ناشن  راوخناهج  ياکیرما  هب  تبـسن  ار  دوخ  یبالقنا  هنیک  نشج ، نیا  يرازگرب  رد  رت  هوکـشاب  هچره  ات  میهاوخ  یم  رویغ  زراـبم و 

(1)« .نیسح مادص  تاداس ، رتراک ، داب  دوبان  ماما ؛ طخ  وریپ  نایوجشناد  رب  مالس  ناریا ؛ یمالسا  يروهمج  راذگ  ناینب  بالقنا و 

نیا زا  یشخب  رد  .دندرک  مالعا  نشج  زور  ار  هدنیآ  هبنـشکی  زور  دوخ ، هرامش 110  هیمالعا  رودص  اب  بشید  زین  ماما " طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  "

: تسا هدمآ  هداد ، رارق  بطاخم  ار  ناریا " هدنمزر  ریلد و  تلم   " هک هیعالطا 

مهرد نانچ  ار  اکیرما  كافـس  تردـقربا  بذاک  ياه  تبالـص  دوخ ، موادـم  شورخ  اب  نامزیزع  ماما  یگداتـسیا و  تمواـقم و  اـب  مالـسا  ناـمرهق  تما  »
نیمه هب  میریگ و  یم  کـین  لاـف  هب  تسوا  لـماک  يدوباـن  هعیلط  هک  ار  گرزب  ناطیـش  ندز  اـپ  تسد و  اـم  .درک  هطبار  عطق  هب  روبجم  ار  وا  هک  تفوـک 

دایرف و ات  دـشاب  میریگ و  یم  نشج  ار  زور  نیا  میراد و  یم  مالعا  نشج  ناریا  رـسارس  رد  مق ، هیملع  هزوح  اب  ماـگمه  هبنشکی 24/1/59 ، زور  تبسانم ،
ار یناطیش  ياه  تردق  رگید  راوخناهج و  ياکیرما  هدناسر و  ناهج  فعضتسم  للم  شوگ  هب  هطبار ، عطق  نیا  زا  ار  نیمز  ناریا  نیفعضتسم  يداش  ویرغ 

(2)« .مینک رتاوسر 

ياـه شزومآ  ینویلیم ، تسیب  شترا  لیکـشت  اـب  هطبار  رد  هک  ینارهاوـخ  ناردارب و  هیلک  زا   » دوـب و هدرک  مـالعا  یموـمع  هژر  ار  هعمج  زور  ًـالبق  هاـپس 
اه تردقربا  ياه  هئطوت  هنوگ  ره  اب  هلباقم  تهج  ار  دوخ  یگدامآ  و  دننک ]  ] تکرش يرسارس  هژر  نیا  رد   » ات دوب  هدرک  توعد  دنا » هتفرگ  ارف  ار  یماظن 

تـسیب شترا  هژر  رب  یلبق  هیمالعا  یپ  رد  نارادـساپ  هاپـس  یمومع  شزومآ  یگنهاـمه  داتـس  : » درک مـالعا  ددـجم  یتوعد  رد  زورما  »(3)و  .دنراد مالعا 
بـالقنا نارادـساپ  هاپـس  رتفد  رد  هعمج ، زور  تعاـس 7:30  سأر  رد  اـت  دـیامن  یم  توعد  جیـسب  هدـید  شزومآ  نارهاوـخ  ناردارب و  هیلک  زا  ینوـیلیم ،

هنـال لـباقم  رد  هژر  زا  سپ  ینوـیلیم  تسیب  شترا  .دـنیامن  تکرح  یـسوساج  هنـال  يوـس  هب  مـظنم ، یفوفـص  رد  اـج  نآ  زا  هدوـمن و  عاـمتجا  یمالـسا 
(4)« .دندرگ قحلم  تدحو  نایامیپهار  عمج  هب  ات  هتفر  نارهت  هاگشناد  فرط  هب  یسوساج ،

، زکرم هباشم  ياه  همانرب  يارب  یگدامآ  زین  ناریا  ياهرهش  یمامت  رد  ًابیرقت  نارهت ، رب  هوالع 

742 ص :

ص3. ذخأم 2 ، - 1
ص 6. ذخأم 30 ، - 2
ص12. ذخأم 2 ، - 3
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دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 811 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_742_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_742_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_742_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_742_4
http://www.ghaemiyeh.com


راشتنا يا  هینایب  هبنشکی  زور  نشج  هعمج و  زور  ییامیپهار  هرابرد  ناجیابرذآ ، رد  ماما  هدنیامن  یندم  هللادسا  دیس  هللا  تیآ  لاثم  روط  هب  دوش ؛ یم  مالعا 
، ناریا فیرـش  تلم  ریاس  نوچمه  ناجیابرذآ  رورپ  نامرهق  هطخ  مدرم  .نیراـبجلا ...  مصاـق  نیفعـضتسملا و  برلا  هللا  مسب  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  داد 

يزوریپ دیما  هب  .دومن  دنهاوخ  یناغارچ  ار  رازاب  اه و  نابایخ  هتفرگ و  نشج  ام  دیع  ناونع  هب  ار  هبنـشکی  زور  هدرک و  تکرـش  ییامیپهار  رد  هعمج  زور 
(1)« .یمالسا يروهمج  راذگ  ناینب  گرزب ، ینیمخ  تما ، ماما  ینامسآ ، درمدار  هناگی  يربهر  هب  ناهج  نیفعضتسم  هیلک  ییاهن 

راشتنا هعمج  زور  ییامیپهار  اب  هطبار  رد  يروهمج  تساـیر  رتفد  يوس  زا  ریز  هیعـالطا  : » درک مـالعا  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  زورما ، رـصع  نینچمه ،
ظفح يارب  رگ ، هطلس  ياکیرما  اب  يورایور  ناریا  فیرـش  تلم  هک  نامز  نیا  رد  .اوقرفتال  ًاعیمج و  هللا  لبحب  اومـصتعاو  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تفای :

زور رد  هچراپکی  لدکی و  ناریا  ریبک  تلم  نامروشک  يروهمج  سیئر  توعد  هب  دـنگنج ، یم  دوخ  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  عافد  لالقتـسا و 
تیلاعف زین  یسایس  تاجتسد  اه و  هورگ  بازحا ، هک  تسا  مزال  .دنک  یم  ییامیپهار  لمع ، رظن و  رد  دوخ  تدحو  نداد  ناشن  يارب  نیدرورف ، هعمج 22 

، تدحو ییامیپهار  يرازگرب  یگنهامه  داتـس  یگنهامه ، نینچ  داجیا  روظنم  هب  .دنزاس  گنهامه  تلم ، میظع  ییامیپهار  نیا  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  ياه 
توعد یسایس  تاجتـسد  اه و  هورگ  بازحا ، هیلک  زا  .تسا  هدیدرگ  لیکـشت  زرواشک ، راولب  شبن  نیطـسلف ، نابایخ  رد  عقاو  یلم  جیـسب  داتـس  زکرم  رد 
بـصن لمح و  زا  هدومن و  شـشوک  ییامیپهار  نیا  رت  هوکـشاب  هچره  يرازگرب  رد  دوخ ، تایلمع  ندرک  گنهامه  داتـس و  نیا  اب  سامت  اب  هک  دوش  یم 

هب يا  هناگادج  هیعالطا  رد  نآ  عورش  تعاس  ییامیپهار و  ياهریـسم  .دنیامن  يراددوخ  دوش ، یهورگ  ياهراعـش  نمـضتم  هک  ییاه  هناشن  اهدراکالپ و 
(2)« .دیسر دهاوخ  مومع  عالطا 

شیارگ برـشم و  هب  يدح  ات  بلاطم  جرد  عون  هک  دـندرک  جرد  يددـعتم  ياهربخ  بلاطم و  زورما ، یلخاد  ياه  همانزور  همه  ادرف ، ییامیپهار  هرابرد 
يارب تلم  ادرف  تشون : لوا  هحفص  رد  تشرد  رتیت  اب  دش ، رـشتنم  حبـص  هک  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هلمج  زا  ؛(3)  دراد یگتسب  همانزور  نآ  یسایس 
ياقآ یمالـسا و  يروهمج  بزح  يوس  زا  ییامیپهار  مالعا  اب  : » تسا هدمآ  رتیت  نیا  هب  طوبرم  بلطم  رد  .دننک  یم  قاثیم  دـیدجت  ناریا  نآرق و  زا  عافد 

ناریمش و نارهت و  زرابم  تیناحور  هعماج  ماما و  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  تیامح  اب  و  روهمج ، سیئر 

743 ص :

ذخأم 30. - 1
ص1. ذخأم 2 ، - 2

هـس هلمج  زا  تاعوبطم  لاح ، نیا  اب  اما  تسا ؛ ادرف  ییاکیرما  دض  ییامیپهار  هب  طوبرم  ياهربخ  تاغیلبت و  زورما ، یلخاد ، تاعوبطم  هدمع  عوضوم  - 3
يایوگ دوخ  هبدوخ  هک  يروط  هب  دـنا ؛ هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  یـصاخ  یـشم  طوبرم ، بلاطم  راشتنا  عون  رد  کی  ره  نتم ، رد  هدافتـسا  دروم  هماـنزور 

یمالسا يروهمج  همانزور  اما  درک ؛ یفرعم  ردص  ینب  ار  یلصا  هدننک  توعد  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  هک  بیترت  نیا  هب  تسه ؛ زین  يدنب  حانج  یعون 
.درک ناونع  اکیرما  مسیلایرپما  لباقم  رد  تدحو  هناشن  ار  ییامیپهار  و  ردص ، ینب  ار  هدننک  توعد  زین  ناهیک  .دومن  میسرت  كرتشم  ار  توعد 
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راوخناهج گرزب و  ناطیـش  هیلع  هاگآ  زرابم و  ناناملـسم  زا  رفن  اه  نویلیم  میظع  ییامیپهار  دهاش  هعمج  زور  فلتخم ، یمالـسا  ياه  نمجنا  اه و  هورگ 
ار هتـشذگ  لاس  نیعبرا  اروشاع و  اعوسات و  ینویلیم  ياه  ییامیپهار  هرطاخ  رگیدراـب  هوکـشاب ، ییاـمیپهار  نیا  دوش  یم  ینیب  شیپ  ...دوب  میهاوخ  برغ 
رد دش و  عورـش  مدآ  ترـضح  زا  هک  ار  يا  هزرابم  ماما ، طخ  رد  دننک و  یم  دهع  دیدجت  دوخ  يادخ  اب  رگید  راب  یمالـسا  تما  درک و  دهاوخ  دـیدجت 

« .دنهد همادا  نانچمه  تشاذگ ، ياج  هب  خیرات  رد  یفطع  هطقن  البرک 

زا ییاه  هیعـالطا  یط  ریز ، ياـه  ناـمزاس  اـه و  نمجنا  اـه و  هورگ  : » تشون هعمج " ییاـمیپهار  زا  تیاـمح  مـالعا   " ناونع تحت  نینچمه  هماـنزور  نیا 
زا يدایز  دادـعت  یماسا  همادا ، رد  (1)« .مینک یم  افتکا  اهنآ  یماسا  رکذ  هب  طـقف  بلاـطم ، مکارت  تلع  هب  اـم  .دـنا  هدرک  یناـبیتشپ  هعمج  زور  ییاـمیپهار 

.تسا هدش  رکذ  ییوجشناد  یگنهرف و  یفنص ، ياه  نمجنا  اه و  نوناک  یسایس و  ياه  هورگ 

فلتخم ياه  هورگ  ردـص ، ینب  رتکد  نامروشک  روهمج  سیئر  توعد  لابند  هب  : » تشون زین  دوش  یم  رـشتنم  اهرهظزادـعب  هک  یمالـسا  بالقنا  هماـنزور 
یگنهرف یفنص و  ياه  نمجنا  اه و  نوناک  یسایس و  ياه  هورگ  زا  يدایز  دادعت  یماسا  همادا ، رد   (2)« .دندرک مالعا  ییامیپهار  نیا  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ 

.تسا هدش  رکذ  ییوجشناد 

لباـقم رد  تدـحو  هناـشن  هب  ییاـمیپهار  کـی  ماـجنا  رب  ینبم  روهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  توعد  یپ  رد  : » تشوـن زین  رـصع ، هماـنزور  ناـهیک ،
دادعت یماسا  سپس   (3)« .دـندرک مالعا  نآ  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ییاه  هیعالطا  راشتنا  اب  یـسایس  ياه  هورگ  بازحا و  اـکیرما ، مزیلاـیرپما 

.تسا هدش  نایب  فلتخم  ياه  تیعمج  اه و  هورگ  زا  يدایز 

439

یناریادـض تاکرحت  دـیدشت  اکیرما و  نایم  طابترا  هب  یطورـش ، لئاسم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  ای  حـیولت  هب  ییاکیرما ، ياـه  تیـصخش  اـه و  هناـسر  یخرب 
، یـشم طخ  رد  قارع  اب  يرهاظ  فالتخا  دوجو  اب  زین  هنایمرواخ  هقطنم  رد  اکیرما  لماع  اـی  دـحتم  ياـه  تلود  یخرب  نینچمه  .دـننک  یم  ناـعذا  قارع ،

دوخ ییاکیرمادض  رهاظت  هب  زونه  قارع  یهورگ  ياه  هناسر  رما ، ود  نیا  دوجو  اب  اما  دننک ؛ یم  مالعا  ار  قارع  زا  يرادبناج  طرـش  دـیق و  یب  ًاتحارص و 
راکفا رد  ینونک ، عاضوا  رد  نآ ، رد  روضح  هک  ینادیم  دننکن ؛ راذگاو  یناریا  فرط  هب  ار  هقباسم  نادیم ، نیا  رد  دـنهاوخ  یم  هک  ارچ  دـنهد ؛ یم  همادا 

رد اه  تیصخش  زورما  ياه  لیلحت  اه و  يریگ  عضوم  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  .تسا  هارمه  ییالاب  ژیتسرپ  اب  موس  ناهج  یمالسا و  ياهروشک  یمومع 
: دوش یم  هئارا  قارع ، اکیرما و  یغیلبت  يربخ و  عبانم 

ًالامتحا دبایب ، يرت  شیب  شرتسگ  یّلحم  هعقاو  کی  زا  قارع  ناریا و  نیب  گنج  رگا  درک  مالعا  زورما  رتراک ، یمیج  یتینما  رواشم  یکـسنیژرب ، وینگیبز 
، تفگ یم  نخس  اکیرما  تاعوبطم  ناریبدرس  هعماج  هب  باطخ  هک  یکسنیژرب  .درک  دهاوخ  ریگرد  نآ  رد  ار  دوخ  اکیرما 

744 ص :

ذخأم 30. - 1
ص1. ذخأم 2 ، - 2

ص16. ذخأم 16 ، - 3
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هچ دوخ  عفانم  ظفح  يارب  اکیرما  تروص  نیا  رد  هک  درکن  صخشم  وا  .دور  رتارف  يا  هقطنم  حطـس  زا  دناوت  یم  قارع  ناریا و  نیب  يا  هعزانم  ره  دوزفا :
چیه ماهتا  نیا  تفگ : دننک ، یم  اکیرما  یگدرپسرـس  هب  مهتم  ار  قارع  نایناریا ، یخرب  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  یکـسنیژرب  .تفرگ  دـهاوخ  یمیمـصت 

(1) درک دهاوخ  یماظن  تلاخد  ًامتح  اکیرما  دننیبب ، بیسآ  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  زا  کی  ره  رگا  هک  درک  دیدهت  رگید  راب  يو  .درادن  یساسا  هیاپ و 

رب قارع  دـنت  ياهراتفر  نیب  طابترا  یعون  دوجو  هب  درک -  لقن  ار  نآ  زین  اکیرما  ویدار  ماـگنه  بش  هک  یبلطم -  رد  تسپ ، نتگنـشاو  هماـنزور  نینچمه 
کلتم یناور  یـسایس و  دیاوف  ایآ  هک  دنریگب  میمـصت  دـیاب  ناریا  تاماقم  : » تشون درک و  فارتعا  حـیولت  هب  ناریا ، ییاکیرمادـض  عضاوم  اب  ناریا  دـض 

یکانرطخ يایند  رد  اه  یناریا  .هن  ای  دزرا  یم  نآ  نوزفازور  ياه  ناـیز  هب  گرزب ، ناطیـش  اـهنآ  حالطـصا  هب  مسا  نیا  هب  اـکیرما ، هب  ندز  هنعط  نتفگ و 
ياه هورگ  راک  تالمح  نیا  ایآ  .دوش  یم  ناریا  یتفن  تاسیـسأت  اـه و  هلول  هب  هک  یتـالمح  رگید  يوس  زا  يوروش ، فرط  کـی  زا  دـننک : یم  یگدـنز 
دارفا راک  تالمح  نیا  هک  نیا  ای  و  تسا ، هداتفارد  نآ  اب  لوقعمان  يا  هنوگ  هب  ناریا  هک  قارع  زهجم  دنمورین و  شترا  راک  ای  تسا  بلط  ییادج  یماع و 

(2) »؟ تسا رگید  یئرمان 

، تیامح رد  دوش -  یم  بوسحم  اکیرما  عضاوم  عفانم و  اهنآ ، عضاوم  عفاـنم و  ًـالمع  هک  هقطنم -  رد  اـکیرما  هب  هتـسباو  ياـه  میژر  یخرب  لاـح  نیا  رد 
رد قارع  دیدج  هاگیاج  شقن و  هدـنهد  ناشن  ینـشور  هب  رما  نیا  .دـننک  یم  يرادـبناج  قارع  زا  اراکـشآ  دـننیب و  یمن  مزال  زین  ار  اکیرما  ياه  شـشوپ 

هاشداپ نیـسح  کلم  داد : ربخ  دوخ  یبرع  شخب  رد  ندـنل  ویدار  زورما  .دوش  یم  رت  گنررپ  رت و  حـضاو  زور  هبزور  هک  تسا  هقطنم  یـسایس  تـالداعم 
اه برع  تارقف  نوتس  قارع  هک  تفگ  نیـسح  کلم  لوق  زا  ناما  ویدار  .دهد  یم  رارق  دییأت  دروم  ناریا  اب  يریگرد  رد  ار  قارع  تسا  هدرک  مالعا  ندرا 

مالسا ناهج  رد  تابث  يرارقرب  هک  تسا  هتفگ  نینچمه  ندرا  ربهر  .دریگ  رارق  زواجت  دروم  روشک  نیا  دنهد  هزاجا  دیابن  اه  برع  دهد و  یم  لیکـشت  ار 
(3) .دنک تیامح  تابث  نیا  زا  تسرد ، ياه  هویش  نتفرگ  شیپ  رد  اب  ناریا  هک  تسا  راودیما  وا  تسا و  همه  عفن  هب 

يارب قلخ  کیتارکمد  ههبج  رتفد  هسنارف ، يرازگربخ  شرازگ  هب  لاثم  يارب  دـننک ؛ یم  مالعا  هقطنم  ییاکیرمادـض  ياـه  ناـیرج  زین  سکعرب  یعـضاوم 
طابترا نتشاد  هب  ار  قارع  تلود  هیمالعا ، نیا  رد  رتفد  نیا  .درک  رشتنم  رهش  نیا  رد  يا  هیمالعا  زورما  یپویتا ،) تختیاپ   ) ابابآ سیدآ  رد  نیطسلف  يدازآ 

هب  " زا روبزم ، هیمـالعا  رد  .درک  مهتم  هاوخ " یقرت  کـیتارکمد و  ياـهورین   " دـض رب  هئطوت  و  یللملا " نیب  مسیلاـیرپما  ياـهورین   " اـب یناـهنپ  راکـشآ و 
قارع ار  یبلقت  هرگنک  نیا  هیمالعا ، قباطم  .تسا  هدوب  دادغب " رد  برع  قلخ  یبلقت  هرگنک   " راک هجیتن  هک  تسا  هدـش  دای  برع " یلم  روشنم  حالطـصا 
ههبج نیا  رتفد  ًاریخا  قارع  تلود  هک  تسا  هدوزفا  هسنارف  يرازگربخ  .دندوب  هدرک  تکرـش  یبالقنادـض  عجترم و  ياهورین  نآ ، رد  دوب و  هداد  لیکـشت 

(4) تسا هدرک  جارخا  ار  نآ  هدنیامن  لیطعت و  ار  دادغب  رد 

745 ص :

ص1 و 3. ذخأم 19 ، - 1
.21/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص26 ، ذخأم 4 ، - 2

.21/1/1359 یبرع ،)  ) ندنل ویدار  ص12 ، ذخأم 4 ، - 3
.هسنارف يرازگربخ  زا  لقن  هب  ابابآ  سیدآ  ص4 ، ذخأم 28 ، - 4
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رد نتفرگ  رارق  هک  ییاه  بیـسآ  زا  راک  نیا  اب  دـهد و  ناشن  شودـخم  ار  ناریا  ییاکیرمادـض  عضاوم  دـشوک  یم  دوخ  تاغیلبت  رد  قارع  نایم ، نیا  رد 
يا هلاقمرس  دوخ  زورما  هرامـش  رد  قارع ، ثعب  بزح  ناگرا  هروثلا  همانزور  .دهاکب  نکمم  دح  ات  دنک ، یم  دراو  قارع  ژیتسرپ  هب  اکیرما  نادحتم  فص 

هک هلاقمرـس  نیا  رد  .تسا » هناراکزواجت  ياه  هشقن  يارجا  يارب  یحـضتفم  دیدج و  يزاب  ینیمخ ، میژر  اب  اکیرما  طباور  عطق  : » ناونع نیا  اب  درک  جرد 
: تسا هدمآ  دش ، شخپ  زین  قارع  ریهامجلا  توص  یبرع  شخب  زا 

لصف ات  دیدرگ  ذاختا  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تشادزاب  همادا  هناهب  هب  ناریا ، میژر  اب  یسایس  طباور  عطق  رب  ریاد  نتگنشاو  یگتخاس  میمصت  »
»؟ تسا هدرک  عطق  ناریا  میژر  اب  ار  دوخ  یـسایس  طباور  هدحتم  تالایا  ارچ  هنوگچ و  .دنک  لماک  هدـش ، راکـشآ  همه  يارب  هک  ار  همانـشیامن  زا  يا  هزات 

رایـسب یناهج  عاضوا  طیارـش و  رد  ینیمخ " میژر  اب  هطبار  عطق  رد  اکیرما  مادقا   " هک دـهد  یم  هجوت  شـسرپ  نیا  هب  نداد  خـساپ  يارب  هروثلا  همادا ، رد 
رد هناـگیب  یماـظن  روضح  زا  یـشان  دـیدش  تارطخ  شیازفا  : » درامـش یمرب  ریز  وحن  هب  ار  روبزم  طیارـش  هروـثلا  .تسا  هتفرگ  تروـص  ساـسح  قـیقد و 

ارجا هلحرم  هب  دیوید  پمک  ياه  فرط  هلیسو  هب  هک  هناراکتنایخ  ياه  حرط  بوچراچ  رد  یتسینویهص  یبرع و  شکمـشک  یبرع ، جیلخ  دنه و  سونایقا 
رد یبالقنا  قارع  تاناکما  تردق و  ندادرارق  برع و  تما  هجوتم  ياهدیدهت  اب  ییورایور  رد  قارع  ماگشیپ  شقن  هب  برع  تما  زاین  دوش ، یم  هتشاذگ 

رـصانع فرط  زا  یگدنیامن  هب  ار  ناریا  دهاوخ  یم  هطبار  عطق  نیا  قیرط  زا  اکیرما  هک  دسیون  یم  همادا  رد  هروثلا  .یبرع » یهاوخ  يدازآ  هزرابم  تمدخ 
.دزاس لدبم  نآ  گرزب  تاناکما  نتخادنا  راک  زا  قارع و  نتخاس  مرگرس  هلباقم و  تهج  يا  هزینرس  هب  دیوید ، پمک 

ياـه هنیک   " هباـثم هب  ار  نآ  داد و  رارق  اـکیرما  ياـه  تسایـس  بوچراـچ  رد  ار  هریزج  هس  هراـبرد  قارع  يواـعد  لاـبق  رد  ناریا  هناـعطاق  شنکاو  هروـثلا 
هک یناسنا  ره  : » دوزفا هروثلا  .تسا  هدرب  ثرا  هب  هتـشذگ  میژر  هاش و  زا  یمالـسا  يروهمج  هک  درک  فیـصوت  يا  هنایوج  هعـسوت  عماـطم  هناتـسرپداژن و 

قارع و هیلع  هناتـسرپداژن  هناـیوج و  هعـسوت  عماـطم  هب  ناریا  يدـمع  ندز  نماد  ناـیم  دـناوت  یم  یناـسآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  لداـعت  يرادـقم  دازآ و  هدارا 
طابترا سراف ،)  ) جـیلخ هقطنم  رد  هژیو  هب  هقطنم  مومع  رد  اکیرما  ياه  تیلاعف  و  برع ، تیموق  اب  راکـشآ  ینمـشد  و  سراـف )  ) یبرع جـیلخ  ياـهروشک 

هک ار  ینیمخ  شور  ناوت  یم  هنوگچ  : » دـنک یم  مامت  ریز  وحن  هب  ار  هلاقم  ناریا ، ندوب  ییاـکیرما  تاـبثا  رد  ناوارف  شـشوک  زا  سپ  هروثلا  .دوش » لـئاق 
اب ار  دوخ  طباور  تسناوت  یمن  ینیمخ  میژر  ایآ  درک ؟ ریـسفت  هدومن ، رکـشت  يو  میژر  اب  طباور  عطق  رطاـخ  هب  اـکیرما  زا  هتفگ و  کـیربت  ار  مادـقا  نیا 

تصرف نداد  بوچراچ  رد  هک  اکیرما -  تقوم  هدش و  هعلاطم  مادقا  رظتنم  دیامن و  عطق  تخاس ، یم  دنسرخ  ار  میژر  نآ  رما  نیا  هک  یتروص  رد  اکیرما 
(1) »؟ دش یمن  هتفرگ - تروص  قارع  نتخاس  مرگرس  يارب  یعس  تهج  ینیمخ ، هب 
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ناریا و دض  رب  نآ  ییاذیا  تاکرحت  قارع و  عماطم  دوجو  رب  دیکأت  ًاتدـمع  ناریا  تاغیلبت  روحم  .دراد  همادا  تدـش  اب  قارع  ناریا و  نیب  یتاغیلبت  گنج 
زا زین  مادص  صخش  قارع و  ثعب  بزح  يروتاتکید  اب  تفلاخم  رد  قارع  مدرم  قیوشت  دیجمت و  .تسا  مادص  تلود  رد  يروتاتکید  یگتـسباو و  دوجو 

هیکت تایعقاو و  تادنتـسم و  هب  ییانتعا  یب  تسا ، هدافتـسا  هجوت و  دروم  رت  شیب  هچنآ  زین  قارع  تاغیلبت  رد  .تسا  تاغیلبت  نیا  هدمع  ياهروحم  رگید 
زا ینیمخ  ماـما  ًاـصوصخم  ناریا  ناربـهر  هب  دـیدش  نیهوت  یکاـته و  هژیو  هب  تسا و  اـه  لـیلحت  رد  يزادرپ  غورد  یبـیرف و  ماوـع  ریثأـت  رب  دـح  زا  شیب 

هدمع لماع  ناریا ، ناربهر  يدرف  تیصخش  ذوفن و  هدشن و  رقتسم  یفاک  مظن  زونه  ناریا  رد  هک  یطیارش  رد  قارع ، رظن  هب  .تسا  تاغیلبت  نیا  ياهروحم 
، لیذ رد  .دـشاب  رثؤم  دـیدج  ماظن  رادـتقا  تیعورـشم و  شهاک  رد  دـناوت  یم  یمومع  راکفا  رد  دارفا  ندرک  لام  نجل  تسا ، یعاـمتجا  تکرح  تاـبث و 

.دوش یم  هئارا  روشک  ود  زورما  ياه  هناسر  بلاطم  زا  ییاه  هنومن 

: ناریا

اکیرما طلست  ریز  هرخرخ  ات  يداصتقا  رظن  زا  اما  درادن ؛ یـسایس  هطبار  اکیرما  اب  قارع  تشون : هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  لوق  زا  تاعالطا  همانزور 
ار یمیدق  کیـسالک  ياهراک  نامه  اه  نیا  دور و  یم  راجفنا  کی  يوس  هب  تسا و  هدـش  هجاوم  یلخاد  میظع  لکـشم  کی  اب  قارع  یثعب  تلود  .تسا 

هدرک داجیا  ار  تکرح  نیا  بالقنا  سفن  یلو  میدرکن ؛ تلاخد  ًاعقاو  قارع  لخاد  رد  ام  .دنیامن  یم  یجراخ  لئاسم  هجوتم  ار  یلخاد  راکفا  دـننک و  یم 
دندرک و دیدشت  ار  هلئسم  زور  هبزور  اهنیا  .مینک  لمحت  دوخ  زرم  رد  میناوت  یمن  ار  نیا  ام  .تسا  مسینویهـص  مسیلایرپما و  رازگتمدخ  قارع  میژر  .تسا 

قارع ات  دـنورب  دـیاب  شا  هتـسد  راد و  نیـسح و  مادـص  .درک  میهاوخن  مه  یخوش  میرادرب و  ار  قارع  ثعب  تموکح  نیا  هک  میتسه  میدـش و  ممـصم  ام 
.میناد یم  هقطنم  رد  مسیلایرپما  یلصا  ياه  هتسه  ار  نآ  میراد و  ناسمه  رظن  لیئارسا  رصم و  قارع ، هرابرد  ام  .دریگب  مارآ  دناوتب 

، نافلاخم هب  دـنک و  یم  ینکـشراک  دراد  بالقنا ، ودـب  زا  قارع  تلود  تشون : بالقنا  ياروش  وضع  یناجنـسفر  یمـشاه  لوق  زا  نینچمه  هماـنزور  نیا 
هدوـب میدـق  زا  يزرم  قطاـنم  هب  قارع  دودـحم  ياـهزواجت  نیا  تسا و  هداد  هاـگهانپ  هاـگودرا و  اـهنآ  هب  دـهد و  یم  مـیلعت  ار  دارفا  دـهد و  یم  هحلـسا 

(1) تسا

: قارع

هدـنیازف گنج  رد  راد ، همامع  هاش  ناونع  هب  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  ندـیمان  اـب  زورما  قارع  : » تشون دادـغب  زا  دوخ  زورما  شرازگ  رد  سرپدتیـشوسآ 
، تسرپداژن ینیمخ ...  نیا  تسا : هدـمآ  قارع  یمـسر  يرازگربخ  ینالوط  هلاقم  کی  رد  .درک  کیلـش  ار  يدـیدج  پوت  ناریا ، شا  هیاسمه  اب  تاـملک 

هبنشراهچ زور  نانخس  هب  خساپ  رد  اراکشآ  هلمح ، نیا  .تسین  راد  همامع  هاش  کی  زج  يزیچ 
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رد .دنراپـسب  خـیرات  ناد  هلابز  هب  ار  نآ  ناربهر  دـنیامن و  نوگنرـس  ار  قارع  ثعب  میژر  اـت  درک  تساوخرد  قارع  مدرم  زا  هک  تسا  ینیمخ  ( 20/1/59)
(1)« .دننک تیامح  روشک  نیا  زا  ناریا ، اب  قارع  ییورردور  رد  هک  تسا  هدش  هتساوخ  برع  ياهروشک  هیلک  زا  يرازگربخ ، نیا  هلاقم 

نافلاخم فلتخم  تایرـشن  رد  دراد و  دوجو  يا  هناسر  تاغیلبت  رد  یناماسبان  یعون  دـیدج ، ماظن  یفاـک  رارقتـسا  زکرمت و  مدـع  لـیلد  هب  ناریا ، رد  هتبلا 
راداوه تایرشن  رد  هوالع ، هب  .تسا  هدش  يداع  يرما  دنک ، یم  افیا  ار  قارع  میژر  يارب  یغیلبت  شقن  ًاقیقد  هک  یتاکن  اه و  لیلحت  اهربخ و  دوجو  ماظن ،
ًاـضعب تاغیلبت ، ندرک  ریثأت  مک  رب  هوالع  هک  يروط  هب  دراد ؛ دوجو  یغیلبت  يربخ و  ریبدـت  كرد و  نادـقف  ماجـسنا و  مدـع  یناماسبان و  یعون  زین  ماـظن 

زا یلـصفم  ًاتبـسن  شرازگ  مالیا ، هب  یمازعا  راگنربخ  زا  لقن  هب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  ناهیک  همانزور  لاـثم  يارب  دـنک ؛ یم  دراو  زین  يداـیز  تاراـسخ 
ناوـنع تحت  شرازگ ، نیا  نمـض  هماـنزور  نیا  .دـنا  هدـش  ناریا  دراو  مـالیا  ياـهزرم  قـیرط  زا  هک  درک  هئارا  قارع " زا  هدـش  هدـنار  ناـیناریا   " عاـضوا

: تشون نینچ  نیسح " مادص  نواعم  رورت  تایئزج  "

یم ریز  رد  هک  تسا  هدرک  وگو  تفگ  زین  نیـسح ، مادـص  نواعم  براض  یلعرون ، ریمـس  هداوناخ  اـب  دوخ ، شرازگ  همادا  رد  ناـهیک  یمازعا  راـگنربخ  »
هاگـشناد زا  ناهارمه  قاـفتا  هب  نیـسح ، مادـص  نواـعم  زیزع  قراـط  یتقو  تفگ : رورت  نیا  تاـیئزج  حیرـشت  رد  ریمـس  رهاوخ  یلعرون  هیدعـس  .دـیناوخ 

تخاـس و حورجم  ار  رگید  یهورگ  نیـسح و  مادـص  نواـعم  درک و  باـترپ  شناـهارمه  يو و  يوـس  هب  یکجنراـن  مردارب  درک ، یم  دـیدزاب  هیمـصتعم 
ردپ هنابش  یقارع  نارومأم  هثداح ، نیا  لابند  هب  دوزفا : يو  .دیـسر  لتق  هب  روشک  نآ  سیلپ  قارع و  یتینما  نارومأم  طسوت  تشاد ، رارف  دصق  هک  یماگنه 
راوس بش  همین  ار  ام  دـندرب و  جارات  هب  زین  ار  مردـپ  هزاغم  لاوما  سانجا و  هیلک  دـندرک و  ریگتـسد  ار  ناـشنارهوش  منارهاوخ و  زا  نت  ود  ردارب و  جـنپ  و 

(2)« .دندروآ ناریا  زرم  هب  دندرک و  یسرپمک 
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کی نویماک و  کی  زورما  .تسا  یـسیواب  هقطنم  رد  ناـنچمه  دریگ ، یم  تروص  قارع  يزرم  ییاذـیا  تاـکرحت  همادا  رد  هک  ییاـه  تیلاـعف  نیرت  مهم 
ياتـسور هک  تسا  ینتفگ  .داتفا  راک  زا  تلع  نیمه  هب  زین  کنات  هس  دـندید و  بیـسآ  ًادـیدش  یـسیواب ، هداـج  رد  یقارع  ياـه  نیم  راـجفنا  رثا  رب  تناو 

دنتـسه و رقتـسم  یـسیواب  تاعافترا  رد  یقارع  ياهورین  .دـنا  هدرک  يراذـگ  نیم  قارع  يدایا  ار  اه  هداج  ریـسم  ماـمت  تسا و  هنکـس  زا  یلاـخ  یـسیواب 
يزرم هناـخدور  راـنک  رد  یمالـسا  يروهمج  شترا  زا  ییاـهورین  هقطنم ، عباـنم  هتفگ  هب  .دـنا  هدرک  نیمک  فارطا  ياـه  هوک  نیب  رد  زین  یثعب  نارادزرم 

(3) .دنهدب ار  اهنآ  خساپ  ناریا ، زرم  هب  قارع  زواجت  تروص  رد  ات  دنا  هدش  رقتسم 

تسا و مدقم  ههبج  رد  نیریشرصق  هاپس  : » درک شرازگ  نارهت  رد  هاپس  تایلمع  دحاو  يارب  لیذ  وحن  هب  هاشنامرک  هاپس  زورما  ار  هقطنم  نیا  عضو  نیرخآ 
نمشد هدش و  دایز  نمشد  راشف 
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هقطنم و يارب  ورین  ياضاقت  .تسا  رقتـسم  زرم  رد  قارع  شترا  دراـگ  نادرگ  .دراد  ورین  هب  يروف  جاـیتحا  هاپـس  هدـش و  رقتـسم  جـنک  هلیت  یـسیواب و  رد 
(1)« .دشاب یم  اج  نآ  رد  شترا  رارقتسا 

هداج رد  یقارع  رصانع  يراذگ  نیم  زا  هطوبرم  زکارم  هلمج : زا  دوش ؛ یم  ماجنا  زین  طاقن  رگید  رد  یـسیواب  رب  هوالع  يزرم ، ياه  هداج  رد  يراذگ  نیم 
هورگ مازعا  يدوخ ، تامادقا  زا   (2) .دش هداتسرف  هقطنم  يزاسکاپ  تهج  بای  نیم  هاگتسد  کی  نآ ، یپ  رد  .دنداد  شرازگ  نایـسوم  يزرم  هقطنم  ياه 

رفن جنپ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  یتشگ  ياه  هورگ  تسا : یکاح  یمالسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  زورما  شرازگ  هنیمز  نیمه  رد  .تسا  یتشگ  ياه 
(3) دنا هدرک  ریگتسد  دندوب ، يزرم  ياه  هداج  رد  يراذگ  نیم  لاح  رد  هک  ار 

تعاس رد  یقارع  رفن  ود  هک  تسا  یکاح  هدیمس  هاگـساپ  دانتـسا  هب  نایـسوم  ناهورگ  شرازگ   » هلمج زا  دوش ؛ یم  شرازگ  زین  يرگید  ییاذیا  تامادقا 
نامجاهم تافلت ، هنوگ  چیه  نودب  يریگرد  نمض  دروخرب ، نانابهگن  اب  زواجت ، ناریا  كاخ  هب  هکف  هدیمـس و  لپ  مادهنا  دصق  هب  يراج ، زور )  ) موی  15

خر رهشناریپ  رد  ًالبق  هک  يا  هعقاو  یگنوگچ  هرابرد  تساوخ  ینیمز  يورین  زا  شترا  كرتشم  داتس  زورما  نینچمه   (4)« .دنتشگ يراوتم  قارع  كاخ  هب 
لاسرا تهج  يرادرب  سکع  هب  تامهم ، ياه  هغاز  بنج  يرادغرم  قیرط  زا  قارع  لماوع  رهـش  نیا  رد  .دـنک  شرازگ  ار  نآ  هجیتن  قیقحت و  تسا  هداد 

(5) .دندوب هدرک  مادقا  قارع  هب 

دوب نیا  زا  یکاح  هدیـسر  شرازگ  دروم ، کی  رد  .دراد  همادا  زین  تسا ، قطانم  تیوقت  زا  یکاح  هک  موادـم  تالاقتنا  لقن و  تاکرحت و  رگید ، يوس  زا 
زا تسا ؛ هدش  یقلت  دیدهت  تیوقت و  یعون  نیا  هک  دـش  صخـشم  اما   (6) (؛ دندرک هلمح  هلاله  هاگساپ  هب  نیگنـس  همین  ياه  حالـس  اب  یقارع  لماوع  هک 

مالعا دابآ  حلاص  ناهورگ  شرازگ  دانتـسا  هب  مالیا  يرمرادـناژ  گنه  تسا : هدـمآ  دـش  رداص  زورما  هک  یهرز   81 رکـشل یهدنامرف  هیغالبا  رد  ور  نیا 
کیدزن يدابآ  رد  هدرک و  روبع  هلاله  هاگـساپ  لباقم  زا  نیگنـس ، ياـه  حالـس  هب  زهجم  شوپ  هرز  ربرفن  يدادـعت  خـیرات 20/1/59 ، رد  هک  تسا  هدرک 

قیرط زا  نینچمه  .تسا  هدرک  اضاقت  ار  یقارع  حلـسم  ياهورین  لباقم  رد  هلاله  هاگـساپ  تیوقت  دابآ ، حلاص  ناهورگ  .دـنا  هدـش  رقتـسم  هاگـساپ  لباقم 
دروم رد  دـییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  .تسا  هدـش  مالعا  دابآ  مالـسا  پیت  زا  یمازعا  یـشترا  دـحاو  هب  هرامـش  نیمه  لیذ  بتارم  روکذـم ، گـنه 

(7) .دنیامرف مالعا  ار  هجیتن  دننک و  مادقا  روکذم  هاگساپ  تیوقت 

: هلمج زا  تسا ؛ هدـش  سکعنم  شرازگ ، تروص  هب  طـبر ، يذ  یماـظتنا  یماـظن و  زکارم  اـه و  ناـگرا  نیب  زین  يرگید  دراوم  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  هوـالع 
لباقم  ) کـلاب زا  یهرز  ياهدـحاو  لاـقتنا   " (9) ؛" گنت ناـیم  هاگـساپ  لـباقم  رد  رگنـس  رفح   " (8) ؛" نایسوم يا 19و24  هـلیم  ریـسم  رد  رگنــس  رفح  "

هاگساپ هب  یسور  وردوخ  هاگتـسد  اب 10  صوصخم ] ياهورین  ] زمرق هالک  ياهورین  لاـقتنا  "(10) ؛" يورسخ زرم  تیوقت  نیوجنپ و  تمـس  هب  رهـشناریپ )
نیا تیوقت  و  سوق ) لنیز   ) شک لنیز  لباقم 

749 ص :
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نادرگ ییاوهدض و   29 نادرگ ياهدحاو  زا  يدادعت  رارقتـسا   " (2)" كربون هیدیشر و  ياه  هاگـساپ  نیب  رد  دیدج  يورین  رارقتـسا   " (1) ؛" يزرم هطقن 
لباقم هک  قوف  قطانم  رد  نانآ  شاب  هدامآ  هعوطملا و  هعطقلا و  ناحیسلا ، هیبسلا ، هیلصاولا ، قطانم  رد  هرصب ، رد  هزیناکم   5 رکشل هب  هتسباو  هناخپوت  متفه 

دیدش و لاقتنا  لقن و   " (4)و ") ناتسزوخ يزرم  راون  رد  رتپوک  یله  اب  ییاسانـش  زاورپ   " (3) ؛" تسا عقاو  رهـشمرخ  نادابآ و  يرمرادناژ  ناهورگ  هزوح 
(5) ". رصقلا ما  رد  ورین  تیوقت 

هدش جرد  شرازگ  نیا  زورما ، تاعالطا  همانزور  رد  ًالثم  دوش ؛ یم  سکعنم  زین  تاعوبطم  رد  دراد ، یمهم  یـسایس  هبنج  هک  يزرم  تاکرحت  زا  یـضعب 
هقطنم زا  دـندش ، یم  تروکـسا  نیگنـس  رابریت  لماح  لیبموتا  کی  رورجنر و  لـیبموتا  کـی  اـب  هک  یلاـح  رد  قارع  شترا  يویر  هاگتـسد  راـهچ  تسا :

قارع و شترا  نارـسفا  نیـسح و  مادـص  دـش  هتفگ  هک  رفن  دـنچ  یتدـم  زا  سپ  .دـنتفر  هاگیاپ  لخاد  هب  دـندش و  یفیـص  هعلق  هاگیاپ  دراو  قارع  نیقناخ 
تکرح نیقناخ  فرط  هب  سپـس  دنداد ؛ رارق  یـسررب  دـیدزاب و  دروم  ار  ناریا  يزرم  ياه  هاگـساپ  نیبرود ، اب  دـندوب ، قارع  یهدـنامرف  ياروش  ياضعا 

(6) .دندرک

442

ناریا هب  دندش و  دازآ  دندوب ، هدش  هدرب  قارع  كاخ  هب  هدـش و  هتفرگ  ناگورگ  باهذ  لپرـس  دـنرک -  هداج  رد  هک  یماظنریغ  دارفا  زا  رفن  شـش  زورما 
هار ریـسم  رد  حلـسم  نامجاهم  شیپ ، زور   70 رگید ، نـت  هارمه 27  ار  هدـع  نیا  تسا : یکاح  سراپ  يرازگربخ  زا  لـقن  هب  ناـهیک  شرازگ  .دنتـشگزاب 

، ماجنارس .دش  ماجنا  اهنآ  يدازآ  يارب  يدایز  ياه  ششوک  تدم  نیا  رد  .دندرب  قارع  بالکراهچ  هب  سپـس  دنتفرگ و  ناگورگ  باهذ  لپرـس  دنرک - 
یماسا .دندش  دازآ  رفن  شش  نیا  دیـسر و  هجیتن  هب  باهذ ، لپرـس  رد  ماما  هدنیامن  يزامن  یبنلادبع  خیـش  جاح  مالـسالا  تجح  ياه  شالت  اب  تارکاذم 

رفن .یمالـسا 9  ساملا  يزیزع و  نیـسحلادبع  يدارم ، دـمحم  يرمک ، هایـس  مرک  ینغ  يزیزع ، ازریمدیـس  يرورـسم ، یلع  نیـسح  زا : تسا  ترابع  اهنآ 
نیا رد  سراپ  يرازگربخ  .دـنا  هدـش  دازآ  ًالبق  اه  ناگورگ  هیقب  دـنا و  هدـنام  یقاب  قارع  كاخ  رد  ناـنچمه  دنتـسه ، یماـظن  هک  اـه  ناـگورگ  زا  رگید 
یط دـندرک و  تارهاظت  باهذ  لپرـس  مدرم  زا  يدایز  عمج  نینچمه  ناشیاه و  هداوناخ  ياضعا  اه  ناگورگ  ندـش  دازآ  ماگنه  هک  درک  مالعا  شرازگ 

(7) .دندرک موکحم  ناریا ، یمالسا  بالقنا  دض  رب  شتاکیرحت  رد  ار  قارع  ثعب  میژر  ییاهراعش ،

443

رد هژیو  هب  اه  یمارآان  نیا  .تسا  روشک  نیا  رد  ییاه  یمارآان  دوجو  زا  یکاح  هک  دـنراد  یم  لاسرا  قارع  لخاد  زا  ییاهربخ  اـه ، ناـگرا  یخرب  عباـنم 
رد هک  داد  يور  هرـصب ) عباوت   ) راشع هقطنم  رد  عقاو  جـیلخلا  لته  رد  يراجفنا  زورما  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  قارع  لامـش  زین  بونج و  یبهذـم  ياـهرهش 

ردنب نارگراک  نامزاس  اکیدنـس و  نامتخاس  نآ ، رثا  رب  هک  دش  رجفنم  یبمب  واف  ردـنب  رد  زورما  نینچمه   (8) .دندش حورجم  رفن  هتشک و 55  رفن   4 نآ ،
ناریو واف 

750 ص :

ذخأم 60. - 1
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فجن البرک ، ياهرهش  هب  قارع ، یلم  شترا  ماعلا و  نما  تارابختـسا و  نارومأم  زا  يدایز  دادعت  هک  تسا  هدش  هدهاشم  زورما  لاح ، نیا  رد   (1) .دیدرگ
(2) .دنا هدش  مازعا  هفوک  و 

نارومأم دمآرد و  ارجا  هلحرم  هب  دادماب  ات 5  بش  تعاس 8  زا  هرصب ،) ناتسا  رد   ) يزرم ياهاتـسور  هیلک  رد  رورم  روبع و  عنم  زورما  زا  رگید ، يوس  زا 
خیرات رد  هک  دـهد  یم  ناشن  رما  هقباس  تسا  ینتفگ  .دـننک  تراظن  حرط  نیا  رب  موادـم ، ینز  تشگ  اـب  روبزم ، تاـعاس  رد  دـندش  فظوم  يزرم  هطرش 
نامزاس هب  یطاخ  صخش  تاررقم ، ضقن  تروص  رد  دش و  عونمم  هرصب  ناتسا  ياهرهش  رد  رورم  روبع و  دادماب ، ات 5  بش  تعاس 10  زا  زین   12/1/59

(3) دش یم  هداد  لیوحت  یتینما  ياه 

جرد قارع  لامـش  ياه  یمارآان  زا  ییاه  شرازگ  زین  زورما  تاعوبطم  دننک ، یم  لاسرا  طبر  يذ  زکارم  يارب  یمـسر  ریغ  ياهربخ  هک  یعبانم  رب  هوالع 
یناسنا و يورین  هبنج  رد  ییاه  تراسخ  دـنا و  هدرک  هلمح  قارع  قداصدیـس  ناگداپ  هب  مادـص  فلاـخم  درُک  ياـهورین  شرازگ ، کـی  قبط  .دـنا  هدرک 

هلیـسو هب  يراتخمدوخ  شریذپ  مالعا  هک  تسا  هدـش  هراشا  درُک  عبانم  زا  لقن  هب  نینچمه  روبزم  شرازگ  رد  .دـنا  هدروآ  دراو  قارع  میژر  هب  تازیهجت ،
(4) .تسا هدش  یقلت  گنرین  هتفرگن و  رارق  لابقتسا  دروم  روشک ، نیا  لامش  رد  مادص 

444

ینابرهش ياه  شرازگ  نیتسخن  .دوش  بارخ  راجفنا  لحم  فقس  دش  بجوم  هک  دیدرگ  رجفنم  نادابآ  ياه  یتیوک  رازاب  رد  یبمب  زورما  تعاس 17:40 
اب طبترم  .تسا  هدش  مالعا  میخو  ناحورجم ، زا  یضعب  لاح  .دنا  هدش  یمخز  رفن  هدرک و 30  توف  هچبرسپ  کی  هک  تسا  یکاح  هثداح ، نیا  زا  نادابآ 

.دشاب راجفنا  یلصا  لماع  دنا -  هدرک  ییاسانش  ار  وا  یلاها  هک  نانآ -  زا  یکی  دسر  یم  رظن  هب  هک  دندش  ریگتسد  مهتم  ود  عوضوم ، نیا 

سپ .دراد  دوجو  یکوکشم  هتسب  يریما  نابایخ  رد  عقاو  لپورتم  امنیس  يور  هبور  هک  دیسر  عالطا  نادابآ  ینابرهـش  هب  روبزم ، راجفنا  زا  سپ  هقیقد  دنچ 
لماوع هلصافالب  ار  بمب  نیا  .تسا  هدش  يزاساج  یتعاس  بمب  هتسب ، لخاد  هک  دش  صخشم  نارادساپ ، هاپس  لماوع  ینابرهش و  نآ  نارومأم  یسررب  زا 

(5) .دندوب هدرک  میظنت  تعاس 21  يور  ار  بمب  راجفنا  نامز  .دندرک  یثنخ  صصختم 

رجفنم یبمب  تسا  رهش  نیا  یناسر  بآ  تاسیسأت  لحم  هک  نادابآ  نسحلاوبا " یـضوح  راهچ   " یحاون رد  زین  ماگنه  بش  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب 
دش و لقتنم  ناتـسرامیب  هب  هدش  حورجم  صخـش  تفگ : هراب  نیا  رد  نادابآ  نارادساپ  هاپـس  ياضعا  زا  یکی  .دش  حورجم  راذگ  بمب  صخـش  تشگ و 

یط نارادساپ  هاپس  (6) .دـیدرگ یثنخ  فشک و  يرگید  بمب  یلاوح ، نامه  رد  نینچمه  تفگ : يو  .دـش  دـهاوخ  زاغآ  يو  زا  تاقیقحت  اوادـم  زا  سپ 
نمـض تساوخ  مدرم  زا  دریگ ، یم  تروص  نیـسح " مادـص  نوـچ  ینارودزم   " يوـس زا  هک  فیثـک " هئطوـت  نیا   " ندرک موـکحم  نمـض  يا ، هیعـالطا 

(7) .دننک هلباقم  لامعا  نیا  اب  یهاگآ ، يرایشوه و 

751 ص :
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.سراپ يرازگربخ  زاوها -  ص4 ، ذخأم 1 ، - 6
.23/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 7
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یماـظن و عباـنم  ياـه  شرازگ  تسا  ینتفگ  (1) درک شرازگ  زین  يروـهمج  سیئر  رتـفد  هب  يرمرادـناژ  یهدـنامرف  ار  ناداـبآ  زورما  رـصع  بمب  راـجفنا 
رد هلمج  زا  دراد ؛ تیاکح  يزرم ، ياه  ناتسا  رد  نآ  عیزوت  حالس و  دورو  رد  نآ  یلخاد  نارومأم  قارع و  تیلاعف  زا  هراومه  لحم ، رد  رقتـسم  یماظتنا 

لعزخ  " قیرط زا  قارع  روشک  بشما  تسا  رارق  تسا : هدمآ  یلحم  عبانم  زا  لقن  هب  ناتسزوخ ، رادناتـسا  هب  یهرز   92 رکشل داتس  مود  نکر  زا  یشرازگ 
.دـننزب شاشتغا  هب  تسد  هقطنمرد  زور 23/1/59 ، رد  ات  دیامن  میـسقت  یلحم  خویـش  نیب  دـنک و  دراو  ناریا  هب  تامهم  هحلـسا و  رانکدـنورا "  " و دابآ "

(2) دنا هدرک  مالعا  لمع  نیا  يارجا  يارب  اردوخ  یگدامآ  هقطنم  خویش 

طـسوت هرجفنم  داوم  يرمک و  هحلـسا  يدادعت  ثعب ، بزح  هرـصب  ماعلا  نما  نامزاس  خـیرات 17/1/59 ، رد  : » تسا یکاح  هراـب  نیا  رد  يرگید  شرازگ 
دابآ و لـعزخ  هقطنم  قیرط  زا  خروم 22/1/59 ، بش  رد  تسا  هدوب  رارق  و  لاسرا ، واف  رودـلا و  هقطنم  هب  هدـش ، مزاـع  دادـغب  زا  هک  یتیرکت  رـسفا  کـی 

(3)« .دوش لمح  ناریا  هب  دوخ  لماوع  طسوت  رانکدنورا ،

ینابرهش مالعا  ربارب  : » داد مایپ  دییامرف " قیقحت   " دیق اب  هاشنامرک  هاپس  تاعالطا  دحاو  هب  هاپس ، یـسایس  ياه  یـسررب  تاعالطا و  هرادا  زورما  نینچمه ،
بزح راـیتخا  رد  از  شتآ  يرطب  يدادـعت  تاسیـسأت ، ناریا و  یماـظتنا  ياـهوردوخ  راـجفنا  تـهج  قارع  تـلود  شترا ، كرتـشم  داتــس  هـب  هاـشنامرک 

(4)« .تسا هداد  رارق  يراگتسر 

445

لام ناج و  تسارح  ظفح و  موزل  قارع و  ییاوه  زرم  اب  يراوجمه  زا  یـشان  ینمیا  لئاسم  تلع  هب  درک : مـالعا  اـمه ، ناریا ، یلم  ییاـمیپاوه  يوگنخس 
(5) .تسا هدرک  عطق  نادابآ  هب  ار  دوخ  ياهزاورپ  امه  نارفاسم ،

446

شترا ینیمز  يورین  ییاوه و  يورین  يرمرادناژ ، ناهدنامرف  اب  اهوگو  تفگ  نیا  .تخادرپ  یصاصتخا  يوگو  تفگ  دنچ  جرد  هب  زورما  ناهیک  همانزور 
یم یتقد  رصتخم  اب  عقاو  رد  تسا و  یمهم  رایسب  بلاطم  يواح  اه  هبحاصم  نیا  .تسا  هدش  ماجنا  هاپـس  تایلمع  دحاو  هدنامرف  زین  یمالـسا و  يروهمج 

یبایزرا یسررب و  تسا -  هدش  هداد  لکـش  يداع  يا  هبحاصم  بلاق  رد  هک  ار -  ناریا  یعافد  یماظن و  عاضوا  حلـسم و  ياهورین  ینونک  تیعـضو  ناوت 
.دراد يا  هژیو  تیمها  ور  نیا  زا  درک ؛

يزرم قطانم  رد  قارع  ثعب  تموکح  تاضرعت  هرابرد  ناـهیک ، اـب  وگو  تفگ  رد  زورما  ییاوه  يورین  داتـس  سیئر  يرقاـب  نمهبریما  رکـشلرس  راـسمیت 
رد تفگ : يو  .داد  دـهاوخ  خـساپ  هناـعطاق  روشک ، زا  هطقن  ره  رد  ناریا ، كاـخ  هب  ضرعت  عوـنره  هب  لـماک  یگداـمآ  اـب  ییاوـه  يورین  تفگ : روـشک 

نینچ نیا  یلک  روط  هب  یتح  دنشاب ، لقاع  اهنآ  هچنانچ  تسا و  هدشن  نونکات  تروص  نآ  هب  هلمح  ًاملسم  تسـشن و  میهاوخن  راکیب  قارع ، هلمح  تروص 
وا .درک  دنهاوخن  رکف 

752 ص :

 - يروهمج تسایر  رتفد  هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامـس -  نکر 3 -  اجاژ -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 021366  دنـس  - 1
.روشک ترازو  بالقنا -  روما  رتفد 

ذخأم 66. - 2
، ناتسا ینابرهش  زاوها -  نارادساپ  هاپس  یهدنامرف  هب  یماظتنا ، ياهورین  یگنهامه  رتفد  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 347430  دنس  - 3

.21/1/1359
.21/1/1359 هاشنامرک ، تاعالطا  هب  نارهت ، تاعالطا  زا  میس ، یب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063337  دنس  - 4

ذخأم 48. - 5
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سپـس يرقاب  راسمیت  .دـنا  هدرکن  هدافتـسا  ناش  يراکـش  ياهامیپاوه  زا  نونکات  تسا و  هتفرگ  تروص  رتپوک  یله  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  تاـضرعت  تفگ :
(1) تفرگ دهاوخ  تروص  ییاوه  تاضرعت  دنک ، هلمح  قارع  هک  یتروص  رد  دوزفا :

ياه يریگرد  رد  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  روبزم ، همانزور  اب  وگو  تفگ  رد  زورما  حبص  زین  یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  لک  هدنامرف  داژنریهظ  راسمیت 
تبقارم و تهج  يا  هدرپ  دراد ؛ زرم  رد  یتمواقم  هدرپ  کی  يرمرادناژ  تفگ : تسا ، هنوگچ  مه  لباقم  رد  روشک  ود  ییارآ  فص  قارع ، ناریا و  يزرم 

 - هک نیا  ضحم  هب  .دـنمان  یم  یتبرـض  ياهورین  ار  اه  هورگ  نیا  .دنتـسه  هدـننک  لمع  زورما ، نامز  رد  هک  ییاه  هورگ  هب  نداد  عالطا  هیلوا و  تمواـقم 
دیهش ای  دنوش  یم  زوریپ  ای  دنزادرپ ؛ یم  نمشد  اب  هلباقم  هب  دنتـسه ، رادزرم  هک  یناسک  يرمرادناژ و  نارومأم  دریگب ، تروص  يزواجت  هدرکن -  يادخ 

هک نیا  ات  دنور  یم  ولج  ناشدوخ  دنهد ، یم  ربخ  رـس  تشپ  ياهورین  اهدحاو و  هب  هک  نیا  رب  هوالع  تداهـش ، يزوریپ و  دحرـس  ات  اهنیا  و  دـندرگ ، یم 
تمواقم ام  فده  تفگ : نینچمه  داژنریهظ  .دـننک  روبع  اهنآ  هک  دـننک  یم  کمک  اهورین  نیا  دندیـسر ، رونام  ياهورین  یتقو  .دنـسرب  يرونام  ياهورین 

(2) .تسا یمدرم  ياهورین  شترا و  ياهورین  هلیسو  هب  زواجت  مادهنا  سپس  و  اهنآ ، یبوکرس  و  یجراخ ، یماظن  زواجت  هنوگره  ربارب  رد 

نیب يزرم  هقطنم  رد  ریخا  ياـه  يریگرد  هراـبرد  ناـهیک ، راـگنربخ  اـب  دوخ  يوـگو  تفگ  رد  شترا ، ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحـالف  راـسمیت  نینچمه 
هـس هب  ًـالومعم  قارع  شترا  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  شترا  روـشک ، یبرغ  زرم  رد  نیفرط  ياـهورین  زکرمت  هنیمز  رد  : » تفگ قارع  ناریا و  ياـهورین 

ات تسا  نارلهد  زا  موس  تمسق  و  نارلهد ، ات  يورسخ  زا  مود  تمسق  و  يورسخ ، ات  تسا  هادرپ " نالاد  " زا مکی  تمسق  دوش : یم  میـسقت  زیامتم  تمـسق 
شتآ يارجا    ً الامتحا زرم و  رد  زکرمت  دوب و  دهاوخ  لاعفریغ  عافد  عون  يزرم  يریگرد  تسا و  یناتـسهوک  هقطنم ، الاب ، قطانم  رد  .سراف  جـیلخ  هناهد 

یکیتسجل تالکشم  نوچ  .تسا  هارمه  ییاه  تیدودحم  اب  عیسو ، ههبج  رد  عیسو و  سایقم  رد  مظنم  تایلمع  تیاده  ناکما  هناخپوت و  اب  نیگنـس  ياه 
.دنک عیسو  ههبج  رد  ضرعت  کی  هب  مادقا  قارع  شترا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  درادن ، دوجو  نیفرط  يارب  مهم  ساسح و  یتایح و  ییاه  فده  دراد و 

هداد و نامزاس  هک  ینوناقریغ  حلسم و  یسایس  ياه  هورگ  قارع  شترا  شدوخ ، ناهاوخاوه  قیرط  زا  لامش  قطانم  رد 
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هقطنم رد  .دـنک  یم  تیادـه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روـشک  كاـخ  رد  ار  ییارجا  یتعناـمم و  تاـیلمع  يرـس  کـی  قـیرط ، نآ  زا  تسا ، هدرک  تیبرت 
ینیمز يورین  هناتخبـشوخ  هک  ینیعم  ياه  ناکم  رد  نیمز  تعیبط  هب  هجوت  اب  مه  نآ  دراد ؛ دوجو  عیـسو  سایقم  رد  قارع  شترا  ضرعت  لامتحا  يزکرم 

تایلمع تیاده  ییاناوت  مه  برغ ) مالیا  قاتاپ و  باهذ و  لپرس  قطانم  رد   ) دنک دس  ار  قارع  شترا  ضرعت  مه  هک  نیا  ییاناوت  يزکرم ، هقطنم  نیا  رد 
، يدـعب تمـسق  .تسا  عافد  لباق  هک  هجالق  قاتاپ و  رباعم  هب  دوش  یم  دودـحم  هقطنم ، ياه  هار  هیلک  .میرادـن  ینارگن  هقطنم  نیا  رد  و  دراد ، ار  یتعنامم 

یگتـسب دوش و  یم  نییعت  نامـسآ  رد  ینیمز  تایلمع  تشونرـس  یلامتحا  يریگرد  کی  رد  تسا و  زاب  هقطنم  نییاپ ، هب  نارلهد  زا  .تسا  یبونج  قطاـنم 
نآ رد  هک  مینک  ادـیپ  نامـسآ  رد  ار  ییاوه  يرترب  زور ، دـنچ  زا  دـعب  میناوـتب  هک  میراد  يراودـیما  هللا  ءاـش  هک ا ن  ییاوـه ، یلاـمتحا  ياـهورین  هب  دراد 
یم نشور  ییاوه  ياهورین  ار  ینیمز  گنج  ًالومعم  یلو  میرادـن ؛ یبونج  قطانم  يارب  ینارگن  نامـسآ ، رد  ییاوه  يرترب  ندروآ  تسد  هب  اب  اـم  تروص 

« .دنک

دصق ام  .تسا  يردام  نیمزرس  ورملق  زا  عافد  ام  یلم  یماظن  نییآ  .تسا  زرم  زا  عافد  هب  فلکم  طقف  ناریا  : » تفگ ناریا  تامادقا  هرابرد  یحالف  راسمیت 
رد نیفرط  دییأت  دروم  هک  ار  یللملا  نیب  هدش  هتخانـش  يزرم  طوطخ  هک  تسا  فلکم  ینیمز  يورین  .میرادن  ار  يروشک  چـیه  كاخ  هب  ضرعت  زواجت و 

هتـشاذگن رتارف  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  كاخ  زا  مدـق  کی  تسا و  ینیمز  يورین  فیاظو  نیا  .دـنک  ظفح  ییاـناوت  همه  اـب  تسا ، هدوب  هتـشذگ 
(1)« .دوش ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  كاخ  دراو  مدق  کی  هک  دهد  یمن  هزاجا  مه  یتردق  چیه  هب  تسا و 

ناریا و يزرم  ياه  يریگرد  یگنوگچ  هرابرد  ناهیک ، اب  وگو  تفگ  رد  زین  زکرم  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  تاـیلمع  دـحاو  نالوئـسم  زا  یکی 
هاگساپ تسا و  هدرک  رقتسم  يزرم  راون  رـسارس  رد  هناخپوت  هدایپ و  یهرز ، ياهدحاو  قارع  تلود  تفگ : مه  لباقم  رد  روشک  ود  ییارآ  فص  قارع و 
ناردارب دـننک و  یم  عفد  ًادـیدش  ار  نامجاهم  تالمح  يزرم ، ياـه  هاگـساپ  رد  رقتـسم  نارادـساپ  هاپـس  .دـهد  یم  رارق  شتآ  ریز  ار  ناریا  يزرم  ياـه 

.تسا هتخادرپ  عافد  هب  طقف  هدرکن و  يا  هلمح  ًالعف  ناریا  یلک  روط  هب  دننک و  یم  ینابیتشپ  ار  نارادساپ  ناریا ، كاخ  لخاد  زا  زین  یشترا 

ياهرتپوک یله  دـنک و  یم  ناراب  هلولگ  ار  نارادـساپ  عضاوم  نیگنـس ، ياه  حالـس  هناخپوت و  کنات و  یهرز و  ياـهورین  اـب  قارع  تفگ : نینچمه  يو 
شر هپت  هلگزا و  ناگـشیب ، یـسیواب ، هاگـساپ  هوک ، هلیت  يزرم  راون  رد  تالمح  نیا  .دـنک  یم  یناـبیتشپ  هلمح ، ماـگنه  ار  قارع  هداـیپ  ياـهورین  یقارع ،

رت شیب  هچره  ار  يزرم  ياه  هاگـساپ  تفگ : يو  تسا ؟ هدرک  يراـک  هچ  دربن  نیا  رد  نونکاـت  ناریا  دـش : لاؤس  روبزم  لوئـسم  زا  .دراد  همادا  ناـنچمه 
دننک و ییاسانـش  دـنراد ، يراکمه  یثعب  میژر  اب  هقطنم  رد  هک  ار  حلـسم  ياه  هورگ  رودزم و  لماوع  دنـشوک  یم  یناریا  ياهورین  تسا و  هدرک  تیوقت 

.دنیامن رجفنم  دنا ، هدرک  يراذگ  نیم  نامجاهم  هک  ار  اه  هاگساپ  یطابترا  ياه  هار 

754 ص :
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اه تدـم  زا  تفگ : باوج  رد  يو  دراد ؟ همادا  يورـشیپ  نیا  اـیآ  تسا ؛ هدیـسر  ناریا  زرم  يرتمولیک  هب 15  قارع  شترا  هک  دوش  یم  هتفگ  دـش : لاؤـس 
قارع يزرم  هداج  هک  ناریا -  زرم  يرتمولیک  ود  هب  اهروحم  زا  یـضعب  رد  تالاقتنا  لـقن و  نیا  یتح  تشاد و  دوجو  یماـظن  تـالاقتنا  لـقن و  نیا  لـبق ،

(1) .تسا هدیسر  تسا - 

447

ياهورین یگدامآ  دریگ ، یم  دوخ  هب  يا  هدـننک  دـیدهت  هبنج  نوزفازور  روط  هب  ناریا ، يزرم  قطانم  رد  قارع  ییاذـیا  تاکرحت  موادـت  هک  یتیعـضو  رد 
ترازو یعامتجا  یسایس و  نواعم  میلسریم  یفطـصم  سدنهم  زورما  رهظ  زا  شیپ  هراب  نیا  رد  .تسا  یمومع  راکفا  هجوت  دروم  لئاسم  زا  يدوخ  حلـسم 

يروهمج شترا  اب  نامز  مه  : » درک مالعا  یمالسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  اب  یـصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  روشک ، لک  ینابرهـش  تسرپرـس  روشک و 
زا   ً الامتحا هک  روشک  مظن  رد  لالخا  هنوگره  زا  ات  دندمآرد  شاب  هدامآ  لاح  هب  روشک  رـسارس  رد  زین  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  ياهورین  ناریا ، یمالـسا 

(2)« .دنیامن يریگولج  دریگ ، تروص  تسا  نکمم  یجراخ ، لامع  هب  هتسباو  رصانع  يوس 

یتاغیلبت و ياه  هبنج  ًاعبط  اـهنآ  رد  هک  دوش  یم  رـشتنم  ینلع  روط  هب  تاـعوبطم و  رد  فلتخم ، ياـهورین  یگداـمآ  زا  اـه  شرازگ  یخرب  ناـیم ، نیا  رد 
؛ دوش یم  لاسرا  طوبرم  نالوئـسم  يارب  نآ ، بناوج  يدوخ و  یعقاو  یگدامآ  هرابرد  زین  اه  شرازگ  یخرب  اهنآ ، رانک  رد  .تسا  هدـش  ظاحل  زین  یتینما 

رتفد هب  يرمرادناژ ، لک  هدنامرف  داژنریهظ  پیترس  ياضما  اب  یـشرازگ  اجاژ ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرمرادناژ   3 نکر تاـیلمع  هریاد  زورما  هلمج  زا 
نیا هب  نآ ، لماک  نتم  .تسا  هدـش  حیرـشت  ناتـسزوخ  هقطنم  رد  يزرم  راون  ینونک  نیـشیپ و  تیعـضو  شرازگ ، نیا  رد  .درک  لاسرا  يروهمج  تسایر 

: تسا حرش 

، فده روشک  یلامتحا  زواجت  هنوگره  اب  هلباقم  يارب  ياه 49 و 50 ، لاس  رد  لباقم ، روشک  ناریا و  فالتخا  رد  تسا  ایوگ  ناتـسزوخ  هیحان  شرازگ  »
زا نادابآ  گنه  يزرم  ياه  هاگـساپ  نیب  و  دـندش ]  ] مازعا نادابآ  هب  يرمرادـناژ  یحاون  هیلک  زا  رفن  دادعت 3500  و  دش ]  ] لیکـشت زاوها  رد  اّمع )  ) داتس

لیبق زا  نیگنـس  تاودا  حالـس و  اب  اه  هاگیاپ  نیا  هیلک  و  دـش ]  ] رقتـسم هاگیاپ  کی  لباقم ، روشک  رد  هدـش  ماجنا  ياه  تیوقت  هب  هجوت  اب  رطبا ، ات  هطرح 
روط هب  نادرگ  کی  داجیا و  ینوتب  ياه  هاگهانپ  رگنس و  زرم ، راون  رساترس  رد  زیهجت و  يرتمیلیم  پوت 57  يرتمیلیم و  يرتمیلیم و 81  زادنا 42  هراپمخ 

نیگنـس هناخپوت  دـحاو  کـی  یهرز   92 رکـشل يرمرادـناژ ، یتیوقت  لـماوع  رب  هوـالع  تشاد و  رارقتـسا  هداـمآ  لاـح  هب  دابآریـشنمهب  هاـگودرا  رد  مئاد 
ياهژد رد  ژد " " نادرگ و  رقتـسم ، ریـشنمهب ، رد  يوق  طایتحا  دحاو  کی  و  رانک " دنورا  روخ   " رد نیگنـس  هراپمخ  دـحاو  کی  رانکدـنورا و  یلاوحرد 

ره رانک  رد  و  دندرک ]  ] لاغشا میدق  هیئالط  ات  هچملش  زا  ار  رهشمرخ  و  ناگزوه "  " ياه ناهورگ  يزرم  ياه  هاگساپ  تشپ  زرم ، دادتما  رد  هدش ، هتخاس 
هاگساپ ره  رد  و  دندرک ]  ] رقتسم کنات  ژد ،
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يرمرادناژ لماوع  کنات  لسلـسم  پوت و  زا  دیدرگ ، یم  نمـشد  بیرف  بجوم  هک  کنات  رهاظ  رب  هوالع  هک  رقتـسم  یمیدق  ياه  کنات  زا  يرمرادـناژ ،
لماوع هلیـسو  هب ] ، ] دابآورـسخ هقطنم  یمودعـس  یحونیم و  تشپ  ناـبایب  رد  دـندومن و  یم  هدافتـسا  دـندوب ، هدرک  یط  ار  یتدـم  هاـتوک  ياـه  هرود  هک 

یم يریگولج  زاجم  ریغ  ياهددرت  زا  يدایز  دح  ات  يراذـگ و  نیم  زرم ، راون  رـساترس  دوب و  هدـش  هتخاس  هناخپوت  هدـنبیرف  دـحاو  کی  یهرز   92 رکشل
زا لباقم  روشک  يزرم  ياه  تیوقت  هک  هیلاح  یلو  دومن ؛ یم  ینابیتشپ  لاعف  روط  هب  تیادـه و  ار  تایلمع  زاوها  رد  تدـم  مامت  رد  اّـمع )  ) داتـس دومن و 
اب دـش  هداد  روتـسد  اجاژ  یلخاد  ياه  سیورـس  ناکرا و  هب  اذـه  یلع  درادـن ؛ دوجو  هدـش  رکذ  ياـه  تیوقت  زا  کـی  چـیه  تسا ، رتریگمـشچ  هتـشذگ 

الاب دراوم  هب  هجوت  اب  دنیامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  .دیامن  مادقا  ناتـسزوخ  يرمرادناژ  هیحان  تاجایتحا  صقاون و  عفر  هب  تبـسن  تاناکما ، رثکادح 
(1)« .دنراد لومعم  مزال  تامادقا  يزرم  ياه  ناگی  تیوقت  هب  تبسن 
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قارع ناریا و  طباور  یگریت  هب  طوبرم  ثحابم  رد  دـیدج  یباب  ندـش  هدوشگ  زا  یکاح  هک  دـش  پاچ  یـشرازگ  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  رد  زورما 
تامـصاخت اه و  تواـفت  رثا  رب  اـی  یـضرا  تیماـمت  یلم و  عفاـنم  زا  تشادرب  تواـفت  اـی  مهاـفتءوس  رثا  رب  هک  هداـس -  يدروخرب  دـح  زا  ار  نآ  تسا و 

زا هژیو  هب  دـنک و  یم  تیاکح  قارع  رد  يرـصم  نازابرـس  روضح  زا  شرازگ  نیا  .درب  یم  رتارف  دراد -  دوجو  هیاسمه  ود  نیب  نآ ، زج  کیژولوئدـیا و 
.تسا نادنچ  ود  یتیساسح  ياراد  دهد ، یم  رارق  عانتما " ههبج   " زا يوضع  و  تسیلایرپمادض " قارع   " رانک رد  ار  يدیوید " پمک  رـصم   " هک رظن  نیا 

هک یعاضوا  رد  هژیو  هب  تسا ؛ هجوت  روخرد  دروآ ، یپ  رد  هک  یتیـساسح  عون  نآ و  باتزاب  هوحن  دشن ، در  ای  دییأت  یعطق  روط  هب  شرازگ ، نیا  دـنچره 
.دنهد یم  رصم  رد  یناریا  نایوجشناد  تشادزاب  زا  ربخ  یمسر  عبانم 

، قارع شترا  رد  درمت  روتـسد و  وغل  شیازفا  لابند  هب  روشک ، برغ  يزرم  قطانم  رد  قثوم  عبانم  شرازگ  هب  انب  تسا : هدـمآ  روبزم  هماـنزور  شرازگ  رد 
ار قارع  كاخ  رد  يرـصم  ياهورین  ندش  هدایپ  ربخ  باهذ ، لپرـس  بالقنا  هاگداد  وضع  يریـصب  مالـسالا  تجح  .دـندش  قارع  دراو  يرـصم  نازابرس 

یکمک ياهورین  تشاد  راهظا  ربخ  نیا  دییأت  نمـض  يرـصم ، ياهورین  ندش  هدایپ  دروم  رد  زین  نیریـشرصق  نارادساپ  هاپـس  لوئـسم  ییاضر  .درک  دییأت 
هب یقارع  ياهورین  تیوقت  يارب  يرصم  ياهورین  زرم ، يوس  نآ  زا  هدیسر  عالطا  یط  دوزفا  يو  .دنتسه  رقتـسم  قارع  نیقناخ  هیرظنم و  قطانم  رد  رـصم 

(2) .دنا هدش  مازعا  ههبج 

ام راگنربخ  بشید ، تعاس 22  دسیون : یم  دنک و  یم  هارمه  يدـیدرت  رـصتخم  اب  لیذ  وحن  هب  ار  ربخ  هرامـش ، نیمه  رد  رگید  يربخ  رد  همانزور  نیمه 
قارع كاخ  رد  یسیلگنا  يرصم و  ياهورین  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  ایآ  دیسرپ : يو  زا  نیریشرصق ، نارادساپ  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  اب  ینفلت  یـسامت  رد 

مه ام  يارب  ربخ  نیا  تفگ : خساپ  رد  يو  ریخ ؟ ای  دراد  تحص  دنا ، هدش  هدایپ 
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هدمآ قارع ، شترا  اه و  ناگداپ  لخاد  دندمآ  يرصم  ياهورین  هک  دنا  هتفگ  تسا و  هدش  رشتنم  هقطنم  رد  ربخ  نیا  یلو  میا ، هدیدن  هک  ام  .تسا  هدیسر 
(1) .دنوش ریگرد  ام  اب  ات  دنا 

نارظان .دنداد  رارق  دییأت  دروم  رگید  عبنم  دنچ  ار  يرـصم  نازابرـس  روضح  تسا : هدـش  یقلت  یعطق  لیذ  وحن  هب  همانزور ، رظن  زا  عوضوم  لاح ، نیع  رد 
دیدزاب نینچمه  دادغب و  زا  رـصم  هجراخ  ریزو  یلاغ  سورطپ  هنامرحم  رادید  زا  سپ  يرـصم  نازابرـس  مازعا  هک  دـننک  یم  هدـیقع  راهظا  نارهت  یـسایس 

(2) دراد يا  هژیو  تیمها  قارع ، زا  اکیرما  شترا  ياهورین  كرتشم  داتس  سیئر  زنوج ]  ] نلا دیوید  لارنژ  هنامرحم 

رصم یکمک  يورین  زا  قارع  هدیسر ، تاعالطا  قبط  دوب : هدش  هداد  ربخ  نیریشرصق  هاپس  لوئسم  زا  لقن  هب  زین  هتشذگ  زور  ناهیکرد  دوش  یم  يروآدای 
طباور لوئـسم  يوترپ ، اب  هک  یـسامت  رد  درک : يراـشفاپ  ربخ  نیا  بیذـکت  رب  لـیذ  وحن  هب  یمالـسا ، بـالقنا  هماـنزور  زورما ، اـما   (3) دنک یم  هدافتـسا 

هدایپ اوق  قارع  كاخ  رد  رـصم  دندوب  هدرک  مالعا  اهنآ  .درک  بیذکت  ار  زورید  رـصع  ياه  همانزور  زا  یـضعب  ربخ  يو  میتشاد ، هاشنامرک  هاپـس  یمومع 
(4) .دش بیذکت  زین  هاشنامرک  یهرز   81 رکشل یمومع  طباور  هاپس و  یمومع  طباور  قیرط  زا  نینچمه  ربخ  نیا  .تسا  هدرک 

طباور یمالـسا ، بالقنا  همانزور  هتـشون  فالخرب  داد  یم  ناشن  هک  درک  جرد  يربخ  زورما  هرامـش  رد  ناهیک  همانزور  ناـمز ، مه  هک  تسا  نیا  بلاـج 
سیئر نتورف  درگرـس  زورما  رهظ  زا  شیپ  تشون : زورما  ناـهیک  .تسا  هدوـمن  يراددوـخ  نآ  دـییأت  زا  هکلب  هدرکن ، بیذـکت  ار  ربـخ   81 رکشل یمومع 

نیا زا  تاعوبطم  ناگدنیامن  اه و  يرازگربخ  یخرب  تفگ : يرصم  نازابرس  دوجو  هرابرد  ییوگو ، تفگ  رد  هاشنامرک ، یهرز   81 رکشل یمومع  طباور 
، نیا دوجواب  .تسا  هدماین  تسد  هب  عوضوم  نیا  تحـص  زا  يا  هناشن  نونکات  یلو  دنا ، هدرک  شـسرپ  يرـصم  ياهورین  تلاخد  دروم  رد  یمومع  طباور 

(5) .دنتسه یسررب  لوغشم  هنیمز  نیا  رد  رکشل  ناسانشراک 

نیا تکرش  قارع و  هب  يرـصم  ياهورین  مازعا  دوب : هتفگ  هتـشذگ  زور  زین  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  هدنامرف  ینایخا  گنهرـس  هباشم ، يرظن  مالعا  رد 
یتلاخد ای  روصت  هنوگره  ناکما  يزرم ، یحاون  رد  جنشت  همادا  رد  دوزفا : يو  .تسین  نم  بیذکت  ای  دییأت  دروم  ناریا ، دض  رب  يزرم  تایلمع  رد  اهورین 

(6) .منکب یعطاق  رظن  راهظا  مناوت  یمن  زونه  يرصم  ياهورین  مازعا  دروم  رد  یلو  دراد ؛ دوجو  ام  نانمشد  يوس  زا 

لیذ رد  هک  دراد " تحص  ًالامتحا  " دیق اما  دراد ؛ یتاعالطا  تاکن و  هنیمز  نیا  رد  درک ، لاسرا  يریزو  تسخن  هب  يرمرادناژ  تاعالطا  هک  شرازگ  کی 
هیحان شرازگ  : » تسا هدمآ   (7) روبزم شرازگ  رد  .دراذـگ  یم  یقاب  نانچمه  ار  یتاعوبطم  ینلع و  ياه  شرازگ  رد  دوجوم  ماهبا  تسا ، هدـش  جرد  نآ 

رد یتاعالطا ، رومأم  ینیع  تادهاشم  ربارب  تسا  یکاح  ناتسزوخ  يرمرادناژ 
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لاح رد  هرامع  یماظن  هاگدورف  رد  امیپاوه  زا  يرـصم ، یماظن  دارفا  اب  هارمه  نیگنـس ، رازفا  گنج  یهرز و  لـیاسو  یهب  ینتعم  رادـقم  خیرات 21/1/59 
(1)« .تسا هدش  هدید  هیلخت 
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، لاـح نیا  رد  (2) دنا هدـــش  جارخا  قارع  زا  ناــیناریا  زا  رفن  رازه  هـب 20 کـیدزن  نونکاـت  دــندرک  مـالعا  روـشک  ترازو  تاـماقم  زورما ، رهظ  زا  شیپ 
هتـشذگ زور  ود  یط  دراد و  همادا  نانچمه  قارع  زا  نامناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و  جارخا  داد : شرازگ  نارلهد  رادـنامرف  زا  لقن  هب  سراـپ  يرازگربخ 

دنبای و یم  لاقتنا  مالیا  هاگودرا  هب  يدوز  هب  هدع  نیا  .دنرب  یم  رس  هب  نارلهد  رد  رـضاح  لاح  رد  دندش و  دراو  ناریا  هب  رفن   416 نارلهد ، قیرط  زا  اهنت 
(3) دنوش یم  هداد  ناکسا  ناتسرهش  نیمه  هاگودرا  رد  دنوش ، یم  دراو  ناریا  هب  نارهم  ياهزرم  قیرط  زا  هک  يدارفا 

لخاد هب  ار  ناگدـش  هدـنار  يزرم ، صخـشم  هطقن  ود  ای  کی  زا  دنتـسین  رـضاح  یتح  اـه  یثعب  تفگ : هراـب  نیا  رد  نارهم  رادـنامرف  یغاد  هرق  ثرمویک 
راب تقر  زیگنا و  فسا  رایـسب  ناگدش  هدـنار  یمـسج  یحور و  عضو  .میـشاب  اهنآ  دورو  رظتنم  دـیاب  اجک  میناد  یمن  ام  هجیتن  رد  دنتـسرفب ؛ ناریا  كاخ 

نالوئسم یلاها و  يراکمه  اب  هلـصافالب  یلو  دنـشاب ؛ هتـشاد  اذغ  بآ و  هب  یـسرتسد  هک  نیا  نودب  دندوب ، هدرک  یط  هدایپ  رتمولیک  دودح 17  اهنآ  .دوب 
زین یتامدقم  هیذغت  لیاسو  دش و  هدناسر  بآ  يرمرادناژ  بآ  کنات  اب  دندوبن -  تکرح  هب  رداق  یگنـشت  تدش  زا  هک  اهنآ -  هب  يرمرادناژ ، ینابزرم و 

رد هک  يدادـعت  زا  .دـندش  مازعا  اه  هاگودرا  لحم  هب  دـندوب ، هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ناگیار  هب  مدرم  هک  یلیاـسو  اـب  سپـس  ناگدـش  هدـنار  .دـش  مهارف 
(4) .دندوب هداتفا  امغا  يرامیب و  لاح  هب  متش ، برض و  هیذغتءوس و  یگنشت ، تلع  هب  رفن  دنا و 28  هدش  حورجم  رفن   6 دنرب ، یم  رس  هب  اه  هاگودرا 

نایناریا زا  رفن  دودح 200  زور 21/1/1359 ، ات  زور 19/1/1359  تعاـس 12  زا  ناوـیرم ، رد  برغ ، هقطنم  ینیمز  يورین  شرازگ  ربارب  رگید  يوـس  زا 
هدش جارخا  نایناریا  زا  رگید  رفن  دودح 700  نینچمه  .دنا  هدیدرگ  هیلخت  هدش و  هدروآ  ناریا  ناگـشاب  زرم  هب  یثعب  تلود  ياه  نویماک  اب  قارع  نکاس 

(5) .دنا هتفای  لاقتنا  ناویرم  دیشروخوریش  هب  ناگشاب  زرم  زا  حلسم  ياه  هورگ  هلیسو  هب  قارع ، زا 

تفن راـموس و  رد  دارفا ، نیا  زا  .دـنا  هدـش  دراو  ناریا  هب  زرم  زا  رفن ، رازه  زا 15  شیب  زورما  ات  هک  درک  مالعا  هاشنامرک  رادناتـسا  زورما  حبـص  نینچمه 
رادنامرف يدارم  لاح  نیا  رد   (6)) .دنا هدش  هداد  ناکسا  رفن  مالیا 4000  رد  و  رفن ، باهذ 1500  لپرس  رد  رفن ، نیریشرصق 6500  رد  رفن ، رهش 3000 

ار دارفا  نیا  تفگ : نـینچمه  يو  .تشذـگ  رفن   7000 زرم زا  دنا ، هدـش  جارخا  يورـسخ  راموس و  زرم  زا  هک  یقارع  نیدواعم  دادـعت  تفگ : نیریـشرصق 
: دوزفا هدربمان  .تسا  هدرک  اهر  ام  روشک  ياهزرم  رد  یللملا ، نیب  نیزاوم  زا  جراخ  یناسناریغ و  یشور  اب  راب و  تقر  رایـسب  یعـضو  اب  قارع  ثعب  میژر 

هتفرگ رارق  دارفا  نیا  رایتخا  رد  یمومع  نکاما  دجاسم و  مامت  نونکا  مه  درادـن و  ار  نیدواعم  شریذـپ  تیفرظ  نیا ، زا  شیب  نیریـشرصق  باهذ و  لپرس 
يدارم .تسا 
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اه و اتـسور  بناج  زا  طقف  اه  کـمک  تسا و  هدیـسرن  روشک  ترازو  زکرم و  خرـس  دیـشروخوریش  فرط  زا  یکمک  لاـح  هب  اـت  هنافـسأتم  درک : هفاـضا 
(1) تسا یبالقنا  ياه  ناگرا  رگید  اهرهش و 

تاماقم هاگودرا و  نالوئـسم  رایتخا  تردـق و  تحت  نآ  لح  هک  یلئاسم  دـیازفا ؛ یم  ناگراوآ  عوضوم  تالکـشم  رب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لئاسم 
؛ دنا هدـش  ریگتـسد  ییاسانـش و  ثعب  سوساج  رـصانع  زا  يدادـعت  لاح  هب  ات  ناگدـش  هدـنار  نیب  رد  نالوئـسم ، یخرب  هتفگ  هب  .تسین  یناتـسا  يرهش و 
(2) .دننزب يراکبارخ  هب  تسد  دننک و  ذوفن  ام  ياهزرم  لخاد  هب  هلیسو  نیدب  ات  تسا  هدرک  رداص  یناریا  همانسانش  اهنآ  يارب  قارع  تلود  هک  يرـصانع 

تهج ود ، نیا  داد : ربـخ  كوکـشم  درف  ود  يریگتـسد  زا  هماـنزور ، نیا  زورما  هرامـش  رد  زرم ، هـب  هاـشنامرک  زا  ناـهیک  یمازعا  راـگنربخ  هراـب  نـیا  رد 
لپرس مرگ  بارـس  هاگودرا  رد  ماما  هدنیامن  ینامیلـس  مالـسالا  تجح  نینچمه   (3) دنا هدـش  مازعا  باهذ  لپرـس  بالقنا  هاگداد  هب  قیقحت  ییوجزاـب و 

: دوزفا يو  .میراد  ییاذغ  داوم  رادساپ و  هب  دیدش  جایتحا  یجارخا  ياه  هورگ  تینما  تظافح و  يارب  درک : مالعا  ناهیک  اب  ییوگو  تفگ  رد  زین  باهذ 
ام .دریگ  ماجنا  یتظافح  تامادـقا  دـیاب  رتدوز  هچره  اهنآ  لرتنک  یگدیـسر و  يارب  .دراد  دوجو  كوکـشم  دارفا  اـه  هورگ  نیا  رد  هک  میراد  عـالطا  اـم 

(4) .دوب بقارم  رت  شیب  دیاب  میا و  هدرک  ادیپ  مرگ ) بارس   ) لحم نیا  رد  یتعاس  بمب  يدادعت 

زین نآ  تاعبت  هدش و  دای  عوضوم  هب  ناگدـش ، هدـنار  لئاسم  ندرمـشرب  نمـض  زورما  زین  روشک  ترازو  یعامتجا  یـسایس -  نواعم  میلـس  ریم  یفطـصم 
ذوفن زا  يریگولج  يارب  راچان  هب  ام  دـنک و  یم  هیلخت  ناریا  لخاد  هب  دوخ  روشک  زا  ار  نایناریا  يرابفـسا  عضو  اب  قارع  ثعب  میژر  : » تفگ درک و  هراشا 

درگرس (5) .میهد یم  ینکُس  ار  اهنآ  لماک ، ییاسانـش  زا  سپ  میرب و  یم  هاگودرا  هب  ار  ناگدش  هدنار  نامروشک ، لخاد  هب  قارع  ثعب  راکبارخ  رـصانع 
تسا هدرک  ینیب  شیپ  حرط  ود  تلود  : » تفگ هاگودرا  زا  نیدواعم  لاقتنا  ای  جورخ  هرابرد  زین  نیریشرصق  يرمرادناژ  گنه  تسرپرـس  یناخیلع  یجاح 

یم هداد  لیوحت  دـنوشن ، هتخانـش  بولطمان  هک  اـهنآ  نیمـضت  تروص  رد  ناریا ، رد  دوخ  ناگتـسب  لـیماف و  هب  صاـخ ، طـباوض  یط  ناگدـش  هدـنار  هک 
(6) .دنوش

هللا تیآ  ترـضح  ناونع  هب  يزاریـش ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يوس  زا  مارگلت  نیا   » یمالـسا يروهمج  همانزور  هتـشون  قباـطم  زورما ، رگید  يوس  زا 
قارع ریخا  راوگان  ثداوح  مالس ، غالبا  اب  هتاکرب -  تماد  ییوخ -  ياقآ  هللا  تیآ  ترضح  فرـشا ، فجن  دش : هرباخم  فرـشا  فجن  هب  ییوخ  یمظعلا 

ردص و رقابدمحم  دیس  ياقآ  هللا  تیآ  يریگتسد  رب  ینبم 
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هب نیناوق ، مامت  فالخرب  هانگ  یب  ناناملـسم  زا  نت  نارازه  ندنار  و  نانآ ، ندومن  نادنز  فرـشا و  فجن  هیملع  هزوح  مظعم  نویناحور  رگید  رب  قییـضت 
اهنآ هب  ررکم  هک  نانچمه  قارع  همکاح  تئیه  .تسا  هدیدرگ  هیملع  ياه  هزوح  ناریا و  زرابم  تلم  ناناملسم و  مومع  رثأت  بجوم  مالـسا ، زا  عافد  مرج 

زا ناریا  تلم  .دـش  دـهاوخ  رجفنم  يدوز  هب  درادـن و  يرثا  یمومع  بضغ  مشخ و  داـجیا  زج  هیور ، نیا  هب  نداد  همادا  هک  دـننادب  دـیاب  میا  هدا  رکذـت د 
دهـشم .دراد  یم  مالعا  بناوج  همه  رد  قارع  زرابم  ناملـسم و  تلم  زا  ار  دوخ  عطاق  تیاـمح  هدومن و  ار  ییاریذـپ  لاـمک  نیدراو ، نارهاوخ  ناردارب و 

(2) .« (1) يزاریشلا لوالا 1400 ، يدامج   22 سدقم ،

450

نیمود دنا ، هدز  نصحت  هب  تسد  نارهت  هاگشناد  دجسم  رد  هک  یقارع  نایوجـشناد  یمالـسا و  راکیپ  نامزاس  زرابم ، نویناحور  ، » زورما ناهیک  هتـشون  هب 
« .دنتشاد لاسرا  ینیمخ  ماما  یمالسا ، بالقنا  ربهر  يارب  ار  دوخ  مایپ 

تلم يزوریپ  زا  لـبق  امـش  هک  نیا  ًاـصوصخ  مینک ؛ یم  دـییأت  قارع  یمالـسا  بـالقنا  ندـناسر  رمث  هب  تیادـه و  رد  ار  امـش  : » تسا هدـمآ  ماـیپ  نیا  رد 
هب یلاع  بانج  هک  لاح  نیع  رد  دیریگب ؛ تسد  هب  قارع ، نآ  سأر  رد  اج و  همه  رد  ار  بالقنا  يربهر  هک  دیداد  هدعو  ام  هب  نویبالقنا  ناریا و  ناملـسم 

تـسد راوخنوخ و  ماظن  یقیقح  تیهام  قارع و  رد  دوجوم  عاضوا  هب  دـیرادن و  داـقتعا  یمالـسا  دـحاو  تما  نیب  دوجوم  یگتخاـس  يا  هقطنم  ياـهزرم 
همه دننام  قارع  رد  ام ! گرزب  ربهر  ماما و  ترضح  .دیتسه  رضحتسم  ًالماک  درادن ، عولخم  هاش  ماظن  زا  یمک  تسد  داسف ، يدیلپ و  رد  هک  ثعب  هدناشن 

ار بانج  نآ  تاروتسد  اه و  نامرف  مامت  ات  مالعا  ار  دوخ  لماک  یگدامآ  دنراد و  نامیا  ماما  ربهر و  گرزب و  ردپ  ناونع  هب  امـش  هب  یمالـسا  ياه  تلم 
« .دنیامن ارجا  یمالسا  دحاو  هعماج  نتخاس  بالقنا و  هار  رد 

هعمج زور  تشاد و  دهاوخ  همادا  هعمج  زور  ات  ام  نصحت  تفگ : زورید  نارهت  هاگشناد  دجسم  نینـصحتم  يوگنخـس  يوسوم  هللا  دبع   » ناهیک هتـشون  هب 
، رت شیب  هک  نینـصحتم  دوزفا  يو  .درک  میهاوـخ  ییاـمیپهار  یـسوساج  هنـال  يوـس  هب  دـعب  قارع و  ترافـس  فرط  هب  هعمج ، زاـمن  رد  تکرـش  زا  سپ 
.1 درک : مالعا  حرـش  نیا  هب  ار  فده  هس  نیا  و  دنتـسه ؛ فدـه  هس  ياراد  دنتـسه ، روشک  نیا  زرابم  نویناحور  قارع و  یمالـسا  راکیپ  نامزاس  ياضعا 

هلئسم نتخاس  حرطم  .قارع 3 . رد  توغاط  راشف  ناقفخ و  راتـشک ، هب  ضارتعا  .ثعب 2 . بزح  يداژن  بتکم  لباقم  رد  قارع  رد  یمالـسا  بتکم  داـجیا 
(3)« .ناتسناغفا قارع و 

هب زاین  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  تشاد  لاسرا  هدش ) دای  نینصحتم  زا   ) قارع یمالسا  راکیپ  نامزاس  هب  یمایپ  نارهت  هاگشناد  یمالـسا  نمجنا  لاح  نیارد 
نیسح مادص  راوخ  مدآ  میژر  هک  تسین  حیرشت 
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امش تادهاجم  تسا و  ور  هبور  قارع  هدیدمتـس  قلخ  هبناج  همه  مایق  اب  زورما  هک  ثعب  دالج  میژر  .تسا  هتفرگ  هدهع  هب  ار  هقطنم  مرادناژ  شقن  زورما 
هب گنج  نتخادنا  هار  هب  دصق  مورحم  ياه  هدوت  راشف  راب  ریز  زا  رارف  يارب  تسا ، هدومن  بلس  وا  زا  شیاسآ  يدازآ ، قح و  هار  نازرابم  رگید  نازیزع و 

تازرابم تادـهاجم و  یمامت  میتسه و  ثعب  دالج  میژر  اب  هلباقم  هنوگره  هدامآ  ام  : » تسا هدـمآ  مایپ  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  .دراد » ار  یلم  حالطـصا 
(1)« .مینک یم  ینابیتشپ  دییأت و  ار  امش 
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بزح اکیرما ، يداصتقا  میرحت  قارع و  یماظن  تادـیدهت  اب  هلباقم  رد  تفگ  زورما  حبـص  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  نالوئـسم  زا  یکی  یماـسح  میرک 
ناریا ياهزرم  زا  ًایوق  ام  : » داد همادا  يو  .دراذگ  یم  ناشرایتخا  رد  هلـصافالب  دـهاوخب ، يروهمج  سیئر  تلود و  هک  ار  یکمک  ره  ناتـسدرک  تارکمد 

اب يو  .دریگ » رارق  ناریا  نانمشد  هلمح  دروم  ناریا  كاخ  زا  بجو  کی  میهد  یمن  هزاجا  درک و  میهاوخ  عافد  هناتخسرس  یلعف  طیارـش  رد  صوصخ  هب 
ات ناـشیا ، تاـنایب  تامیمـصت و  یـضعب  و  تاـباختنا ، دروم  رد  روـهمج  سیئر  ریخا  ینارنخـس  هچرگا  : » تفگ يروـهمج  سیئر  ریخا  نانخـس  هب  هراـشا 

« .درک میهاوخ  عفد  ًادیدش  دوش ، ام  ياهزرم  یمالسا و  يروهمج  هجوتم  يرطخ  ره  ینونک  طیارش  رد  اما  دش ، درُک  قلخ  يریگلد  ثعاب  يدودح 

چیه هب  ام  بزح  تسایس  : » تفگ درک و  بیذکت  یلعف  جنـشتم  عاضوا  رد  ار  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يریگ  زایتما  شـشوک  عونره  نایاپ ، رد  یماسح 
؛ درک میهاوخ  شـشوک  تلود  اب  هرکاذم  قیرط  زا  دوخ ، يراتخمدوخ  هتـساوخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ام  تسین و  دـعاسمان  طیارـش  رد  يریگزایتما  هجو 

(2)« .تسا حرطم  تسرپ  نهیم  ياهدرک  يارب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  ظفح  ناریا و  یضرا  تیمامت  زیچ  ره  زا  لبق  اریز 

: دندرک زاربا  لیذ  رارق  هب  ییاهرظن  هراب  نیا  رد  زین  ماظن  حلسم  ياهورین  ناهدنامرف  زا  يا  هدع  رگید ، يوس  زا 

اهنیا زا  يزیچ  نینچ  ام  : » تفگ يرمرادناژ  شترا و  اب  یسایس  حلسم  ياه  هورگ  يراکمه  هرابرد  یمالـسا ، يروهمج  يرمرادناژ  لک  هدنامرف  داژنریهظ 
هک ییاه  يریگرد  مامت  رد  دنتسه ، حلسم  هک  ییاهنآ  صوصخ  هب  دندرک ؛ داجیا  يریگرد  عون  کی  ام  يارب  اهنیا  دوخ  هک  مناد  یم  نم  هچنآ  میدیدن و 

(3)« .دندروآ دوجو  هب  يا  هزات  ياه  يریگرد  کی  هکلب  دندرکن ، يراکمه  اهنت  هن  هدرک  ادیپ  یجراخ  ياهورین  اب  روشک 

؛ دنگنجب اکیرما  اب  شترا  رانک  رد  دنا  هدامآ  هک  دندوب  یعدم  ًالبق  اهنیا  : » تفگ هراب  نیا  رد  زین  یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحالف 
ورین زگره  اکیرما  دیاش  دنک ؛ هدایپ  ورین  اکیرما  هک  دنـشاب  رظتنم  دیابن  تسا ، هدمآ  نوریب  قارع  یثعب  بصاغ  تموکح  نیتسآ  زا  اکیرما  تسد  هک  لاح 

(4)« .تسا هدش  لیدبت  لعفلاب  هب  شا  هوقلاب  تادیدهت  ًالعف  دنکن ؛ هدایپ 

اب ییوگو  تفگ  رد  زین  زکرم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تایلمع  دحاو  نالوئسم  زا  یکی 
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شترا هب  یکمک  اهنت  هن  اه  نآ  : » تفگ هن ، ای  دـننک  یم  يراکمه  هاپـس  شترا و  اب  اه ، تارکمد  دـننام  حلـسم  ياه  هورگ  اـیآ  هک  نیا  دروم  رد  ناـهیک ،
(1)« .دنهد یم  رارق  هلمح  دروم  لخاد  زا  قارع  زرم  رد  ار  نارادساپ  عضاوم  قباس ، لثم  زین  یلخاد  حلسم  ياه  هورگ  زا  یضعب  هکلب  دننک ، یمن 

452

مجـسنم طابترا  کی  عقاو  رد  درُک و  یـسایس  ياه  ناـیرج  ریاـس  زا  رت  مکحتـسم  ینیـسح ، نیدـلازع  خیـش  اـب  نآ  طاـبترا  هک  هل -  هموک  ناـمزاس  زورما 
يرازگربخ شرازگ  هب  .تخادرپ  جدننـس  هب  يو  دورو  يزاس  هنیمز  هب  نآ ، حیرـشت  زقـس و  هب  نیدـلازع  رفـس  زا  غیلبت  اب  جدننـس  رد  تسا -  یتالیکـشت 

کی رد  زقس  يوله  نادیم  رد  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  سیئر  ینیسح  نیدلازع  خیش  زورید  رصع  : » درک مالعا  جدننس  رد  هل  هموک  يوگنخس  سراپ ،
موزل دروم  رد  يرعش  زقس  هموح  نویناحور  زا  یکی  هاگ  نآ  .دش  هدناوخ  زقس  راکیب  نارگراک  مایپ  تسخن  عامتجا ، نیا  رد  .درک  تکرش  میظع  گنیتیم 

ناگرمشیپ شقن  درُک و  قلخ  تمواقم  شبنج  ياهدرواتسد  هرابرد  زقس ، رد  نیدلازع  خیـش  رتفد  هدنیامن  سپـس  دناوخ و  درُک  قلخ  یگچراپکی  داحتا و 
يریگولج قیرط  تفگ  درک و  دیکأت  گنج  زا  يرازیب  یبلط و  حلص  موزل  رب  عامتجا  نیا  رد  زین  خیش  .تفگ  نخس  اهدرواتسد  نیا  زا  عافد  رد  ناتسدرک 

قلخ یگچراپکی  داحتا و  گنج ، زا  يریگولج  هار  هکلب  همکاح ، تئیه  زا  شهاوخ  ساـمتلا و  رد  هن  تسا و  یـسایس  ياـه  هورگ  هقرفت  رد  هن  گـنج  زا 
اب ار  دوخ  تفلاخم  شنانخس  همادا  رد  خیش  .دشاب  یم  یقرتم  یـسایس  ياه  هورگ  ناتـسدرک و  ناگرمـشیپ  رت  شیب  هچره  یهد  نامزاس  تیوقت و  درُک و 

« .میراد نآ  زا  یخلت  هرطاخ  میا و  هدرک  هبرجت  ار  یتسرپ  درف  هتشذگ  رد  ام  دوزفا : تشاد و  زاربا  یتسرپ  تیصخش  یتسرپدرف و  هنوگره 

نیمه .دش » دـهاوخ  رـضاح  رهـش  نیا  يادهـش  ناتـسروگ  رد  هدـش و  جدننـس  دراو  نیدـلازع  خیـش  زورما  بورغ  تسا  رارق  : » دوزفا هل  هموک  يوگنخس 
(2) تسا هدش  هدید  يو  زا  لابقتسا  يارب  یعیسو  كرادت  هک  تسا  یکاح  شرازگ 

مالعا تسا -  نیدلازع  هب  اه  نایرج  نیرت  کیدزن  هل ، هموک  زا  دـعب  هک  ییادـف -  ياه  کیرچ  نامزاس  جدننـس  رتفد  جدننـس ، هب  نیدـلازع  رفـس  هرابرد 
ياه ثحب  اه و  ینارنخـس  اب  زقـس  ناکوب و  رد  نونکاـت ، زور 18/1/59  زا  هک  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  سیئر  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  اتـسومام  درک :
مامت اب  یگنهامه  هب  ار  درک  قلخ  اکیرما ، ثعب و  ياه  هئطوت  دض  رب  هدومن و  حرطم  ار  كرتشم  داتـس  یگدنیامن و  تئیه  تیوقت  هلئـسم  مدرم ، اب  ددعتم 

هک یگنیتیم  رد  تکرش  وا و  زا  لابقتسا  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم  تعاس 2 ، زا  .دـمآ  جدننـس  هب  زورما  تسا ، هدرک  توعد  ناریا  هتـساوخاپ  هب  ياه  قلخ 
لمح ییاهدراکالپ  رهش ، تالحم  ياهاروش  (3) و  اه هکنب  یسایس و  ياه  نامزاس  .دندرک  تکرح  دوب ، هتفای  بیترت  ادهش  رازم  رد  تبسانم  نیدب 
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ینیسح نیدلازع  خیش  سپس  .نآ  یلخاد  ناگتسباو  اکیرما و  ياه  تسایـس  ندرک  موکحم  درُک و  قلخ  یگدنیامن  تئیه  زا  ینابیتشپ  رب  ینبم  دندرک  یم 
(1) درک داریا  حورشم  ینانخس 

: تسا هدمآ  جدننس  رد  دادماب  همانزور  راگنربخ  شرازگ  رد  هراب ، نیا  رد 

دش و رهش  نیا  دراو  هموح ، ياه  شخب  جدننس و  مدرم  لابقتـسا  نایم  رد  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  ربهر  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  هبنـشجنپ  رهظزادعب  »
ناتسدرک مدرم  ًاصوصخ  ناریا و  تلم  ینانخس  یط  يو  .دناوخ  یعمج  هتسد  هحتاف  ناریا  يادهش  هیلک  يارب  تفای و  روضح  هلیات  ناتسروگ  رد  ًامیقتسم 
ناتـسدرک مدرم  دوزفا  درک و  موکحم  نایناریا ، ناریا و  هب  تبـسن  ناش  یناسناریغ  لامعا  رطاخ  هب  ار  قارع  اـکیرما و  تلود  درک و  توعد  تدـحو  هب  ار 

بوکرس ار  زیزع  نهیم  كاخ  هب  زواجت  عونره  راثن و  ناریا  كاخ  بآ و  زا  عافد  رد  ار  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دنرضاح  دنتـسه و  یناریا  ناملـسم و 
.دننک

تمواقم یلو  هدرک ؛ زاغآ  ناتسدرک  رد  ار  شا  هزات  یلیمحت  گنج  تلود ، دوزفا : درک و  هراشا  ناتسدرک  یلخاد  لئاسم  هب  سپس  ینیسح  نیدلازع  خیش 
قلخ قوقح  زا  هک  نیا  ياج  هب  یمالسا ، يروهمج  زورلاس  رد  دوخ  تانایب  رد  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  ياقآ  .تسا  هدش  نآ  هعسوت  عنام  ناگرمـشیپ 

هک اهنآ  مییوگ  یم  ام  .تسا  بیرغ  ناتـسدرک  رد  مالـسا  دنتفگ  دندرک و  گنج  هب  دیدهت  ار  اهدرُک  دنهدب ، مدرم  هب  حلـص  هدژم  دنیوگب و  نخـس  درُک 
مالـسا یلو  تسا ؛ بیرغ  ناتـسدرک  رد  مالـسا  نیا  دـنهد ، یم  هجنکـش  ار  مدرم  يا  هوزج  ای  باتک  کی  يارب  دـنرپس و  یم  مادـعا  هخوج  هب  ار  ناـناوج 

یناـحور کـی  هک  منک  یم  مـالعا  نم  تفگ : ینیـسح  خیـش  .تـسا  اـهدرُک  تداـبع  نوناـک  دـجاسم ، تـسا و  مکحتـسم  ناتـسدرک  رد  نآرق  دـمحم و 
دوش یم  يروتاتکید  هب  رجنم  هک  لیلد  نیا  هب  ار  يدرف  يربهر  نم  .مرادـن  یگتـسباو  یناـمزاس  هورگ و  بزح و  چـیه  هب  متـسه و  درُک  قلخ  رازگتمدـخ 

(2)« .دراد يروتاتکید  يدرف و  يربهر  زا  یخلت  هبرجت  درُک  قلخ  اریز  منک ؛ یم  موکحم 

نیا .دوش  یم  ارجا  يزیر و  هماـنرب  هل ، هموک  هژیو  هب  درُک  حلـسم  ياـه  هورگ  یهد  ناـمزاس  اـب  ینیـسح ، نیدـلازع  ریخا  كرحت  هک  دوـش  یم  يروآداـی 
.تسا دوجوم  یبـسن  شمارآ  عفد  يارب  ناتـسدرک و  رد  هناحلـسم  تاـکرحت  ندرک  شکورف  اـب  هلباـقم  يارب  ریخا و  لاـعفنا  زا  جورخ  تهج  رد  كرحت 

زا یـشان  زین  یـشخب  .تسا  نآ  اب  اکیرما  ياهدروخرب  دـیدج و  ماظن  یتسیلایرپما  دـض  ياهراتفر  نتفرگ  تدـش  لیلد  هب  تیعـضو ، نیا  زا  یـشخب  داجیا 
ناتـسدرک و هلئـسم  اب  ماظن  دروخرب  عون  هب  زین  رگید  یـشخب  تسا و  هدش  ناریا  یـضرا  تیمامت  یلم و  تینما  هجوتم  قارع  هیحان  زا  هک  تسا  یتادیدهت 

یعضو نینچ  زا  هل  هموک  .تسا  هداد  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  زین  ار  زایتما  بسک  هرکاذم و  هک  ددرگ  یمرب  هلئـسم  نیا  اب  تارکمد  بزح  دروخرب  عون 
.تسا هتفرگ  شیوخ  تکرح  تمدخ  هب  ار  نیدلازع  ینامزاسریغ " شقن   " و یناحور " ناونع   " اج نیا  رد  دهد و  یم  ناشن  يدونشخان  اراکشآ 
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ار رفس  نیا  یلصا  فده  اراکشآ  (1)، دندرک یم  یهارمه  ار  يو  حلسم  درم   50 شترا ، كرتشم  داتس  شرازگ  هب  هک  زقس ، هب  نیدلازع  دورو  یگنوگچ 
.دهد یم  ناشن  هل ، هموک  ياه  همانرب  بوچراچ  رد 

هدـش هریت  ًادـیدش  هورگ  ود  نیا  نیب  هطبار  جدننـس ، رد  ًاریخا  هلمج  زا  تسا ؛ هتـشاد  زین  يراکـشآ  ياهزورب  تارکمد ، بزح  اب  هل  هموک  یـشم  فالتخا 
رگیدـکی اـب  تارکمد  هل و  هموـک  دارفا  زا  رفن  ود  يریگرد  ًارهاـظ  نآ ، تلع  .دـنا  هدرک  زاـغآ  رگیدـکی  ندرک  موـکحم  رد  ار  یعیـسو  تاـغیلبت  تسا و 

(2) تسا

453

رد .دـننادرگزاب  نآ  هب  تسا ، هداتفا  اهنآ  تسد  هب  هرادا  نیا  زا  هک  ار  یتامهم  اه و  حالـس  تساوخ  مدرم  زا  يا  هیعالطا  رد  یبرغ  ناـجیابرذآ  یناـبرهش 
یتارباخم و لیاسو  تازیهجت و  تامهم و  هحلـسا و  يدادـعت  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  ناـیرج  رد  : » تسا هدـمآ  هیعـالطا  نیا 

دنمتفارـش زرابم و  مدرم  تسد  هب  تسا ، هدش  يرادـیرخ  لاملا  تیب  زا  تینما ، مظن و  رارقتـسا  روظنم  هب  هک  یبرغ  ناجیابرذآ  ياه  ینابرهـش  ياهروتوم 
دراد اضاقت  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسا  دنمتفارـش  نامیا و  اب  مرتحم و  یلاـها  زا  اذـل  دـشاب ؛ یم  ینابرهـش  مربم  جاـیتحا  دروم  لاـح  تسا و  هداـتفا  یبـالقنا 

هب اه  ناتسرهش  رد  و  تامهم ، هحلـسا و  هبعـش  هیمورا و  ینابرهـش  هب  ناتـسا  زکرم  رد  رتدوز  هچره  دنراد ، رایتخا  رد  ار  روکذم  لیاسو  زا  یخرب  هچنانچ 
(3)« .دنراد تفایرد  دیسر  هداد ، لیوحت  لحم ، ینابرهش 
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یم هدـهاشم  دندنـسرخان ، عضو  نیا  زا  هک  ییاه  هورگ  يوس  زا  اه  یمارآان  تاکرحت و  زا  يا  هراپ  اما  تسا ؛ مکاح  یبسن  شمارآ  نیـشندرک  قطانم  رد 
يا هیمالعا  دنتـسه ، نارایماک  رد  ناریا  قلخ  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  ناراداوه  هک  خرـس " هتـسه   " ماـن هب  یهورگ  فرط  زا  ناراـیماک  رد  هلمج  زا  دوش ؛
دوخ يارب  ار  درُک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  مان  ناشدوخ  هک  اه  شاج  یمومع  طباور  رتفد  رد  خرـس  هتـسه  ناگرمـشیپ  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدـش  شخپ 

تاکرح دـنا  هدـمآ  گـنت  هب  نارودزم  لاـمعَا  زا  هک  ناراـیماک  مدرم  .دـش ...  رجفنم  بش  تعاس 8  رد  هک  دـنا  هدراذـگ  راک  یبمب  دـنا ، هدرک  باـختنا 
(4)« .دنا هداد  شرتسگ  نکمم  هار  ره  زا  ار  دوخ  زیمآ  ضارتعا 

رد بالقنادض  لماوع  زا  يا  هدع  هدیسر  ربخ  قبط  هاشنامرک ، ینابرهش  شرازگ  ربارب  داد : عالطا  شترا  ینیمز  يورین  داتس  هب  كرتشم  داتس  لاح  نیا  رد 
قبط داد : رادشه  راجیب  هاپـس  هب  هاپـس  تایلمع  یهدنامرف  زکرم  نینچمه   (5) .دراد دوجو  یناهگان  يا  هلمح  لامتحا  دنا و  هدـش  رقتـسم  نارایماک  فارطا 

(6) .دیشاب عاضوا  بقارم  لماک  شاب  هدامآ  اب  .دنتسه  تکرح  رد  فرط  نآ  هب  نمشد  رصانع  زا  يدادعت  هدیسر ، عالطا 

تروص هب  اه  يریگرد  نیا  .تسا  هداد  يور  یتلود  ياهورین  حلـسم و  دارفا  نیب  ییاه  يریگرد  هتـشذگ  بش  دهد  یم  ناشن  زین  هواپ  ینابرهـش  شرازگ 
لوط بش  همین  ات  هدوب و  هدنکارپ  يزادناریت 
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: داد ربخ  لبق  زور  هاگرحس  رد  ییاذیا  یمادقا  زا  لیذ  وحن  هب  زین  هیمورا  هاپس  (1) .تسا هدیشک 

هب نامتخاس  هاگتسد  ود  هجیتن ، رد  هلمح و  هیمورا  يرتمولیک  شش  رد  عقاو  يرایبآ  تاسیسأت  هب  تارکمد  بزح  فرط  زا  بش ، فصن  تعاس 3  دودح  »
ياه مان  هب  يرایبآ  نانابهگن  زا  رفن  هس  هدیـسرن و  يررـض  یناسر  بآ  هب  یلو  هدروآ ؛ راب  هب  یتاراـسخ  رجفنم و  فتولوم  لـتکوک  عیاـم  بمب و  هلیـسو 

(2)« .دنوش یم  هتفرگ  ناگورگ  هب  یفیرش " فیرش   " و یخرف " نیسح   " تسرپرس و یناطلس " دمحم  لگ  "

رد هل  هموک  ناگرمشیپ  زورما  هک  داد  ربخ  جدننس  رد  نامزاس  نیا  يوگنخس  کی  .تسا  لوغشم  تیعقوم  میکحت  هب  هل  هموک  جدننـس ، رد  ماگنه  نیا  رد 
لوط هب  تعاس  ود  هک  يریگرد  نیا  رد  دوزفا : يو  .دـنداد  يرارف  ار  اهنآ  یجواس ، ياتـسور  یکیدزن  رد  يراگزر )  ) يراگتـسر هاپـس  اب  يریگرد  کـی 
ملاس هیقب  دنتشادرب و  یحطس  تاحارج  روبزم  ياه  يریگرد  رد  زین  ناگرمشیپ  زا  رفن  ود  .دندش  یمخز  هتشک و  اه  يراگتسر  هاپس  زا  رفن  دنچ  دیماجنا ،

(3) دنا هتشگ  زاب  دوخ  ياه  ناگداپ  هب 

تهج ییورین  رت  عیرـس  هچره  : » تسا هدـش  روآدای  ار  جدننـس  رد  ورین  دوبمک  لیذ  وحن  هب  نارهت ، هب  یماـیپ  رد  هاـشنامرک  هاپـس  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
(4)« .مینک یم  هیلخت  ار  اج  نآ  هک  نیا  ای  دیتسرفب  جدننس  رد  دابآ  مرخ  یمازعا  يورین  ضیوعت 
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ًاتدمع هک  ییاه  يریگرد  دوش ؛ یم  سکعنم  تاعوبطم  رد  زور  ره  ًابیرقت  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  فلتخم  ياه  ناتـسرهش  رد  هدـنکارپ  ياه  يریگرد 
بالقنا همانزور  رد  جردـنم  شرازگ  کی  هنومن  يارب  اج  نیا  رد  .دنتـسه  قلخ  نیدـهاجم  ياه  هخاش  ای  یبهذـمریغ )  ) پچ ياه  هورگ  نآ  فرط  کـی 

.دوش یم  رکذ  هدوت ) بزح  ناگرا   ) مدرم همان  همانزور  رد  هدش  جرد  شرازگ  ود  یمالسا و 

ياه هورگ  هلیسو  هب  یسکع  هاگشیامن  ییاپرب  هب  ضارتعا  رد  هوانگ  ردنب  رازاب  داد : شرازگ  رهـشوب  زا  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
ندیچرب زا  سپ  مدرم  .دندش  قفانم  امن و  پچ  ناریبد  درط  راتساوخ  شرورپ ، شزومآ و  فرط  هب  ییامیپهار  نمـض  مدرم  زا  يا  هدع  دش و  لیطعت  پچ ،

، رهشوب لوئسم  تاماقم  اب  سامت  نمض  اج  نآ  رد  نانآ  .دنداتـسرف  يرادشخب  هب  يرمرادناژ  ناهورگ  هدنامرف  هارمه  ار  دوخ  ناگدنیامن  هاگـشیامن ، نیا 
امن پچ  ناریبد  جارخا  یتسینومک و  ياه  باتک  شورف  زکارم  لیطعت  ناهاوخ  مدرم  زا  هدع  نیا  .دوش  یگدیسر  ًاروف  ناشتساوخرد  هب  هک  دندرک  اضاقت 

(5) درک دنهاوخ  مادقا  ًاسأر  دوشن ، هجوت  اه  تساوخ  نیا  هب  رگا  هک  دنتشاد  مالعا  دندوب و 

ناتـسرهش رد  عقاو  یلفـس  دابآ  مساق  هیرق  رد  ار  ناریا  هدوت  بزح  ناراداوه  هناخباتک  سانـشان  يا  هدع  شیپ ، يدـنچ  تشون : زورما  مدرم ، همان  همانزور 
هاپس هب  ییاه  همان  بزح  ناراداوه  هراب  نیا  رد  .دش  شوماخ  شتآ  ناراداوه ، اضعا و  تیلاعف  اب  هک  دندیشک  شتآ  هب  رسدور ،

765 ص :
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مادـقا ياضاقت  ثداوح ، هنوگ  نیا  رارکت  زا  يریگولج  روظنم  هب  یلاها  .دـنا  هدرک  لاسرا  یـشرافس  تسپ  تروص  هب  رـسدور ، يرادـنامرف  نارادـساپ و 
(1) .دنراد ار  لوئسم  تاماقم  يروف 

رد ناریا  هدوت  بزح  تایرـشن  شورف  ياه  لحم  زا  یکی  هب  راب  تناو  کی  اب  يا  هدـع  نیدرورف ، ياهزور 18 و 19  رد  تشون : نینچمه  روبزم  هماـنزور 
هدوت بزح  هب  قلعتم  تایرـشن  بتک و  اهنآ  .دراد  رارق  ناتـسرهش  نیا  رد  ناریا  هدوت  بزح  نامتخاس  لباقم  رد  لحم  نیا  .دندرک  هلمح  يراس  ناتـسرهش 

رد يا  هداشگرـس  همان  هعقاو ، نیا  هرابرد  يراس  ناتـسرهش  رد  ناریا  هدوت  بزح  نامزاس  .دندیـشک  شتآ  هب  بالقنا  ناـبایخ  رد  دـندرک و  هراـپ  ار  ناریا 
ياهورین بالقنا و  هاگداد  نارادساپ ، هاپس  یقرتم ، ياه  نامزاس  بازحا ، يراس ، زرابم  مدرم  هب  باطخ  همان  نیا  .تسا  هدرک  رـشتنم  نیدرورف  خیرات 20 

لامعَا هنوگ  نیا  ولج  هک  میراتـساوخ  یماـظتناریغ  یماـظتنا و  لوئـسم  عجارم  زا  ًارـصم  تسا : هدـمآ  نآ  زا  یـشخب  رد  .تسا  يراـس  ناتـسرهش  یماـظتنا 
زاس تشونرـس  یخیرات و  ساسح  هلحرم  نیا  رد  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هک  دـنهدن  هزاـجا  دـنریگب و  ار  هناـهاگآریغ -  هاوخ  هناـهاگآ  هاوخ  یبالقنادـض - 

رد جنـشت  نیا  هب  ریخا  زور  دنچ  رد  نافوط ،"  " هلمج زا  یتسیئوئام  ياه  کهورگ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دهد  رارق  هنایـشحو  شروی  دروم  ار  ام  بالقنا ،
لامعَا هنوگ  نیا  زا  هدروآ ، تسد  هب  تصرف  مسیلایرپما  هاگره  هک  تسا  هدرکن  تباث  هتـشذگ  رد  یخیرات  هبرجت  ایآ  .دـننز  یم  هدز و  نماد  يراـس  رهش 

مارم و زا  رظن  فرـص  ار  همه  بالقنا  يربهر  هک  دـنا  هداتفین  رکف  نیا  هب  یبهذـم  نیتسار  ياهورین  اـیآ  تسا ؟ هدرک  شیوخ  عفن  هب  ار  هدافتـسا  رثکادـح 
ناـمزاس ناریا ، هدوت  بزح  تسا ؟ هدومن  قـیوشت  اـکیرما  گرزب  ناطیـش  دـض  رب  ار  ناـنآ  هدرک و  توـعد  تدـحو  هب  هقرفت  زا  فـلتخم ، ياـه  کلـسم 

زا هک  دـیامن  یم  توعد  یبالقنا  ياهورین  هیلک  زا  دـنک و  یم  موکحم  ار  بـالقنا  هب  نمؤم  یقرتم و  ياـهورین  هب  تـالمح  هنوگ  نیا  يراـس ، ناتـسرهش 
(2) .دننکن غیرد  تسا ، ام  دنمهوکش  بالقنا  ياهدرواتسد  شرتسگ  تیبثت و  میکحت و  نماض  هک  قلخ  دحتم  ههبج  لیکشت  يارب  هزرابم 
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هدناوخ اکیرما  اب  هزرابم  ناماگشیپ  زا  و  نیتسار " نویبالقنا   " و یتسیلایرپما " دض  ًاتقیقح  ياهورین   " زا ار  دوخ  هراومه  هک  ناریا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس 
هب فوطعم  اراکـشآ  هک  بلطم  نیا  رد  .تخادرپ  یتسیلایرپما  دـض  یعقاو  هزراـبم  کـی  یگنوگچ  حیرـشت  هب  دـهاجم  هماـنزور  زورما  هرامـش  رد  تسا ،

: تسا هدمآ  تسا ، ماما  طخ  ماظن و  ياهرداک  رگید  ماما و  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  شنزرس 

کی خیرات ، هلفاق  زا  ناگدنام  بقع  ناراکشزاس و  همه  لومعملا ، بسح  .میدینش  دایز  یلیخ  یتسیلایرپما  دض  ياه  فرح  اهراعش و  بالقنا ، يادرف  زا  »
ياهزرم هک  ردـق  نآ  دـنداد ؛ كاچ  اه  هنیـس  نامقلخ  یلـصا  نمـشد  اب  هناراکایر  تیدـض  رد  مه  دـعب  دـندمآرد و  بالقنا  گنر  هنامز و  گنر  هب  هبش 

کی رازه و  هک  اهنآ  تسیلایرپما و  دض  ًاتقیقح  ياهورین  نیب  یعقاو 

766 ص :
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رگم دـننک ، ملع  دنتـسناوت  یم  يزیچره  روبزم  ناـکاچ  هنیـس  هک  دوب  روآ  تفگـش  تفر ...  نیب  زا  دـننک ، یم  راومه  اـه  تسیلاـیرپما  يارب  ار  هار  قـیرط 
زونه زین  یـسوساج  هنال  دانـسا  زا  یهوبنا  هک  دـنناد  یم  همه  زورما  و  كاواس ، ایـس و  يدایا  یماـسا  تسیل  نداد  نوریب  اـهنآ و  وغل  اـهدادرارق و  ياـشفا 

« .تسا هدنام  هدشنرشتنم 

رد هباشم  ياه  هورگ  نامزاس و  ياهورین  روضح  رب  رخآ ، رد  دزادرپ و  یم  مسیلایرپما  اب  یعقاو  هزرابم  هرابرد  ییاه  ترورـض  حرط  هب  نامزاس  همادا ، رد 
(2)-(1) .دنک یم  دیکأت  یتسیلایرپما  دض  تکرح  ندوب  یعقاو  تمالع  طرش و  هلزنم  هب  یتسیلایرپما  دض  تکرح  ره 

لابند يدج  روط  هب  ار  روشک  نیا  اب  هزرابم  اکیرما  بیقر  یناهج  بطق  زا  تیامح  رد  شیوخ ، صاخ  یـشم  قباطم  هک  ناریا  هدوت  بزح  رگید ، يوس  زا 
وریپ ناملسم  نایوجـشناد  ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  عضاوم  اب  راکـشآ  یلباقت  رد  دناسر و  پاچ  هب  مدرم  همان  همانزور  رد  يا  هلاقم  زورما  دنک ، یم 

درک دیکأت  دوب و  زیمآ  تیامح  تدش  هب  اراکـشآ و  هک  تخادرپ  یعـضاوم  مالعا  هب  ًاددجم  هلاقم  نیا  رد  روبزم  بزح  .داد  رارق  دییأت  دروم  ار  ماما  طخ 
: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد   (3) .دنتسه يدج  اکیرما  اب  هزرابم  رد  روبزم ، نایوجشناد  ماما و  ماظن و  هک 

طخ وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  يدرمیاپ  تماقتـسا و  اکیرما ، راکتیانج  راوخناهج و  مسیلایرپما  اب  هزرابم  رد  ماما  ریذپان  شزاس  عطاق و  عضوم  لابند  هب  »
مادقا .تسا  هتـشاد  یـساسا  مهـس  دنا ، هدروخ  اه  هنایزات  رادغ  مسیلایرپما  زا  هک  یمدرم  هدیـشک  تنحم  ياه  تسد  رد  اه  ناگورگ  ندـنام  یقاب  رد  ماما 

هیلع يراکبارخ  هئطوت و  مرگرـس  تاملپید "  " باقن اب  هک  سوساج  یتشم  يریگ  ناـگورگ  اـکیرما و  یـسوساج  هنـال  ریخـست  رد  نایوجـشناد  هناروـالد 
.درک يریگ  هرانک  هب  روبجم  ار  تقو  راکـشزاس  تلود  هک  دوب  يزیگنا  شیاتـس  ناشخرد و  راکتبا  نانچ  دـندوب ، ام  یمدرم  یتسیلایرپما و  دـض  بـالقنا 

روضح ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  دـناوخارف ، هزرابم  هب  ار  مدرم  درک و  مالعا  ار  لوا " بـالقنا  زا  رت  گرزب  یبـالقنا   " ینیمخ ماـما  هک  یناـمز 
هب دوخ  مهم  ياه  يرگاشفا  اب  نایوجـشناد  .دـندرک ...  باختنا  دوب ، هدوشگ  اکیرما  مسیلایرپما  هیلع  ماما  عطاق  ناـیب  هک  يدـیدج  ههبج  رد  ار  دوخ  لاـعف 
هک ینطو  ياه  هرهچ  زا  یخرب  و  ایـس ،" ناسوساج  "، " ترافـس نادـنمراک   " اکیرما و یـسوساج " هناخ  "، " اکیرما ترافـس   " هک دـنداد  ناشن  نایناهج 

.دنتسین ایس  ناراکمه  زج  دندرک ، لاغشا  ار  یتلود  ساسح  عضاوم  بالقنا  زا  سپ  هلصافالب 

موجه نیتسخن  جامآ  لیلد  نیمه  هب  دنا و  هدوب  نآ  ناراداوه  يدایا و  اکیرما و  مسیلایرپما  مشچ  رد  يراخ  زاغآ ، زا  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 
اجنادب موجه  نیا  راک  .اهنآ  هبناج  همه 

767 ص :
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ماما عطاق  نشور و  تانایب  فعـضتسم و  مورحم و  ياه  هدوت  تیاـمح  اـما  دـش ؛ ناـنآ  همکاـحم  ناـهاوخ  تفاـی و  تأرج  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هک  دیـشک 
یم دوخ  تسکـش  ار  نانآ  تسکـش  مدرم ...  ياه  هدوت  .تسا  هدوب  نایوجـشناد  هدـنهد  ماهلا  شخبامرگ و  قیاـقد ، نیرت  ساـسح  رد  هراومه و  ینیمخ ،

نیدالوپ و نامیا  اب  گرزب  ناطیش  هیلع  هزرابم  تاظحل  نیرتراوشد  رد  ماما ، هار  رادافو  ناراپس  یپ  نیا  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  .دنتـسناد ... 
تیعطاق ات  دندنام  یقاب  دوخ  رگنـس  رد  ساره  یب  بالقنا ، مزر  نادیم  زا  هدیـشکرب  نادنزرف  نیا  .دندنام  یقاب  شیوخ  عضاوم  رـس  رب  لزلزت ، يا  هرذ  یب 

.درک دیکأت  نانآ  عضاوم  تیناقح  رب  تفاتش و  نانآ  کمک  هب  ینیمخ  ماما 

ام مدرم  يزوریپ  هک  ار  نانآ  يزوریپ  میتسرف و  یم  مرگ  ياهدورد  هدنمزر ، هتشذگ  دوخ  زا  نارتخد  نارسپ و  نیا  ماما ، طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  هب 
(2)-(1)« .میدنموزرآ تسا  راوخناهج  مسیلایرپما  هیلع  هنالداع  دربن  رد 
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نارگلیلحت و نارادمتسایس ، ياه  ثحب  نیرت  مهم  زا  یکی  اکیرما ،" یسوساج  هنال   " فرصت ییاکیرما و  ناراشتسم  جارخا  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  اب 
ناریا رد  یبرغ " هن  یقرـش  هن   " راعـش لاح ، نیا  رد  .تسا  يوروش  ریهامج  داحتا  اب  یمالـسا  بالقنا  یکیدزن  عوضوم  یجراخ ، ياه  هناسر  ناراـگنربخ 
تیدض هک  دنراد  دوجو  زین  ییاه  شرگن  نایم  نیا  رد  .دهد  یم  ناشن  ًاررکم  ار  دوخ  ناتسناغفا  هیضق  رد  هژیو  هب  عوضوم  نیا  دوش و  یم  لابند  هنارـصم 
یقرـش هن   " رادم رد  تکرح  کیکفت  هک  تسا  ینتفگ  اکیرمادض ."  " ات دنتـسه  سوردض "  " ًاتیهام دنناد و  یم  اکیرما  اب  تیدض  رب  مدقم  ار  يوروش  اب 

ار سوردـض  ياـه  تکرح  یخرب  ینونک ، عاـضوا  رد  هژیو  هب  نادـقتنم  زا  یـضعب  .تسا  نکممریغ  یهاـگ  لکـشم و  روبزم ، ياـه  شرگن  زا  یبرغ " هن 
.دنرامش یم  اکیرما  زا  ناریا  ییادج  ندشن  یعطق  هب  لیامت  یعون 

يدـج تفلاخم  مالعا  کی  هب  ناریا   - (3) دـش لیکـشت  رهظزادعب  زورما  هک  تلود -  تئیه  بالقنا و  ياروش  كرتشم  هسلج  نایاپ  زا  سپ  لاح ، ره  رد 
یپ رد  یمالسا ، بالقنا  همانزور  هتشون  هب  .دش  مالعا  ناتسناغفا  هلئسم  يریگ ، عضوم  نیا  تلع  لماع و  مه  راب  نیا  .درک  مادقا  يوروش  درکلمع  لابق  رد 

: تفگ بالقنا  ياروش  يوگنخـس  یبیبح  نسح  رتکد  دش ، لیکـشت  يریزو  تسخن  نامتخاس  رد  ردـص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  تسایر  هب  هک  روبزم  هسلج 
هرابود هسلج  نیا  رد  هک  دوب  هدـش  بیوصت  بالقنا  ياروش  رد  ًالبق  هلئـسم  نیا  تفگ : يو  .درک  دـهاوخن  تکرـش  وکـسم  کیپملا  ياه  يزاـب  رد  ناریا 

.تفرگ رارق  دیکأت  دروم  دش و  حرطم 

768 ص :
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.ماظن ص776 راداوه  ییاکیرما  دض  ياهورین  رگید  ماما و 
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هب ناتـسناغفا  لاغـشا  لیلد  هب  تفگ : میمـصت  نیا  هرابرد  سراپ  يرازگربخ  اب  سامت  رد  يریزو ، تسخن  ياـه  ناـمزاس  لوئـسم  ییاـبطابط  قداـص  رتکد 
یم مدرم  قوقح  زا  مد  هک  نیلمرک  نارادمدرـس  ياهاعدا  فالخرب  اه ، قلخ  تیمکاح  قح  یللملا و  نیب  قوقح  هب  يوروش  دهعت  مدـع  يوروش و  تسد 

یمدرمدض و تسایس  نیا  هب  ضارتعا  تقیقح  رد  کیپملا  ياه  يزاب  رد  تکرـش  مدع  نیاربانب  دنتـسه ؛ مدرم  تسین ، حرطم  نارادمامز  يارب  هچنآ  دننز 
یمن میرحت  ار  هلئسم  مه  اکیرما  رگا  دوزفا : ییابطابط  .تسا  يوروش  يوس  زا  یتلم  قوقح  تارایتخا و  يدازآ ، نتخانش  تیمـسر  هب  ترورـض  رب  دیکأت 

دنچره تسین ؛ اکیرما  هدـحتم  تالایا  غیلبت  ریثأت  تحت  ًادـبا  میرحت  نیا  نیارباـنب  درک ؛ یم  یط  ار  دوخ  لقتـسم  هار  بـالقنا  ياروش  مراد  ناـنیمطا  درک ،
دیپس ار  لوغم  يور  يراوخناهج  رد  درادـن و  یتسیلایـسوس  يوروش  زا  یمک  تسد  تسا ، نیطـسلف  نارگلاغـشا  یماح  دوخ ، هک  اکیرما  هدـحتم  تـالایا 

(1) .تسا هدرک 

یگدنیامن تئیه  هک  ینیکمت  مدع  یپ  رد  تسا : هدرک  مالعا  تفن  ترازو  شرازگ  زا  لقن  هب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  ناهیک  همانزور  دوش  یم  يروآدای 
يارب ناریا و  یمالـسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  دـییأت  هب  هجوت  اب  و  داد ، ناـشن  ناریا  تلم  قحب  قوقح  تخادرپ  هنیمز  رد  دوخ ، تارکاذـم  رد  يوروش 

(2) .دوش عطق  يوروش  روشک  هب  زاگ  رودص  هک  دش  هداد  حیجرت  یلم ، تیثیح  عفانم و  ظفح 
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دیکأت نتفریذپ و  نمـض  اضما ، رازه  جـنپ  زا  شیب  اب  راموط  کی  لاسرا  اب  نانبل  بونج  ناناملـسم  ، » یمالـسا يروهمج  همانزور  زورما  هرامـش  هتـشون  هب 
رد اکیرما  مزیلایرپما  هیلعرب  ناریا  تلم  قحب  تازرابم  زا  ار ] دوخ  تیامح  ، ] نافعـضتسم بالقنا  ناهج و  یمالـسا  بالقنا  ناونع  هب  ینیمخ  ماـما  يربهر 

قداصدیس ياقآ  مالسالا  تجح  هلیسو  هب  راموط  نیا   » شرازگ نیمه  ساسا  رب  .دنتشاد » مالعا  يوروش  مزیلایرپما  لایسوس  هیلعرب  ناتسناغفا  تلم  ناریا و 
(3)« .تسا هدیسر  نارهت  رد  ینیمخ  ماما  تقوم  هاگتماقا  هب  نانبل  بونج  زا  يوسوم 

رد .تسا  هدـش  جنـشتم  نانبل  بونج  عاضوا  ناـنبل  كاـخ  هب  یلیئارـسا  ياـهورین  دورو  اـب  توریب ، زا  اـه  يرازگربخ  شرازگ  هب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور  شرازگ 

یتلود تاماقم  مادقا ، نیا  اب  نامز  مه  .دندش  نانبل  كاخ  دراو  رتمولیک  نیدنچ  یکیرچدض  تایلمع  هتـشر  کی  ماجنا  هناهب  هب  لیئارـسا  تلود  ياهورین 
هسلج يروف  لیکشت  راتساوخ  نانبل 

769 ص :
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هب ار  زورما  رـسارس  لیئارـسا  ياهورین  دـنتفگ  یبرغ  کیتاملپید  عبانم  .دوش  یگدیـسر  لیئارـسا  مجاهت  نیا  هب  ات  دـندیدرگ  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش 
رد لیئارسا ، شترا  زا  یشخب  کنات و  يرامش  یب  دادعت  دنتفگ  ینیع  نارظان  .دندوب  هدرک  فرـصت  هبنـشراهچ  زور  هک  دندوب  لوغـشم  یعـضاوم  تیوقت 

.دنتشذگ روشک  ود  نیب  زرم  زا  ینیطسلف ، ياه  کیرچ  بوکرس  يریگتسد و  تهج  یششوک 

تیاعر ار  نانبل  تیمکاح  قح  لیئارـسا  تفگ  وا  .درک  مهتم  للم  نامزاس  همانعطق  نتـشاذگ  اپریز  هب  ار  لیئارـسا  ناـنبل ، هجراـخ  روما  ریزو  سورطپ  داؤف 
.تسا هدیسر  رفن  هب 350  دنا  هتشذگ  زرم  زا  هک  یلیئارسا  نازابرس  دادعت  دوش  یم  هتفگ  .تسا  هدرکن 

یم مرتحم  ار  نانبل  تیمکاح  دـنا و  هدرکن  هلمح  نانبل  بونج  هب  یلیئارـسا  ياهورین  هک  درک  مالعا  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نیگب  میخاـنم  رگید ، يوس  زا 
هداتفا قافتا  [ 18/1/1359  ] هبنشود هچنآ  ریظن  تسا ]  ] ییاه يزیرنوخ  زا  يریگولج  ریخا ، تامادقا  زا  ام  دصق  اهنت  : » دوزفا سپـس  نیگب  میخانم  .دنرامش 

.دندش هتشک  یلیئارسا  هس  زور ، نآ  رد  ینیطسلف  ياه  کیرچ  هلمح  لابند  هب  .تسا »

مکحتـسم یعافد  طخ  کی  ینیطـسلف ، ياه  کیرچ  يذوفن  تامادـقا  ربارب  رد  دراد  دـصق  لیئارـسا  دـنتفگ  نانبل  بونج  رد  للم  نامزاس  عباـنم  نینچمه 
نیا زا  تایلمع  نایاپ  ضحم  هب  تسا و  یتقوم  نانبل  بونج  رد  لیئارـسا  یماظن  روضح  هک  درک  دـیکأت  زین  لیئارـسا  عافد  ریزو  نمزیاو  رزع  .دـنک  داـجیا 

.دـشن شاف  تارکاذـم  تایئزج  هک  تفرگ  تروص  یتاقالم  نمزیاو  رزع  اکیرما و  رادراک  نوارب  ماـیلیو  نیب  هنیمز  نیمه  رد  .دـش  دـهاوخ  جراـخ  هقطنم 
تالمح زا  يریگولج  زرم ، زا  روبع  تلع  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  خساپ  رد  نمزیاو  هدش و  مجاهت  تلع  حیـضوت  راتـساوخ  اکیرما  رادراک  دوش  یم  هتفگ 

.تسا هقطنم  نیا  رد  لیئارسا  ياه  كرهش  هب  ینیطسلف  ياه  کیرچ  يدعب 

ياهورین ریخا  مجاهت  هرابرد  ثحب  يارب  هسلج  نیا  .داد  هسلج  لیکـشت  دوخ  نارواـشم  اـب  لـلم  ناـمزاس  لـکریبد  میاهدـلاو  تروک  زورما  لاـح  نیا  رد 
دعـس ياهورین  تیعـضو  هرابرد  نینچمه  هسلج  نیا  رد  .دوب  نانبل  بونج  رد  للم  نامزاس  حلـص  ظـفاح  ياـهورین  لرتنک  تحت  هقطنم  هب  لیئارـسا  شترا 

(1) .دشن مالعا  نآ  جیاتن  تارکاذم و  نیا  تایئزج  اما  تفرگ ؛ تروص  ییاهوگو  تفگ  دنک ، یم  ینابیتشپ  ار  اهنآ  لیئارسا  هک  دادح 
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ردص ینب  رـسمه  ینیـسح  ارذـع  مناخ  اب  همانزور  نیا  لصفم  ًاتبـسن  هبحاصم  دوخ  زورما  هرامـش  رد  ردـص ، ینب  نایرج  ناگرا  یمالـسا  بالقنا  همانزور 
نکمم هک  یتاماهبا  دزادرپب ؛ تاماهبا  یخرب  عفر  هب  میقتـسمریغ  روط  هب  هبحاصم ، نیا  رد  تسا  هدیـشوک  هماـنزور  .تسا  هدرک  جرد  ار  يروهمج  سیئر 

نیا زا  یـشخب  رد  يروهمج  سیئر  رـسمه  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  مدرم  هماع  نهذ  رد  روشک ، جراخ  رد  ردـص  ینب  یـصوصخ  یگدـنز  عون  هرابرد  تسا 
: تشاد راهظا  راگنربخ  لاؤس  هب  خساپ  نمض  هبحاصم 
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راگنربخ هب  ًالبق  هک  روط  نامه  .دوبن  روط  نیا  ًالـصا  هک  یلاحرد  دوب ؛ شدرگ  حیرفت و  طقف  اپورا  رد  ام  یگدـنز  هک  دـننک  رکف  مدرم ] یـضعب   ] دـیاش »
متخادرپ و نابز  يریگارف  هب  نم  اج  نآ  رد  .میتشاد و  ساـمت  مه  اـب  رت  مک  داـیز  راـک  تلع  هب  میدوب و  هناـخ  رد  تدـم  ماـمت  اـج  نآ  رد  متفگ  يرگید 

یم ردـص  ینب  کمک  یملع  تاقیقحت  يارب  كرادـم  دانـسا و  يروآ  عمج  رد  ار  متقو  زا  یتدـم  مدرک و  یم  يراـکمه  قدـصم  تاراـشتنا  اـب  نینچمه 
رد تفرگ و  جوا  ناریا  رد  هزرابم  هک  نیا  ات  .مدرک  یم  کمک  ناشیا  هب  تاعوبطم  همجرت  يارب  سیراپ ، رد  ماـما  تماـقا  تدـم  رد  رخاوا  نیا  اـت  مدرک ،

ناریا هب  ناتـسبات  رد  هک  نیا  ات  .مدـنام  سیراپ  رد  دـنتفر ، یم  هسردـم  هک  اه  هچب  رطاخ  هب  نم  یلو  تشگزاب ؛ ناریا  هب  ماما  اـب  هارمه  ردـص  ینب  نآ  یپ 
مدش روبجم  نم  میدشن و  یگدنز  يارب  یلحم  ندرک  ادیپ  هب  قفوم  ردص  ینب  يراتفرگ  تلع  هب  اما  مینک ؛ یگدنز  ناریا  رد  هک  میتشاد  میمصت  میدمآ و 

منادنزرف و  متـشگزاب ، ناریا  هب  مشاب و  اج  نآ  رد  هک  تسین  حالـص  مدـید  دـش  عورـش  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هک  ینامز  و  مدرگزاب ، هسنارف  هب  هک 
(1)« .درک میهاوخ  یگدنز  ناریا  رد  یگمه  هللاءاش  نا  دنیآ و  یم  ناریا  هب  یلیصحت  لاس  نایاپ  زا  دعب 

* * *

رتراک هب  یکسنیژرب  ياه  هیصوت  ییاکیرما و  ياه  ناگورگ  تاجن  تایلمع  هب  يا  هراشا  شرازگ 432 : همیمض 

حطـس اما  تسا ؛ يریگیپ  یحارط و  تسد  رد  سبط  تایلمع  رـضاح  لاح  رد  تسا ، هدـش  هراشا  ًالبق  زین  باتک  نیا  رد  دـش و  راکـشآ  ًادـعب  هک  ناـنچنآ 
هنیمز و هک  درک  لاسرا  اکیرما  يروهمج  سیئر  يارب  یتشاددای  هراـب  نیا  رد  یکـسنیژرب  زورما  .دراد  رارق  يرـس " یلک  هب   " دـح رد  يریگیپ  یـسررب و 

بلاـطم يدـنب  هقبط  حطـس  سبط و  هلمح  تیمها  تشادداـی  نیا  .دوش  یم  بوسحم  اـکیرما  یلم  تینما  ياروـش  يادرف  هسلج  ثحاـبم  يارب  يا  همدـقم 
نینچ هراب  نیا  رد  یکـسنیژرب  يدعب  ياه  هتـشون  رد  .تسا  هدـش  دای  تاجن " تیرومأم  : " ناونع اب  نآ  زا  هک  يا  هلمح  دـهد ؛ یم  ناشن  ار  نآ  هب  طوبرم 

: تسا هدمآ 

کی .تشاد  لاـبند  هب  [ 22/1/1359  ] لیروآ هعمج 11  زور  رد  ار  یلم  تینما  ياروش  مهم  سـالجا  دوـخ ، لاـبند  هب  [، 18/1/1359  ] لیروآ سالجا 7  »
هلئسم هک  متـشاد  راهظا  مدرک ، میلـست  روهمج  سیئر  هب  ار  نآ  هک  اه " ناگورگ  ندرک  دازآ   " ناونع تحت  یتشاددای  رد  [ 21/1/1359  ] نآ زا  لبق  زور 
مادقا هک  اج  نآ  زا  .مینک  باختنا  ار  یکی  روز ، میقتسم  دربراک  ای  اه  ناگورگ  تاجن  تایلمع  نایم  میراچان  ًاساسا  ام  تسا و  هدیـسر  نایاپ  هب  تارکاذم 
يدج روط  هب  ار  اه  ناگورگ  تاجن  تیرومأم  نوماریپ  يریگ  میمصت  ات  مدرک  هیصوت  روهمج  سیئر  هب  تخادنا ، یم  اه  يوروش  نماد  هب  ار  ناریا  مود ،

: متشون تشاددای  نیا  رد  .دهد  رارق  یسررب  دروم 

، نآ زا  دعب  مه  دیاش  ناتسبات و  رسارس  رد  اه  ناگورگ  ندوب  ینادنز  همادا  هب  دیاب  دهد ، رییغت  ار  يزاب  نیا  تیهام  يا  هلئـسم  رگا  هک  نیا  نخـس  هاتوک  "

دیاب اما  تسا ؛ رت  لکشم  امش  يارب  نآ  لوبق  یسررب و  رطخ  .تسین  ناسآ  الاب  هیصوت  يارجا  هتبلا  .میهد ...  رد  نت 
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ار هدـحتم  تالایا  یللملا  نیب  یگدنکفارـس  و  مدرم ، يدـیماان  شیازفا  ینالوط ، تسب  نب  کی  روآ  نایز  تاریثأت  مینک و  رکف  ییاکیرما  تشونرس 50  هب 
" .میشاب هتشاد  رظن  رد 

ات دشاب  هارمه  نامز  مه  هنایوج  یفالت  هبرـض  کی  ندروآ  دراو  يارب  یلامتحا  حرط  کی  اب  دیاب  تاجن  تایلمع  هنوگ  ره  هک  مدـیدرگ  رکذـتم  نینچمه 
.دوش هداد  تایلمع  هب  يرت  عیسو  موهفم  تاجن ، تیرومأم  تسکش  تروص  رد  هلیسو  نیدب 

تکرـش اب  ار  یلم  تینما  ياروش  مهم  رایـسب  هسلج  ات  میدرک  هیـصوت  روهمج  سیئر  هب  حرط ، ندنام " هدیـشوپ   " نوماریپ دایز  ینارگن  رطاخ  هب  ماجنارس 
تاجن تیرومأم  حرط  اب  هک  دـیوگب  اـهنآ  هب  ناـهذا  نداد  بیرف  يارب  نآ ، ناـیاپ  رد  و  دـهدب ، لیکـشت  یلخاد  روما  رد  شا  هدـمع  نارواـشم  زا  یـضعب 

لیکـشت دنـشاب ،" علطم  نایرج  زا  تسیاب  یم   " هک يدارفا  تکرـش  اب  رت  کچوک  يازجم  هسلج  کی  دـیاب  ام  سپـس  .تسا  هدرک  تفلاخم  اه  ناـگورگ 
(1)« .مییامن ذاختا  تاجن  تیرومأم  حرط  ندروآ  رد  ارجا  هب  يارب  ار  یعقاو  میمصت  هسلج ، نآ  رد  هداد و 

ییاکیرما ناگورگ  ود  ینویزیولت  هبحاصم  زا  یشرازگ  شرازگ 433 : همیمض 

نیا اب  درک ، جرد  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ  زا  نت  ود  هتـشذگ  بش  ینویزیولت  هبحاـصم  زا  یـشرازگ  دوخ  زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور 
: تسا حرش  نیا  هب  شرازگ  نیا  لماک  نتم  ییاکیرما ." ياه  ناگورگ  يرگاشفا  : " ناونع

، دندروآ لمع  هب  اکیرما  یسوساج  هنال  رد  رقتسم  ییاکیرما  ناسوساج  زا  رفن  ود  اب  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  هک  ینویزیولت  هبحاصم  کی  رد  »
لخاد لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  يریگربخ  هوحن  شترا ، رد  اه  ییاکیرما  تلاخد  اه ، ییاکیرما  اب  يولهپ  فیثک  نادـناخ  طباور  هنیمز  رد  یعیـسو  تاـعالطا 

.دش اشفا  ترافس  یلخاد  یتاعالطا  تاسیسأت  هناخسوساج و 

نینچ زا  متلود  منیب  یم  یتـقو  دـیآ  یم  درد  هب  نم  لد  تسا و  هدرب  تراـغ  هب  ار  ناریا  ياـه  تورث  هاـش  نـم  رظن  هـب  تـفگ : سوساـج  ود  نـیا  زا  یکی 
صخش نیا  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال   ) .درک اشفا  رفیش  لنلک  دروم  رد  یعیـسو  تاعالطا  يو  .تسا  هدرک  اهر  اج  نیا  ار  ام  دنک و  یم  تیامح  یـصخش 
تیلاعف ماجنا  يو و  دوجو  هب  ورین  لنـسرپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  هدوب و  لوغـشم  تیلاـعف  هب  ییاوه  يورین  حطـس  رد  هدوب و  ناریا  رد  زین  بـالقنا  زا  سپ 
ددـجم يزادـناراک  هب  رد  یتح  وا  عـالطا ، رارق  هب  .دنتـشاد  راـهظا  ییاوه  يورین  ناـمز  نآ  ياـسؤر  هب  اـهراب  ار  ضارتعا  نیا  دنتـشاد و  ضارتعا  شیاـه 

( .تسا هتشاد  تلاخد  زین  دش  یم  هرادا  ایس  طسوت  هک  رهشهب  ناکبک  یسوساج  هاگتسیا 

مامت زکرم  نیمه  طسوت  یتح  اهنآ  .دـنتفرگ  یم  ار  اه  سور  ياـه  کـشوم  درب  یـسوساج ، هاگتـسیا  نیا  قیرط  زا  اـه  ییاـکیرما  يو ، تاراـهظا  قبط  رب 
اه تیلاعف  نیا  ییاکیرما ، ناسوساج  زا  رگید  نت  ود  سوسناج  نوسنیبار و  لین  قافتا  هب  صخـش  نیا  .دـندرک  یم  لرتنک  ار  ناریا  تلود  ییویدار  جاوما 

: تفگ تسا ، هدوب  عالطا  یب  نآ  دوجو  زا  زین  عولخم  هاش  تلود  یتح  هک  یسوساج  يامیپاوه  کی  - 12C يامیپاوه دروم  رد  يو  .دندرک  یم  هرادا  ار 
يرادربسکع و يوروش  ناریا و  یماظن  تاسیـسأت  هیلک  زا  قیرط  نآ  زا  دوب و  هدش  بصن  نابلخ  کمک  یلدنـص  ریز  نآ  یـساکع  يرادربملیف و  نیبرود 

جراخ هب  تسا ، هدوب  ناتـسکاپ  ناتـسودنه و  ناریا ، زا  ییاه  سکع  لماش  هک  اـمیپاوه  نیا  یـسوساج  ياـه  هماـنرب  نیرخآ  .تسا  هدـش  یم  يرادربملیف 
.تسا هدش  هداتسرف 

.تسا هداتـسرف  اـکیرما  هب  رویرهـش 58 ، رد  ینعی  یـسوساج  هنـال  لاغـشا  زا  لـبق  هاـم  ود  ار  اـمیپاوه  نیا  نیبرود  صخـش  نیا  دوخ  يو ، فارتـعا  هب  اـنب 
اب هک  دـننادرگزاب  ناریا  هب  نتآ  زا  بالقنا  زا  سپ  ار  نآ  دنتـساوخ  یم  امیپاوه  نیا  طسوت  یـسوساج  هیـضق  لصا  نتـشادهگن  ناهنپ  يارب  اـه  ییاـکیرما 

.دنا هدش  فرصنم  راک  نیا  زا  نایوجشناد ، طسوت  هناخسوساج  لاغشا 

یتاعالطا تاناکما  هنیمز  رد  یتاعالطا  تسا ، هدرک  یم  راک  یـسوساج  هنال  رد  ایـس ، رد  نوگاتنپ  هب  هتـسباو  رتفد  رد  هک  تیئوس  فزوج  ماـن  هب  مود  رفن 
، بالقنا رساترس  رد  هک  هناخسوساج  رد  دوجوم  ياه  هاگتسد 
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اه هاگتسد  نیا  تفگ  يو  .تشاذگ  ناگدننیب  رایتخا  رد  دنا ، هدرک  یم  لرتنک  ار  ینویزیولت  ویدار  تارباخم  هیلک  ناریا و  رـساترس  رد  مدرم  ياه  تیلاعف 
ار تمـسق  نیا  تاسیـسأت  هیلک  ًابیرقت  اه  ییاکیرما  يو ، هتفگ  هب  .دراد  رارق  يرت  گرزب  قاتا  لخاد  رد  زین  قاتا  نآ  دوخ  هک  دراد  رارق  یقاـتا  لـخاد  رد 

.دنا هدرک  جراخ  ناریا  زا  یگداس  هب  بالقنا  زا  سپ  تسا ، هدوب  يوق  رایسب  گرزب و  ياهرتویپماک  لماش  هک 

دننام يدارفا  نآ  رد  هک  تسا  افکدوخ  یتاعالطا  دحاو  کی  تسا ، فورعم  رفیش  لنلک  نامه  نآ  میقتسم  لوئـسم  هک  یتاعالطا  دحاو  درف ، نیا  هتفگ  هب 
هیلک لمح  رومأم  هک  زین  پاکسا  گنهرس  .دنا  هدوب  يراکمه  تیلاعف و  لوغـشم  فیکوا  ناج  یتراد و  نرهآ ، ناج  روم ، ترب  نلآ ، گنهرـس  یلیرگ ،

هب تسناوت  یم  دـش ، یم  اشفا  اهنآ  لمع  نیا  رگا  هک  درک  یم  راک  نملگنآ  ریـشناد و  يراکمه  اب  دارفا و  نیا  اب  هطبار  رد  دوب ، ناریا  زا  جراخ  هب  لیاسو 
.دوش مامت  نارگ  یلیخ  اهنآ  يارب  دنزب و  یناوارف  نایز  ررض و  اکیرما 

زا ار  طوبرم  سانجا  عیرـس  تحار و  یلیخ  بالقنا  زا  سپ  اه  ییاـکیرما  هک  نیا  زا  تسا ، ایـس  رومأـم  کـی  دوخ  هک  تیئوس  فزوج  ینعی  صخـش  نیا 
رد تفگ : نایاپ  رد  وا  .ریخ  ای  تشاد  یلماوع  مه  دابآرهم  كرمگ  رد  ایـس  ایآ  مناد  یمن  تفگ : درک و  بجعت  راهظا  دنا ، هدرک  جراخ  دابآرهم  كرمگ 

بورـشم لاس  تفه  تدم  هب  ییاکیرما  يارب 120  ًالثم  .دوش  یمن  زاب  نآ  ِرد  هک  دراد  دوجو  يرتویپماـک  یتاـعالطا و  تاسیـسأت  نیا  هب  طوبرم  کـقاتا 
(1) .دوش یم  رالد  نویلیم  ود  رب  غلاب  نآ  تمیق  هک  میتشاد 

اکیرما زا  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  یگنوگچ  شرازگ 437 : همیمض 

وحن هب  نانآ ، اب  ناییاکیرما  دروخرب  اکیرما و  زا  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  یگنوگچ  فلتخم ، عبانم  اب  وگو  تفگ  رد  ناگدش  جارخا  تاراهظا  قباطم 
: تسا میسرت  لباق  لیذ 

یعیسو تارهاظت  ناملسم ، ناهایس  زا  یهورگ  هارمه  هب  برع  یناریا و  نایوجشناد  زا  يا  هدع  اکیرما ، هب  تاداسرونا  دورو  زا  سپ  هتشذگ  هبنـشود  زور 
ناریا 36 ترافس  ياضعا  هب  دنت ، ینارنخـس  کی  نمـض  رتراک  زور ، نامه  رهظزادعب  تعاس 3  رد   (2) .دنتخادنا هار  هب  اکیرما  ياهرهـش  رت  شیب  رد  ار 

نیا لابند  هب  .دـندرک  یناریا  ياه  تاملپید  هجوتم  ییاکیرما  نارومأم  ار  اـه  نیهوت  عاونا  تلهم ، نیا  یط  .دـننک  كرت  ار  اـکیرما  هک  داد  تلهم  تعاـس 
يآ.یب.فا رومأم  ود  ار  ناریا  ترافـس  ياضعا  زا  کی  ره  دـمآرد و  ایـس  نامزاس  يآ.یب.فا و  نارومأم  هرـصاحم  هب  ناریا  ترافـس  هناریگلفاغ ، تلهم 

دـنداد و یم  کیـشک  اهنآ  هناخ  يولج  اه ، يرگلوسنک  ترافـس و  ياضعا  سکع  نتـشاد  تسد  رد  اب  يآ.یب.فا  نارومأـم  .دـنداد  رارق  تبقارم  تحت 
.دندرک یم  تکرح  وا  لابند  هب  درادرب ، یمدق  تساوخ  یم  یناریا  کی  هچنانچ 

نکمم ناشتماقا  عضو  هک  ار  ینایوجشناد  ياهازیو  كرادم و  تعرس  هب  دنتسناوت  طقف  ناریا  يرگلوسنک  ترافـس و  ياضعا  هتعاس ، تلهم 36  لوط  رد 
یقاب تلهم  نایاپ  هب  تعاس  دنچ  .دوب  هدـنامن  یقاب  مزال  تامادـقا  لیمکت  يارب  یتصرف  رگید  دـنراد و  لاسرا  ناشیارب  تسپ  اب  دـشاب ، هدـننک  نارگن  دوب 
برد دندش و  هدرب  يا  هطقن  هب  رومأم  ود  هلیسو  هب  کیره  دندوب ، ترافس  لخاد  رد  هک  هدع  نآ  تفرگ و  رارق  هرصاحم  رد  ناریا  ترافس  هک  دوب  هدنام 

ار نانیا  تیعـضو  زین  اهنآ  تسین  مولعم  هک  یناتـسود  هب  ار  ناش  یگدنز  هناخ و  دنتـسناوت  طقف  هلجع  اب  ترافـس ، ياضعا  .دش  موم  رهم و  ناریا  ترافس 
ناتـسوپ هایـس  زا  یهورگ  دنداد و  یم  راعـش  ناریا  دضرب  اه  ییاکیرما  زا  يا  هدع  هاگدورف  رد  .دنناسرب  هاگدورف  هب  ار  دوخ  دنهد و  لیوحت  دننکن ، ادـیپ 

(3) .دنداد یم  راعش  رتراک  دضرب  دندوب و  هدمآ  هاگدورف  لحم  هب  ماما  سکع  نتشاد  تسدرد  اب  زین  ناملسم 

، اکیرما ناریا و  نیب  يراج  لئاسم  تالوحت  نیرخآ  هرابرد  دوخ  زورما  یسررب  نمض  وکسم  ویدار  .تفای  همادا  زیمآ  نیهوت  ياهدروخرب  زین  هاگدورف  رد 
رب یکرمگ  تاماقم  .دـندرک  نیهوت  ناریا  یلم  تیثیح  هب  رگید  راب  کی  اکیرما  زا  یناریا  ياه  تاملپید  جورخ  ماـگنه  ییاـکیرما  تاـماقم  داد : شرازگ 

فالخ
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ناریا هاشدض  تارهاظت  اکیرما ، رد  یلم  تینما  ياروش  هسلج  اب  نامز  مه  هک  تسا  هدمآ  هدش ، جرد  رامشزور 18/1/59  رد  هک  طوبرم  شرازگ  رد  - 2
.دوب اپرب  دیفس  خاک  يولج  تاداس ، دض  - 
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هک ار  دوخ  كاس  هک  دـش  هداد  روتـسد  زین  تقوم ، رادراک  هاـگآ ، یلع  هب  یتح  .دنتـشگ  ار  یناریا  ياـه  تاـملپید  ياـه  ناد  هماـج  یللملا ، نیب  نیزاوم 
(1) دنک زاب  دوب  ترافس  كرادم  يوتحم 

رظتنم یناریا  ياه  تاملپید  هک  یلاح  رد  .دنوش  نارهت  مزاع  اج  نآ  زا  ات  دندش  هدایپ  ندنل  هاگدورف  رد  ناریا  هب  دوخ  هار  رس  هدش ، جارخا  ياه  تاملپید 
اهنآ عـفن  هب  هاـگدورف  لاـنیمرت  زا  جراـخ  رد  درک ، رکذ  نت  ار 30  اـهنآ  سرپدتیـشوسآ  هک  ناتـسلگنا  میقم  ناـیناریا  زا  يا  هدـع  دـندوب ، نارهت  هب  زاورپ 

هن یقرـش  هن  ینیمخ ، داب  هدنز  رتراک ، رب  گرم  دنداد : یم  نومـضم  نیدب  ییاهراعـش  ناگدننکرهاظت  روبزم ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .دـندرک  تارهاظت 
موکحم ار  اکیرما  ییاهدراکالپ  لمح  اب  باجحاب ، نارتخد  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  ریواصت  ناگدـننکرهاظت  .تسا  نیرتهب  مالـسا  یبرغ 

.دندرک یم 

هب باطخ  ناراگنربخ و  روضح  رد  نتگنشاو ، رد  ناریا  ترافـس  رادراک  هاگآ  یلع  طوبرم ، تاماقم  یگنهامه  اب  هاگدورف ، نیا  سنارفنک  هژیو  نلاس  رد 
چیه ام  جارخا  لاحره  هب  یلو  میتسین ؛ بجعتم  میدش  جارخا  اکیرما  زا  هک  نیا  زا  ام  تفگ : هلمج  زا  يو  .تخادرپ  دوب  هداد  يور  هچنآ  حیـضوت  هب  نانآ 

تصرف تعاس  اهنت 36  ام  .میسرت  یم  دوخ  قلاخ  زا  اهنت  میتسین و  كانمیب  زین  رت  تخس  ریبادت  زا  یتح  ام  .تشاد  دهاوخن  اه  ناگورگ  يدازآ  رب  يریثأت 
ار ناریا  بالقنا  زیگنا  تفگش  هبرجت  اهنآ  زا  يرایـسب  اریز  دنا ؛ هدز  ناجیه  رایـسب  ناشروشک  هب  نتفر  زا  ام  نانهیم  مه  مینک و  كرت  ار  اکیرما  ات  میتشاد 
زا هک  یـسایس  یبهذم و  تاماقم  .درادـن  اه  ناگورگ  یگدـنز  تمالـس و  رب  يریثأت  ام  جارخا  .میتسین  تحاران  تباب  نیا  زا  زگره  ام  .دـنا  هداد  تسد  زا 

.دنهد یمن  ماجنا  یناسناریغ  يراتفر  اهنآ  نابقارم  دوش و  یم  يراتفرشوخ  اهنآ  اب  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یگمه  دنا ، هدرک  ندید  اه  ناگو  رگ 

هک متـسه  نئمطم  داد : خساپ  يو  .دنوش  همکاحم  ای  دـنریگ  رارق  همدـص  دروم  ًالامتحا  ییاکیرما  ناگورگ  دنک 50  یم  روصت  ایآ  هک  دـش  لاؤس  يو  زا 
میمـصت یمالـسا  ياروش  سلجم  دروم  نیا  رد  .مرادـن  اه  ناگورگ  یلامتحا  همکاحم  دروم  رد  یعـالطا  چـیه  یلو  دـش ؛ دـهاوخن  دراو  اـهنآ  هب  یبیـسآ 

یناریا رازه  هب 300  کیدزن  داد : خساپ  هاگآ  یلع  دوب ؟ هدرک  ظفح  هدحتم  تالایا  اب  ار  دوخ  طباور  نونکات  ناریا  ارچ  دـش : لاؤس  وا  زا  .تفرگ  دـهاوخ 
.مینک تبقارم  اهنآ  زا  میتسه  روبجم  ام  نیاربانب  دراد ؛ رارق  اج  نآ  رد  ناریا  يالاک  هیامرس و  رالد  درایلیم  دنتسه و 60  اکیرما  رد 

دلوراه  " هب هژیو  هب  روشک و  نآ  هجراخ  ترازو  هب  راب  هد  نارهت ، رد  هدـحتم  تالایا  ترافـس  لاغـشا  زا  لـبق  تفگ : سپـس  نتگنـشاو  رد  ناریا  رادراـک 
ًادیدش ناریا  دـبای ، هار  اکیرما  هب  عولخم  ياضردـمحم  هچنانچ  هک  مداد  رادـشه  ترازو ، نآ  هنایمرواخ  روما  ناصـصختم  لیتسنوک " رتیپ   " و زردـناس "
ترازو هک  منک  یم  رکف  ینیقی  روط  هب  یلو  دـش ، دـهاوخ  لاغـشا  اهنآ  ترافـس  هک  متـسناد  یمن  ًاـقیقد  زگره  هچرگ  .داد  دـهاوخ  ناـشن  لـمعلا  سکع 

.دنا هتشاد  یگدامآ  يراک  نینچ  ماجنا  يارب  اهنآ  تسا و  هتشاد  رظن  دروم  ار  ترافس  لاغشا  ًالامتحا  هدحتم  تالایا  هجراخ 

میداد و خساپ  همان  رازه  هب 270  ام  .دوب  هدش  ضارتعا  ام  هب  اهنآ  رثکا  رد  هک  میتشاد  تفایرد  همان  نویلیم  ود  کیدزن  هتـشذگ  هام  جـنپ  یط  دوزفا : هاگآ 
ناریا رد  عولخم  هاش  تموکح  نامز  رد  دنتـسناد  یمن  هک  دنتـشاد  تیاکـش  نیا  زا  اهنآ  .دـندش  روآدای  ار  ام  لابق  رد  دوخ  عضوم  رییغت  باوج ، رد  اـهنآ 

ترازو اما  میزاس ؛ نشور  عولخم  هاش  تموکح  هنیمز  رد  ار  ناـکدوک  نهذ  اـت  میتفر  یم  ییاـکیرما  سرادـم  هب  ًاـبلاغ  اـم  تفگ : يو  .تسا  هتـشذگ  هچ 
.میهد همتاخ  راک  نیا  هب  هک  تفگ  ام  هب  هجراخ 

هرابرد ینـشور  هب  اهنآ  هک  یماگنه  صوصخ  هب  دنا ؛ هدش  سأی  راچد  اه  ناگورگ  يرادهگن  هرابرد  اکیرما  مدرم  هک  مریذپ  یم  نم  تشاد : راهظا  هاگآ 
لفاحم اب  هک  درک  فیـصوت  ناریا  یفخم  تلود  کی  ار  اکیرما  رد  عولخم  هاـش  ناـیماح  دوخ ، نانخـس  همادا  رد  يو  .دنتـسین  هاـگآ  روشک  ود  تابـسانم 

.دراد کیدزن  طابترا  هدحتم  تالایا  همکاح 

يو .دش  لاؤس  تسا ، هدرک  یسایس  یگدنهانپ  ياضاقت  هدنام و  یقاب  نتگنشاو  رد  ناریا ، ترافـس  وضع  کی  هک  نیا  رب  ینبم  یـشرازگ  هرابرد  هاگآ  زا 
لیاسو رد  اه  ناتـساد  عاونا  ندرک  ناونع  اب  هک  تسا  ناریا  ییاوه  يورین  درگرـس  کی  درف  نیا  تفگ : یلو  درک ؛ يراددوخ  وضع  نیا  تیوه  ياـشفا  زا 

(2) .دنزب تاکیرحت  هب  تسد  ام  روشک  دض  رب  دراد  یعس  اکیرما ، یعمج  طابترا 
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قارع میژر  نافلاخم  یناحور  ناربهر  یفرعم  شرازگ 449 : همیمض 

بالقنا همانزور  .دننک  یم  غیلبت  حرطم و  ار  يو  ناریا  ياه  همانزور  هک  تسا  قارع  ینونک  میژر  هتسجرب  نافلاخم  هلمج  زا  يزاریش  دمحمدیس  هللا  تیآ 
: دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  يو  هدربمان ، اب  يا  هبحاصم  همدقم  رد  نیدرورف 1359 ، هبنشود 23  زور  یمالسا 

هدناشن تسد  قرش و  برغ و  رامعتسا  دض  رب  ار  دوخ  تازرابم  قارع  رد  یتوغاط ، یهاشداپ  نامز  زا  هدش و  دلوتم  قارع  رد  يزاریش  هللا  تیآ  ترضح  »
گرم هب  دـیدهت  اهراب  لاوحا ، نیا  رد  هک  دـنداد  همادا  دوخ  ریگیپ  ناما و  یب  تازرابم  هب  ناـنچمه  قارع  تـالوحت  زا  سپ  دـندومن و  لاـبند  اـهنآ  ياـه 

ار دادـیب  يدرمان و  اب  هزراـبم  قارع ، یثعب  میژر  ياـتدوک  زا  سپ  لاس 1968  رد  .تسا  هدـش  بآ  رب  شقن  ناشیا  رورت  هشقن  راب  دـنچ  نونکاـت  دـندش و 
یسایس یعامتجا ، یمالسا ، ياه  هنیمز  رد  باتک  زا 160  زواجتم  يزاریـش  هللا  تیآ  .دومن  دیعبت  تیوک  هب  ار  ناشیا  میژر ، هک  اج  نآ  ات  دنداد  شرتسگ 

ناریا هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  يزاریـش  هللا  تیآ  .دـش  رداص  ناشیا  مادـعا  مکح  قارع  ثعب  میژر  طـسوت  لاس 1975  رد  .دـنا  هدومن  فیلأت 
(1)« .دنلوغشم تیلاعف  هب  مق  رد  نونکا  مه  هک  دندمآ 

: تسا هدمآ  هلمج  زا  لصفم  هبحاصم  نیا  رد 

لامعا نیا  هب  تسد  هک  تسین  شدوخ  قارع  نوچ  دوب ؛ نیمه  مرظن  لوا  زور  زا  نم  ًاعقاو  ج : تسیچ ؟ قارع  ناریا و  طـباور  عطق  دروم  رد  ناـترظن  «س :
مکاح زین  نونکا  مه  و  اکیرما ؛ سیلگنا و  لیئارـسا ، ینعی ، دندرک ؛ قارع  رب  مکاح  ار  ثعب  بزح  هک  ییاه  نامه  هدش ؛ رامعتـسا  هزینرـس  قارع  دنز ؛ یم 

.دنک هطبار  عطق  روشک  نیا  اب  دیاب  دنامب ، ملاس  دهاوخب  ناریا  رگا  مدقتعم  نم  .دنتسه  اهنآ  قارع  یعقاو 

لاس لثم  قارع  عاضوا  دـسر ، یم  نم  هب  هک  یقثوم  ياه  شرازگ  قبط  ج : دـبای ؟ همادا  تسا  نکمم  قارع  مدرم  تازراـبم  عقوم  هچ  اـت  امـش  رظن  هب  س :
هلمج زا  دندش  مادعا  هک  يرفن  نیا 90  رخاوا ، نیمه  یتح  تسا ؛ هدیشاپ  مه  زا  شا  یماظن  یسایس و  تردق  تسا و  ناریا  رد  عولخم  هاش  تموکح  رخآ 

هدش زاغآ  میژر  اب  تفلاخم  يرکشل ، يروشک و  ياه  نامزاس  مامت  رد  هک  نیا  هصالخ  .دنتشاد  ار  نیسح  مادص  خاک  هب  هلمح  دصق  هک  دندوب  ینایماظن 
.دش دهاوخ  نوگنرس  قارع  میژر  يدوز  هب  مدقتعم  نم  تسا و 

دنیوگ یم  يا  هدـع  .دـنراد  تیلاعف  قارع  رد  ام  دارفا  زا  یهورگ  ج : دنتـشاد ؟ تسد  زرابم  ياه  هورگ  زا  کی  مادـک  زیزع ، قراط  رورت  اب  هطبار  رد  س :
نـشور ًالماک  تقیقح  زونه  یلو  دنا ؛ هدوب  نیملـسملا  ناوخا  هورگ  دندقتعم  يا  هدع  .دـنا  هدوب  اهدرُک  دـنیوگ  یم  یـضعب  دـنا و  هدوب  ام  دارفا  زا  دـیاش 

تسا و قارع  تینما  نامزاس  سیئر  يو  تسین ؛ یلومعم  صخـش  کی  زیزع  قراط  تسناد  دیاب  هتبلا  .تشاد  زاربا  دروم  نیا  رد  یعطق  رظن  دیابن  هدـشن و 
(2)« .تسا وا  تسد  قارع  یتموکح  همانرب  ییارجا  هشقن  اریز  دوش ؛ یم  بوسحم  یقارع  تیصخش  نیرتدنمورین  یضعب ، هتفگ  هب 

تسا نکاس  دهشم  رد  رضاح  لاح  رد  ناشیا  .تسا  قارع  دیلقت  عجارم  زا  يزاریش  هللادبعدیس  هللا  تیآ  ناریا  میقم  یقارع  یناحور  ناربهر  زا  رگید  یکی 
رد یمالسا  يروهمج  همانزور  لاثم  ناونع  هب  .دراد  یهجوت  لباق  طابترا  یقارع  نیزرابم  اب  زین  يو  .دراد  لاغتشا  سیردت  هب  رهـش  نیا  هیملع  هزوح  رد  و 

رـضحم : » تسا هدـمآ  روبزم  مارگلت  رد  .تسا  هتـساوخ  يراـی  ردـص  هللا  تیآ  يدازآ  تهج  ناـشیا  زا  یمارگلت  رد  هوعدـلا  بزح  هک  داد  ربخ   23/1/59
هداد و شرتسگ  ار  دوخ  نایغط  قارع  ثعب  یتوغاط  میژر  .هتاکرب  هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلا  .هلظ  ماد  يزاریش  هللادبعدیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  كرابم 

تاسـسؤم لیطعت  هیملع و  ياه  هزوح  مالعا و  ياملع  اب  ناشرگید  نت  اهرازه  ندرک  هراوآ  قارع ، نینمؤم  زا  رفن  اه  هد  راتـشک  اب  ار  یهلا  ماکحا  یماـمت 
یکی هب  نانآ  لاقتنا  ناشیا و  هداوناخ  ردص و  رقابدمحمدیس  یمظعلا  هللا  تیآ  يریگتسد  ثعب  میژر  هناملاظ  مادقا  نیرخآ  .تسا  هدومن  لامدگل  یمالسا 

.دییامرف لامعا  ار  یـضتقم  مادقا  ردص  هللا  تیآ  تاجن  روظنم  هب  مییامن  یم  اضاقت  یلاع  ترـضح  كرابم  رـضحم  زا  ام  .تسا  دادـغب  ياه  لاچهایـس  زا 
.دهدب يزوریپ  یمالسا  تما  مالسا و  هب  تمدخ  هار  رد  ار  امش  دنوادخ 

(3)« هوعدلا بزح  لوالا -  يدامج   22
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قلخ نیدهاجم  نامزاس  هاگدید  زا  یتسیلایرپما  دض  یعقاو  هزرابم  کی  طیارش  شرازگ 456 : لوا  همیمض 

هک خیرات " زا  ناگدنام  بقع  ناراکـشزاس و   " ناونع اب  اهنآ  زا  هک  ماظن -  رادفرط  ياهورین  شنزرـس  هب  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  روبزم ، هلاقم  همادا  رد 
یم هئارا  لیذ  حرـش  هب  یعقاو ، یتسیلایرپما  دـض  هزرابم  هرابرد  ار  دوخ  رظن  سپـس  .دزادرپ  یم  دـنک -  یم  دای  دـنا " هدـش  مه  تسیلایرپما ! دـض  ًاریخا  "

: دنک

ریذـپان بانتجا  صاخ و  ياه  ترورـض  تامازلا و  اب  تسا ]  ] اه نیا  زا  رتارف  يزیچ  ییاکیرما  یتسیلایرپما  دـض  هزرابم  دـیهاوخب  ار  ام  رظن  رگا  اـما  و  »... 
: تسا ریز  حرش  هب  اه ، هیامرس  هرداصم  اهدادرارق و  طباور و  ياغلا  اشفا و  رب  هفاضا  اه  ترورض  نیا  زا  یخرب  .شدوخ 

يزیگنا و هقرفت  عونره  اب  نیاربانب  تسا و  قلخ  ياهورین  تاقبط و  همه  تدحو  مزلتـسم  یتسیلایرپمادض ، یعقاو  هزرابم  کی  قیمعت  يدـنمزوریپ و  .فلا 
رد دیشاب و  گنج  رد  ناتسدرک  اب  دیناوت  یمن  امش  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ ضراعت  رد  ینامزاس و ...  یـسایس و  ینید و  هناهب  ره  تحت  مدرم  نایم  فاکش 

.دیزرو مامتها  زین  تسیلایرپما  دض  قیمع  هزرابم  کی  هب  لاح  نیع 

اب رگم  دوش  یمن  رسیم  مه  نیا  تسا و  قلخ  مامت  جیـسب  مزلتـسم  دنمتردق ، راوخناهج و  ياکیرما  دضرب  مه  نآ  ، یتسیلایرپما دض  یعقاو  هزرابم  کی  .ب 
ردق نآ  یناقلاط  ردپ  هک  نامه  روشک ؛ يداصتقا  یسایس و  روما  رسارس  رد  یمدرم  ياهاروش  لیکـشت  قیرط  زا  مدرم  مامت  هب  تشونرـس  نییعت  قح  هداعا 

.درک یم  یناشف  ناج  نآ  يارب 

نیدهاجم ریاظن  ناش  یلـصا  نمـشد  هک  یناسک  راک  زگره  هدوب و  ضراعت  رد  یبالقنا  ياهورین  اب  تیدض  اب  ًاقلطم  یتسیلایرپما  دـض  یبالقنا  هزرابم  .ج 
تحت یعاجترا ، ياهدناب  اهزور  نیا  ایـس ،"  " كاواس و مسیلایرپما و  بالقنادض و  يرگاشفا  ياج  هب  هک  دنهاوگ  مدرم  همه  هتبلا  .دـشاب ...  یمن  تسا ،

! دنا هدرک  نیعلا  بصن  ار  نویبالقنا  يرگاشفا  حالطـصا  هب  دنا ، هدرکن  داجیا  اهنآ  هیلع  يدج  تعنامم  چیه  نونکات  هک  مکاح  ياهداهن  یحیولت  تیامح 
! دنا هتفگ  مه  دازیرم  تسد  افخ  رد  هکلب  چیه ، هک  تسا  هدرکن  زاب  بل  اهنآ  هیلع  نونکات  زین  یمسر  نالوئسم  نایاقآ  زا  یسک  و 

.دبای تسد  يدج  تفرشیپ  هب  روشک  هدننک ، تیاده  ياهداهن  نتم  رد  یبالقنا  رصانع  روضح  نودب  هک  تسا  لاحم  یتسیلایرپما ، دض  ًاعقاو  هزرابم  رد  .د 
تیادـه هدـننک و  هرادا  ياه  ناگرا  ریاس  رد  هن  حلـسم و  یماظتنا و  ياـهورین  رد  هن  هک  یلاـح  رد  دز ، مد  یتسیلاـیرپما  دـض  هزراـبم  زا  ناوت  یم  هنوگچ 

؟ درادن دوجو  یبالقنا  نیتسار  رصانع  روضح  يارب  یلمحت  نیرت  مک  روشک  هدننک 

نرق یتسیلایرپما  دـض  هزرابم  دـناوت  یمن  زگره  یعامتجا ، رگید  زاس  هناگیب  لماع  ره  يرادـقامچ و  روسناـس و  و  حرج ، برـض و  ناـقفخ ، قاـنتخا ، ه . 
.تسا ریذپ  ناکما  یمدرم  ياهورین  همه  تکرش  اب  کیتارکمد  یبالقنا  ياضف  کی  رد  ًاساسا  هزرابم  نیا  .دشاب 

دـض رب  بالقنا  عفانم  يواح  هجو  چیه  هب  دنا ، هداد  ار  دوخ  تناما  تیافک و  شیامزآ  زین  تدم  نیا  رد  هک  یبالقنا  هدومزآراک  ياهورین  حالـس  علخ  .و 
قلخ ینویلیم  تسیب  یعقاو  شترا  کی  سکع ، هب  هدوبن و  اه  تسیلایرپما  دوس  هب  زج  اهورین  نیا  هدودـحم  رد  نآ  ندرک  ناونع  تسین و  اـه  تسیلاـیرپما 

(1)« .تفرگ دهاوخ  ماوق  اهنآ  روضح  اب  اهنت 

یتسیلایرپمادض تکرح  صاخ  طیارش  رب  دیکأت  رد  هدوت  بزح  ياه  هاگدید  شرازگ 456 : مود  همیمض 

ماظن راداوه  ییاکیرما  دـض  ياهورین  رگید  ماما و  طخ  وریپ  نایوجـشناد  زا  نیدـهاجم ، نامزاس  سکعرب  هدوت  بزح  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآداـی 
یم دیکأت  نایب و  یتسیلایرپما ، دض  تکرح  تحـص  طیارـش  ناونع  هب  ار  دوخ  صاخ  طیارـش  روبزم ، نامزاس  دننام  لاح  نیمه  رد  اما  دـنک ؛ یم  تیامح 

.دنک

گرزب و ناطیـش  ام ، یلـصا  نمـشد  ناوت  یم  یهار  هچ  زا  : » درک حرطم  ار  مهم  یلاؤس  دوخ ، ناگرا  زورما  هرامـش  رد  هدوت  بزح  بوچراچ ، نیمه  رد 
بزح نیدرورف ، مهدزون  .دنا  هداد  ناشن  ار  هار  نیا  تاّرک  هب  ینیمخ ، ماما  بالقنا  ربهر  داد : خساپ  دوخ  هاگ  نآ  داد »؟ تسکـش  ار  راوخناهج  رگالیتسا 
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تاعفد هب  هدوت  بزح  .داتسیا  اکیرما  مسیلایرپما  ربارب  رد  ناوت  یم  هنوگچ  هک  درک  حرطم  تحارص  هب  ار  لاؤس  نیا  ناریا  هدوت 
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نآ يارجا  رد  هدرک و  مالعا  كرتشم ، نمـشد  رب  يزوریپ  يارب  ار  قلخ  ههبج  رد  ناریا  کیتارکومد  یتسیلاـیرپما و  دـض  ياـهورین  همه  داـحتا  ترورض 
.تسا هدیشوک  هناریگیپ 

رد مهافت  داجیا  هب  همه  تسا و  هدـش  دـیکأت  تارجاشم  عطق  رب  فلتخم ، دـیاقع  راهظا  زا  يریگولج  زا  زیهرپ  ترورـض  هب  هراـشا  نمـض  هلاـقم  همادا  رد 
(1) .دنا هدش  توعد  قلخ ، یگچراپکی  یبالقنا و  نیتسار  یسایس  ياهورین  تدحو 

ریز یتسیلایرپما  دض  داحتا  هب  اه  هورگ  همه  ود ، ره  رد  هک  تسا  هدـش  جرد  بزح  نیا  ياه  هخاش  زا  هباشم  يریگ  عضوم  ود  همانزور ، هرامـش  نیمه  رد 
تدـحو  " .داد تاجن  دـیاب  ار  نآ  تسا ! رطخ  رد  ام  گرزب  بالقنا  تسا : هدـمآ  ناریا " نازومآ  شناد  نوناـک   " ماـیپ رد  .دـنا  هدـش  توعد  ماـما  مچرپ 

ياه هدوت  .دیشخب  تدش  مدرم  رد  دیاب  ار  یبالقنا  روش  .تسا  ام  يزوریپ  نماض  دیزرو ، یم  رارصا  نآ  رب  بالقنا  ودب  زا  ماما  هک  يراعش  نامه  هملک ،"
هب یبالقنا ! ناناوجون  نازومآ و  شناد  دـنکب ." دـناوت  یمن  یطلغ  چـیه   " ماما لوق  هب  نمـشد  هاگ  نآ  دـنیآ و  مهدرگ  ههبج  کی  رد  دـیاب  قلخ  ینویلیم 
اب هلباقم  يارب  یتسیلایرپمادـض ، بالقنا  رت  شیب  هچره  قیمعت  يارب  بالقنا و  ياهدرواتـسد  ظفح  يارب  بالقنا ، ياروش  هینایب  ماـما و  دومنهر  زا  يوریپ 

میلعت يارب  تدحو ، راعش  اب  فص ، کی  رد  میراذگب و  رانک  سرادم  رد  ار  تافالتخا  اکیرما  مسیلایرپما  هناراکبارخ  يداصتقا و  یماظن ، ياه  هشقن  مامت 
ام يزوریپ  نماض  داحتا  .دـیوش  دـحتم  ینونک  تالکـشم  عفر  روشک و  يزاسزاب  رد  اکیرما ، مسیلایرپما  ربارب  رد  ینویلیم ، تسیب  شترا  تیوقت  یماظن و 

(2) .تسا

دـض هوکـشرپ  هزرابم  رد  هتـشذگ  دـننام  ناریا  یبالقنا  نایوجـشناد  ناناوج و  تسا : هدـمآ  زین  ناریا " تارکمد  نایوجـشناد  ناناوج و  نامزاس   " ماـیپ رد 
تکرـش دوخ  يورین  مامت  اب  يداصتقا ، هرـصاحم  ندرک  یثنخ  روظنم  هب  مسیلایرپما و  تازواجت  تاکیرحت و  اه و  هئطوت  اب  هلباقم  روظنم  هب  یتسیلاـیرپما ،

یقرتـم و ناـناوج  هـمه  هـلمج  زا  یبـالقنا  یقرتـم و  ياـهورین  هـمه  زا  لکــشتم  قـلخ  دـحتم  هـهبج  اـهنت  زاـس ، تشونرــس  هزراـبم  نـیا  رد  .دـنیوج  یم 
هدنمزر ياه  نادرگ  زا  یکی  هباثم  هب  ناریا  تارکمد  نایوجشناد  ناناوج و  نامزاس  .تسا  راوخناهج  مسیلایرپما  یعطق  تسکـش  هب  رداق  تسیلایرپمادض ،

ناناوج و یقرتم  ياه  نامزاس  اـهورین و  همه  يوس  هب  ار  شیوخ  داـحتا  تسد  ساـسح ، تاـظحل  نیا  رد  هراـبرگد  ناریا ، نایوجـشناد  ناـناوج و  شبنج 
شیب راک  یگدنزاس ، داهج  دیلوت  حطـس  ندرب  الاب  رد  ینویلیم ، تسیب  شترا  تیوقت  رد  سدقم ، راکیپ  نیا  رد  دیاب  ناناوج  .دـنک  یم  زارد  نایوجـشناد 
هتفرگ هدهع  هب  ار  داوم  نیا  ندـناسر  راکتبا  لحم  ياروش  هک  یتالحم  رد  ییاذـغ  داوم  هنالداع  میـسقت  يدـیلوت ، کیژتارتسا و  عضاوم  زا  يرادـساپ  رت ،
شناد یناگمه  عیـسو و  تکرـش  و  هدوهیب ، تاباصتعا  تـالیطعت و  یهورگ و  ياـهدروخ  دز و  جنـشت و  زا  اـه  هاگـشناد  سرادـم و  ندرک  جراـخ  دـنا ،

ربهر ینیمخ  ماما  هب  دورد  .دنـشوکب  ممـصم  میراد  شیپ  رد  هک  یتالیطعت  رد  اهاتـسور ، يوس  هب  نتفر  يداوس و  یب  اب  راکیپ  رد  نایوجـشناد  نازومآ و 
هیلع ناریا  مدرم  هنانامرهق  هزرابم  داب  زوریپ  تسیلایرپمادـض ! نیتسار  ياهورین  همه  داحتا  داب  رت  مکحتـسم  ام ! دنمهوکـش  بالقنا  ریذـپان  یتشآ  عطاـق و 

(3) !) اکیرما مسیلایرپما  یگدرکرس  هب  مسیلایرپما 

ناهج ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  نیب  نارحب  هب  طوبرم  لئاسم  عیسو  باتزاب  رب  يرورم  رامشزور 21/1/1359 : لوا  همیمض 

طباور نارحب  ندـنل ، ویدار  شرازگ  هب  هک  يّدـح  ات  تسا ؛ هدوب  عیـسو  نانچمه  زین  يراج  زور  رد  اکیرما ، ناریا و  نیب  نارحب  هب  طوبرم  لئاسم  باـتزاب 
زین اهروشک  ریاس  رد  ًابیرقت   (4) .تسا هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ایناتیرب  دـیارج  رد  ار  رابخا  ریاس  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  هب  طوبرم  ناریا  اـکیرما و  نیب 
عقاو هب  هیصوت  يزوسلد ، رادشه ، ياه  هبنج  رد   ) اکیرما عفن  هب  يریگ  تهج  اب  ًابلاغ  هک  تفگ  ناوت  یم  بلاطم  نومـضم  هرابرد  .تسا  نینچ  شیبو  مک 

زا يدراوم  اج  نیا  رد  .تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دض  یبیرخت و  دیدش  يریگ  تهج  هدنرادرب  رد  زین  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  تسا و  هارمه  ...و ) ینیب 
.دوش یم  هئارا  هنومن  يارب  ناهج  ياه  هناسر  بلاطم 

هجاوم ییاهدوبمک  هچ  اب  نایناریا  يداصتقا ، ياه  تازاجم  لامِعا  زا  سپ   " ناونع اب  یبلطم  رد  دوخ ، زورما  هرامش  رد  ایلاتیا  نالیم  پاچ  ارسالد  هریروک 
: تشون دش ،" دنهاوخ 

رد يداصتقا  رظن  زا  شهج  کی  اب  هاش ، هنابلط  هاج  ياه  همانرب  قبط  دوب  رارق  هک  يروشک  ناریا ، »
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ص1. ذخأم 128 ، - 1

ص6. ذخأم 128 ، - 2

ص8. ذخأم 128 ، - 3
.21/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص25 ، ذخأم 4 ، - 4
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ياه تازاجم  هلحرم  نیلوا  زا  سپ  هام  راهچ  هلـصاف  رد  .تسا  هدـش  یتعنـص  ناتـسروگ  کی  هب  لیدـبت  زورما  دـیآرد ، ناـهج  هتفرـشیپ  روشک  هرمز 10 
یم یکیژتارتسا  تیمها  ياراد  هک  يدـیلوت  ياـه  شخب  زا  یخرب  تسا ، هدرک  لاـمِعا  نارهت  رد  اـکیرما  ترافـس  لاغـشا  لاـبند  هب  رتراـک  هک  يداـصتقا 
.دنا هدش  ناوارف  تالکـشم  راچد  یگدنز  هیلوا  ياه  يدنمزاین  نیمأت  هیهت و  رد  دـنرادن و  هلـصاف  رت  شیب  مدـق  کی  لماک  ندـش  جـلف  هلحرم  ات  دنـشاب ،
ناریا ياقب  هک  دش  دهاوخ  ثعاب  دننک -  لامعا  ناریا  هب  تبـسن  وا  زا  يوریپ  هب  زین  يو  یبرغ  نادحتم  دراد  لیم  هک  اکیرما -  يداصتقا  هرـصاحم  نونکا 
ندرک یثـنخ  روـظنم  هب  اـت  هدرک  ریاد  یناـگرزاب  هژیو  هرادا  کـی  نیو  رد  ناریا  ترافـس  رقم  رد  ناریا  زورید  نیمه  .دـتفا  رطخ  هب  لوـمعم  دـح  زا  شیب 

هک ناریا  داصتقا  زا  ییاه  شخب  مینیبب  تقد  هب  لاح  .دنک  يرادیرخ  اپورا  زا  ًامیقتـسم  ار  یتعنـص  تادـیلوت  هیلوا و  داوم  اکیرما ، يداصتقا  ياه  تازاجم 
(1)« .دنمادک دنراد  یگتسب  تادراو  هب  ًارثکا 

تعنـص و يژرنا ، یماـظن ، شخب  هلمج  زا  تسا ؛ هتخادرپ  ناریا  ینونک  داـصتقا  فلتخم  ياـه  شخب  رد  میرحت  راـثآ  یـسررب  هب  همادا ، رد  هماـنزور  نیا 
دـشوک یم  هاش ، میژر  نامز  رد  شخب  نآ  تیعـضو  زا  دـیجمت  فیرعت و  اب  دراوم ، نیا  یمامت  رد  روبزم  هماـنزور  .ییاذـغداوم  يزرواـشک و  و  اـنبریز ،
میـسرت ار  یهایـس  زادـنا  مشچ  اـه  هنیمز  نیا  ماـمت  رد  دـنک و  یفرعم  ناریا  داـصتقا  دـشر  قنور و  يدوباـن  لـماع  ار  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  شیادـیپ 

اب زور  ره  دوخ  ياقب  ظفح  يارب  ناریا  هاش ، نیرفآراختفا  ياهایؤر  ندش  بآرب  شقن  اب  یلعف  طیارـش  رد  : » دـسیون یم  هلاقم  رخآ  رد  هدنـسیون  (2) .دیامن
(3)« .دوش یم  هجاوم  یلکشم 

: تشون زمیات  كرویوین  هتشذگ  زور  هرامش  زا  هدافتسا  اب  دوخ  زورما  هرامش  رد  سیراپ ، پاچ  نوبیرتدلاره 

میرحت رد  روشک  ود  نیا  هک  یتروصرد  ناتـسلگنا ، نپاژ و  هب  تفن  رودـص  عطق  رب  ینبم  دوـخ  دـیدهت  رد  ناریا  ناـهج ، رد  تفن  دازاـم  دوـجو  تلع  هب  »
اکیرما و یتفن و  ياه  تکرـش  ناراکردـنا  تسد  اه و  تاملپید  هیرظن  نیا  .دـش  دـهاوخ  هجاوم  یتالاکـشا  اـب  دـندنویپب  اـکیرما  هب  ناریا  هیلع  يداـصتقا 

دوجو ناریا  تفن  میظع  ریداقم  دیرخ  يارب  يدیدج  رادیرخ  رضاح  لاح  رد  هک  دنتفگ  اهنآ  .دنتـشاد  زاربا  فلتخم  ياه  هبحاصم  رد  هک  تسا  ناتـسلگنا 
زا یکی  .دریگ  یمن  تروص  تدمدنلب  ياهدادرارق  قبط  تفن  هطساو  نودب  يدقن و  شورف  ناهج ، رد  یتفن  داوم  دازام  تلع  هب  دندرک  هراشا  اهنآ  .درادن 

دنهاوخ ار  نآ  ایآ  درک ؛ دنهاوخ  راک  هچ  تفن  رادقم  نیا  اب  دنشورفن ، تفن  اپورا  ای  نپاژ  ای  اکیرما  هب  اهنآ  رگا  تفگ : اکیرما  رد  تفن  ناراکردنا  تسد 
؟ دیشون

نویلیم نازیم 5/5  زا  هک  دراد  زاین  یتارداص  تفن  دـمآ  رد  هب  هشیمه  زا  شیب  ناریا  دـشاب ، یم  هجاوم  ییاه  یناماسبان  اب  روشک  عیانـص  هک  ییاـج  نآ  زا 
اه و تاملپید  طسوت  اهرامآ  نیا  .تسا  هتفای  شهاک  زور  رد  هکـشب  نویلیم  هب 5/1  لبق ، لاس  کی  رد  هکشب  نویلیم  لاس 1978و 2/3  رد  زور  رد  هکشب 
رد هک  ییاهروشک  هب  ار  تفن  لاسرا  تسا  هدامآ  يو  روشک  هک  تفگ  نارهت  رد  ناریا ، تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  .تسا ...  هدـش  هئارا  یتعنـص  عبانم 

راهظا نینچمه  رف  نیعم  ياقآ  .دزاس  فقوتم  دـندنویپ ، یم  اـکیرما  هب  دـش -  مـالعا  رتراـک  فرط  زا  [ 18/1/1359  ] هبنـشود زور  هک  يداـصتقا -  میرحت 
دیلوت تفن  هکشب  نویلیم  هنازور 3  هک  تفگ  يو  زا  لقن  هب  نارهت  ویدار  .دـشاب  یمن  حیحـص  ناریا  تفن  دـیلوت  نازیم  زا  یجراخ  ياهدروآرب  هک  تشاد 

.دسر یم  یلخاد  فرصم  هب  نآ  هکشب  رازه  هک 700  دوش  یم 

هکشب ره  .دیامن  یم  يرادیرخ  ناریا  زا  تفن  هکشب  رازه  هنازور 500  هلاس ، کی  ياهدادرارق  ساسارب  تسا و  ناریا  تفن  رادـیرخ  نیرت  گرزب  نپاژ  ... 
ساسارب .دوش  یم  تفایرد  کپوا  ياضعا  ياهروشک  زا  یکی  طسوت  هک  تسا  ییاه  تمیق  نیرتالاب  زا  یکی  هک  دوش  یم  مامت  نپاژ  يارب  رالد  تفن 35 

ناریا زا  تفن  هکـشب  رازه  هنازور 400  هتفر  مه  يور  ییاـپورا  روـشک  نیدـنچ  درخ و  یم  تفن  هکـشب  رازه  هنازور 250  ناتـسلگنا  هباشم ، ياهدادرارق 
.دننک یم  يرادیرخ 

ییاراد ییاپورا  ياهروشک  ، لمع نیا  لباقم  رد  دراد  لامتحا  دنک ، عطق  ار  یبرغ  ياپورا  نپاژ و  هب  تفن  لاسرا  ناریا  رگا  هک  دنتفگ  ندنل  رد  نارادکناب 
ياه کناب  رد  ناریا  ییاراد  .تسا  هدرک  دودـسم  اکیرما  ياه  کناب  رد  ار  ناریا  ییاراد  رالد  درایلیم  تشه  ًالبق  اـکیرما  .دـنیامن  دودـسم  ار  ناریا  ياـه 

یللملا نیب  یکناب  متسیس  زا  ناریا  دراد  لامتحا  اه  ییاراد  نیا  ندش  دودسم  اب  .دشاب  یم  رالد  درایلیم  تفه  دودح  نپاژ  ییاپورا و 
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، نالیم پاچ  ارسالد -  هریروک  ص26 ، ، 8/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - - 1
(. 21/1/1359  ) لیروآ 1980 10

ات 30. ص26  نامه ، - 2
ص30. نامه ، - 3
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ناریا تفن  تعنص  هدنیآ  زا  يا  هریت  ریوصت  تفن  ناراکردنا  تسد  .دیامن  هدافتـسا  يرثؤم  وحن  هب  دوخ  یتفن  ياهدمآرد  زا  دناوتن  دوش و  هتـشاذگ  رانک 
نئوژ 1981 رد  ًالامتحا  تاریمعت ، ماجنا  مدع  تهج  هب  ناریا  یتفن  نداعم  عضو  عیرـس  ندییارگ  تماخو  هب  اب  هک  دنوش  یم  رکذـتم  دـننک و  یم  میـسرت 

 ... .دش دهاوخ  تفن  تارداص  عطق  هب  جتنم 

.تخاس مورحم  زور  رد  تفن  هکشب  نویلیم  کی  ًابیرقت  دیرخ  زا  ار  روشک  نآ  درک و  عونمم  ار  ناریا  زا  تفن  تادراو  رتراک  هتشذگ  ربماون  هام  رد 

، دـندنویپ یم  اکیرما  هب  يداصتقا  میرحت  رد  هک  ییاـهروشک  هب  ناریا  تفن  عطق  دـیدهت  زا  هک  يا  همطل  نیرت  گرزب  دـنتفگ  ناگدـننک  هبحاـصم  زورید 
تفن ناگدنـشورف  ریاس  ًالامتحا  ناریا  ياه  هینایب  دنتفگ  تفن  ناراکردنا  تسد  .دز  دهاوخ  مهرب  ار  تفن  تمیق  یبسن  تیبثت  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  دراو 

(1)« .دنهد شیازفا  دشاب ، اضاقت  زا  رت  شیب  زور ، رد  هکشب  نویلیم  کی  ات  ناهج  تفن  هضرع  ولو  ار  دوخ  تفن  تمیق  هک  درک  دهاوخ  راداو  ار 

: تسا هدمآ  ندنل  زمیات  همانزور  هلاقمرس  رد 

رثکا دـننک ، یم  يدردـمه  ساـسحا  ناریا ، دـض  رب  یـسایس  يداـصتقا و  تامادـقا  رب  ینبم  رتراـک  تساوخرد  لاـبق  رد  اـکیرما  نادـحتم  رت  شیب  هچرگ 
ّرج هک  دنشاب  فقاو  رما  نیا  هب  دیاب  اکیرما  تلم  رتراک و  .دنوش ...  یم  ور  هبور  یسایس  ینوناق و  دیدش  تالکشم  اب  يداصتقا  میرحت  لامِعا  اب  اهروشک 

؛ تسا همه  هجوتم  هک  يرطخ  دروم  رد  ینیب  هتوک  هن  تسا و  اکیرما  هب  کمک  هب  هقالع  مدـع  لیلد  هب  هن  دراد ، نایرج  اـکیرما  نادـحتم  نیب  هک  یثحب  و 
(2) درک ادیپ  ار  اکیرما  هب  کمک  هار  نیرتهب  دیاب  هک  تسا  تلع  نآ  هب  ًافرص  هکلب 

: دسیون یم  نیدراگ  یسیلگنا  همانزور 

هب ناریا  دوشن ، عقاو  دیفم  ًالماک  يداصتقا  میرحت  دراد  ناکما  هچرگ  .دـنهد  ناشن  یتبثم  شنکاو  رتراک  ینابیتشپ  ياضاقت  ربارب  رد  دـیاب  اکیرما  نادـحتم 
، رگید يوس  زا  .دـش  دـهاوخ  ور  هبور  رـسدرد  اب  يا  هزادـنا  ات  يداصتقا  میرحت  لامِعا  هلیـسو  هب  یناسنادـض ، ینوناـقریغ و  رایـسب  لـمع  نیا  همادا  تلع 

فرط زا  برغ  یگتـسبمه  یبایزرا  رد  هک  تسا  شنکاو  نیا  عقاو  رد  نوچ  دراد ؛ يرفاو  هقالع  رتراک  تامادقا  ربارب  رد  برغ  يایند  شنکاو  هب  يوروش 
هب رگا  یلو  تسین ؛ برغ  قرـش و  نیب  فالتخا  هلئـسم  لصا ، رد  رـضاح  لاحرد  ناریا  .وکـسم  کیپملا  تاقباسم  میرحت  هن  دوب  دـهاوخ  یتاـیح  يوروش 
هک تسا  نکمم  درادـن ، یطابترا  اهنآ  هب  عوضوم  نیا  ًالـصا  دـنیوگب  دـننک و  ینیـشن  بقع  ترذـعم  اب  ییاپورا  ياهروشک  کـچوک ، يا  هبرجت  لـکش 

(3) .دیآرد برغ  قرش و  نیب  فالتخا  رد  یساسا  يا  هلئسم  تروص  هب  ناریا  نارحب 

: دش هتفگ  زین  ندنل  ویدار  زورما  يداصتقا  شرازگ  ریسفت و  رد 

نیا زاین  دروم  تفن  دصرد   13 نازیم ، نیا  دراد و  یم  تفایرد  یبرغ  ناملآ  ار  اپورا  يداصتقا  هعماج  هب  ناریا  یتارداص  تفن  موس  کی  رـضاح  لاح  رد  »
عطق زا  اپورا  يداصتقا  هعماج  ياهروشک  ریاس  زا  شیب  دنلریا  یبرغ و  ناملآ  نیاربانب  درب و  یم  مهـس  ار  تفن  نیا  زا  دـصرد  زین 17  دنلریا  .تسا  روشک 
نپاژ تلود  دمآ  دهاوخ  نارگ  نآ  رب  نیریاس  زا  شیب  ناریا  تفن  نداد  تسدزا  هک  يروشک  اپورا  زا  جراخ  رد  .دش  دنهاوخ  ررـضتم  ناریا  تفن  رودـص 

.دراد یم  تفایرد  زور  رد  هکشب  رازه  تسا و 500  ناریا  تفن  رادیرخ  نیرت  مهم  هک  تسا 

يداصتقا میرحت  هب  نتسویپ  ای  ناریا و  اب  یسایس  طباور  عطق  هرابرد  اکیرما و  زا  تیامح  هب  رتراک  تساوخرد  صوصخ  رد  دیاب  اهروشک  نیا  همه  کنیا 
تیمها روشک  نیا  اب  يراـجت  طـباور  يارب  ًـالوا  هکارچ  تشاد ؛ دـنهاوخن  یتبغر  تامادـقا  نیا  زا  کـی  چـیه  هب  ناـنآ  رثکا  .دـنریگ  میمـصت  روشک ، نیا 

زین تیعقاو  نیا  نآ ، رب  هوالع  .دنناد  یمن  روشک  کی  رد  دوخ  ياه  تسایس  ذیفنت  حیحـص  قیرط  ار  یـسایس  طباور  عطق  رگید  يوس  زا  دنلئاق و  يرایـسب 
رب هفاـضا  کـنیا  هک  یتـفن  دـنهد ، شهاـک  ار  دوخ  تفن  رودـص  ناریا  هلمج  زا  تفن و  هدـننک  دـیلوت  هدـمع  ياـهروشک  زا  کـیره  رگا  هک  دراد  دوجو 

.دیسر دهاوخ  اهتنا  هب  يدوز  هب  تسا ، دوجوم  ناهج  یتفن  ياهرازاب  رد  فرصم ،

رارق هدافتـسا  دروم  بارعا  يوس  زا  شیپ  لاس  شـش  هک  نانچنآ  يداصتقا ، یحالـس  ناونع  هب  تفن  نتفرگ  راک  هب  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  یلک  روط  هب  ... 
يوس زا  .درک  دهاوخ  يرت  مک  رثا  دوب و  دهاوخن  زاسراک  تفرگ ،
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779 ص :

 - نوبیرتدلاره ات 38، ص36  ، 2/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 1
(. 21/1/1359  ) لیروآ 1980 10 سیراپ )  ) هسنارف پاچ 

.21/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص59 ، ذخأم 4 ، - 2

.21/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص25 ، ذخأم 4 ، - 3
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يدودعم اهنت  هک  تسا  نیا  لمتحم  تروصره ، هب  اما  دراد ؛ یمربم  زاین  تفن  شورف  دـیاوف  هب  ییاذـغ ، داوم  هصاخ  تادراو ، نیمأت  يارب  زین  ناریا  رگید ،
هتـشاد ار  روشک  نیا  بناج  زین  اه  ناگورگ  هلئـسم  دروم  رد  هک  دـنچره  دـننک ؛ یـسأت  اکیرما  هدـحتم  تالایا  هب  ناریا  يداـصتقا  میرحت  رد  اـهروشک  زا 

(1)« .دنشاب

: دسیون یم  و  دنز " یم  هنعط  ناریا  تاماقم  هب   " اکیرما ویدار  ریبعت  هب  تسپ  نتگنشاو  همانزور 

.تسا هتخاـس  زاـین  یب  يرگید  مادـقا  ره  زا  ار  روشک  نآ  تسا و  هداد  تینوـصم  ناریا  هب  لـئاسم  همه  ربارب  رد  ناریا  تفن  هک  دـنرادنپ  یم  تاـماقم  نیا 
.دـنک یمن  یفاک  يراذـگ  هیامرـس  دوخ  تفن  تعنـص  رد  رگید  ناریا  .تسا  شهاک  هب  ور  طلغ ، تیریدـم  ینف و  صقاون  ببـس  هب  ناریا  تفن  تارداـص 
ناریا تفن  هب  يزاـین  اـیند  .دـنک  یمن  تواـفت  نادـنچ  جراـخ  ناـهج  يارب  رگید  نآ  ندوبن  اـی  ندوب و  هک  هدـش  مک  يردـق  هب  نوـنکا  ناریا  تفن  دـیلوت 

(2)« .درادن

: دسیون یم  زمیات  سلجنآ  سول  همانزور 

هب ًاعقاو  هک  يزیچ  اهنت  .دنریگب  ههبج  اکیرما  هیلع  رت  شیب  ناریا  رد  نیبصعتم  نویطارفا و  هک  دش  دهاوخ  ببـس  تدـم  هاتوک  رد  اه  میرحت  نیا  عقاو  رد  »
دناوت یم  يداصتقا  میرحت  هدرک  دـیدهت  رتراک  تندـیزرپ  هک  تسا  ناریا  هب  ییوراد  ییاذـغ و  داوم  رودـص  عنم  دـنک  دراو  راـشف  دـناوت  یم  ناریا  میژر 
یتدم زا  سپ  دوشن ، قفوم  رگا  یلو  دنک ؛ نیمأت  ار  دوخ  ییوراد  یجراخ و  ياهزاین  عبانم ، ریاس  زا  دـناوتب  تسا  نکمم  ناریا  .دوش  مه  مادـقا  نیا  لماش 

هک دراد  قح  رتراک  دریگ  یم  رارق  دیدش  راشف  تحت  تروص  نآ  رد  ناریا  تلود  دوش و  یم  ور  هبور  رابراوخ  ییاذغ و  داوم  دیدش  ياهدوبمک  اب  ناریا 
دنرـضاح دـندوب  هتفگ  ًارهاظ  اـکیرما  ترافـس  نارگلاغـشا  .دـنادب  ناریا  بـالقنا  ياروش  ینیمخ و  هجوتم  ًـالماک  ار  ناریا  نارحب  همادا  تیلوئـسم  نونکا 
.دـنریگب لیوحت  ار  اه  ناگورگ  دنتـسین  رـضاح  دـنتفگ  هک  دـندوب  بالقنا  ياروش  ینیمخ و  ینعی  ناریا  تلود  یلو  دنراپـسب ؛ تلود  هب  ار  اـه  ناـگورگ 

(3)« .تسا بالقنا  ياروش  ینیمخ و  ندرگ  هب  روخدر  نودب  نارحب  نیا  یسایس  یقالخا و  تیلوئسم  نونکا 

: تشون دوخ  زورما  هلاقمرس  رد  سیراپ  پاچ  دنومول  همانزور 

ناریا يارب  هدـش  نییعت  ياـه  تازاـجم  عقاو  رد  .دراد  دوخ  نادـحتم  هب  جاـیتحا  ًاـعطق  دربـب ، شیپ  شزاـس  يوس  هب  ار  ناریا  دـناوتب  اـکیرما  هک  نیا  يارب 
هب ار  ابوک  دیدش ، رایـسب  يداصتقا  ياه  تازاجم  ذاختا  اب  رواهنزیآ  شیپ ، لاس  .دنکن 20  تکرـش  ارجام  نیا  رد  اپورا  هک  دوب  دنهاوخ  یلاخوت  یماگنه 

يراددوخ و هلئـسم  هک  دوب  دهاوخ  یمیخو  رایـسب  بقاوع  ياراد  برغ  مامت  اکیرما و  يارب  یناریا ، مسیرتساک  لوصا  نتخیگنارب  .دـنکفا  يوروش  ناماد 
(4) .دنک یم  هیجوت  ًالماک  ار  اکیرما  نادحتم  یشیدنا  تبقاع 

: تشون هیکرت  پاچ  نامجرت )  ) ناموکرت همانزور 

هب هتـسب  تسایـس  نیا  تیقفوم  .دوش  دیدپان  ناهذا  زا  ناتـسناغفا  هلئـسم  قیرط  نیا  زا  ات  درک  دهاوخ  هقطنم  رد  عاضوا  ندرک  رت  میخو  رد  یعـس  يوروش 
هتسب نیا  دمآ و  دهاوخن  شیپ  یلکشم  دریگ ، شیپ  رد  ار  تمالس  هار  ناریا  رگا  .درک  دنهاوخ  ذاختا  اکیرما  ناتسود  نادحتم و  هک  تسا  یشور  ناریا و 

(5) .دش دهاوخ  ییوجارجام  ریگرد  ناریا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب ؛ هتشاد  ینیمخ  هللا  تیآ  رد  دنناوت  یم  یناریا  تاماقم  هک  تسا  يذوفن  هب 

: تشون يدناگ  مناخ  يربهر  تحت  هرگنک  بزح  ناگرا  دلاره ، لانشن  همانزور  .دندرک  لابند  ار  هیضق  اکیرما ، هب  يداقتنا  ًابیرقت  یهاگن  اب  دنه  دیارج 

فیعـض تسا  نکمم  رتراک  یمیج  .دهد  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  نینچ  رتراک  تسا  هدش  بجوم  يریگ  ناگورگ  هلئـسم  اکیرما و  هدـنیآ  تاباختنا 
.تسین رادروخرب  یفاک  یشیدنارود  زا  دوش  یم  طوبرم  اکیرما  عفانم  هب  هک  ییاجنآ  ات  یلو  دشابن ،

: دسیون یم  زین  ایدنیاوآ  زمیات  همانزور 
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هب ات  دـنرادن  ار  نآ  ییاناوت  ییاهنت  هب  دوخ  اـه  ییاـکیرما  دزادـنا ، یم  رطخ  هب  ار  اـه  ناـگورگ  ناـج  ناریا  دـض  رب  یماـظن  مادـقا  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
.دوش ور  هبور  تیموکحم  اب  یللملا  نیب  هعماج  يوس  زا  مادقا  نیا  هک  تسه  نآ  لامتحا  اریز  دنشخب ؛ ققحت  ناشیاهدیدهت 

780 ص :

.21/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص14 ، ذخأم 4 ، - 1
.21/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص26 ، ذخأم 4 ، - 2

.21/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص26و 27 ، ، 4 ذخأم - 3
هـسنارف پاچ  دنومول  و 20 ، ص19 ، 30/1/1359 ناـهج ،" تاـعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 4

(. لیروآ 1980(21/1/1359 10 سیراپ ) )
(. لیروآ 1980(21/1/1359 10 هسنارف ، يرازگربخ  اراکنآ -  ص 18 ، ذخأم 4 ، - 5
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: تشون سرپسکاایدنیا ، يدنه ، رگید  همانزور  اما 

يوروش عفن  هب  ناتـسناغفا  عاضوا  دوش و  رادروخرب  ینادـنچ  ینابیتشپ  زا  تسا  هتـسناوتن  کیپملا ، ياه  يزاب  میرحت  هب  اکیرما  مادـقا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
یم ادیپ  يرت  شیب  تیروف  اکیرما  رد  تاباختنا  رد  هتفه  ره  تشذگ  اب  نایناریا ، ربارب  رد  يرت  مکحم  شور  ذاختا  موزل  تسا ، هدنام  رییغت  نودب  نانچمه 

(1) دنک

یجراخ ياه  هناسر  رد  قارع  ناریا و  نیب  عاضوا  باتزاب  رورم  رامشزور 21/1/1359 : مود  همیمض 

یپ رد  یجراخ  ياه  هناسر  رد  یعیـسو  باتزاب  مه  زورما  روشک ، ود  يزرم  ياه  يریگرد  یـضرا و  ياهاعدا  زین  دراد و  نایرج  قارع  ناریا و  نیب  هچنآ 
نیا هرابرد  ندـنل  ویدار  یبرع  شخب  .دـنتخادرپ  روشک  ود  هدـنیآ  طـباور  یـسررب  اـه و  يریگرد  نیا  دـنور  هب  هدرتسگ  یحطـس  رد  اـه  هناـسر  تشاد و 

.تسا هتفرگرد  قارع  ناریا و  ياهزرم  لوط  رد  پوت  اب  یتخس  ياهدروخودز  هک  تسا  یکاح  نارهت  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  داد : شرازگ  اه  يریگرد 
زا هدرپ  دندرک  مالعا  دادغب  رد  یقارع  تاماقم  نیب  نیا  رد  .دـننک  مایق  دوخ  ناربهر  دـض  رب  هک  دوب  هتـساوخ  قارع  تلم  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  هتفه  نیا  رد 

(2) .دنا هتشاد  ار  قارع  رد  يراکبارخ  ياه  تیلاعف  هب  مادقا  دصق  هتشاد و  هطبار  ینیمخ  هللا  تیآ  اب  هک  دنا  هتشادرب  يا  هدع  هئطوت 

مهتم یبلط  هعـسوت  هب  ار  ناریا  زورما  قارع  داد : شرازگ  نینچ  دننک  یم  دراو  رگیدـکی  هب  روشک  نارـس د و  هک  یتاماهتا  هرابرد  توریب  زا  سرپدـتیانوی 
ياه هناسر  .تفای  دهاوخ  همتاخ  ناریا  ناربهر  هایس  تشونرس  اب  اهنت  هک  دهد  یم  قوس  قارع  اب  ییورایور  يوس  هب  ار  اه  یناریا  نتگنـشاو  تفگ  درک و 

یـضرا تیمامت  هب  ندز  همطل  يارب  یـشالت  ره  دـنتفگ  یلو  دـنتفرگ ؛ هدـیدن  ار  روشک  ود  زرم  رد  گـنج  هب  طوبرم  ياـه  شرازگ  زورما  قارع  یهورگ 
نارحب اب  ار  روشک  ود  نایم  جنـشت  هدناوخ و  اکیرما  تسد  تلآ  ار  قارع  ناریا ، هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  .دـش  دـهاوخ  هتـسکش  مهرد  قارع 

بزح ناگرا  هروثلا  همانزور  .دـندرک  دراو  ناریا  ناربهر  هب  یهباشم  تاماهتا  زورما  زین  قارع  یثعب  ناربهر  .تسا  هتـسناد  طوبرم  اـکیرما  ناریا و  طـباور 
یم هک  دزاس  دعاقتم  ار  ناریا  دنک  یم  ششوک  نتگنشاو  .دهد  یم  قوس  قارع  اب  يریگرد  يوس  هب  ار  ناریا  نتگنـشاو  تشون : زورما  قارع  ثعب  مکاح 

(3) دنک ارجا  ار  دوخ  هنابلط  هعسوت  ياه  حرط  اه و  تسایس  دیآرب و  ییورایور  نینچ  هدهع  زا  دناوت 

گرزب کچوک و  بنت  هریزج  هس  دهاوخ  یم  قارع  هک  تشون  دوخ  زورما  هرامـش  رد  زمیات  لاشننیاف  همانزور  ندنل ، زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هبانب 
راظتنا رد  قارع  هک  تسا  هتـشون  کیتاملپید  عباـنم  زا  لـقن  هب  هماـنزور  نیا  .ددـنبب  ار  یتفن  عبنم  نیرت  گرزب  سراـف ، جـیلخ  هار  دریگب و  ار  یـسوموبا  و 
هئطوت هشقن و  زا  یتمـسق  قارع  ناریا و  نیب  يراج  نارحب  هک  تسا  هدوزفا  نینچمه  روکذـم  همانزور  .تسا  ایلاتیا  هسنارف و  زا  یگنج  ياه  یتشک  لاسرا 

ترداـبم يزرم  ياـه  هاـگودرا  رد  ناتـسزوخ و  رد  بالقنادـض  ناـیناریا  زا  يدادـعت  میلعت  هب  دوخ ، هئطوت  يارجا  يارب  روـشک  نیا  تسا و  هدوـب  قارع 
(4) .تسا هدیزرو 

تـسا رداق  یناسآ  هب  نایعیـش  ربهر  ینیمخ  ماـما  هک  دـندقتعم  توریب  میقم  ياـه  تاـملپید  ندـنل ، زا  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  هب  هک  تسا  یلاـحرد  نیا 
(5) .دنک یم  يرادبناج  دنتسه ، ینس  ًارثکا  هک  روشک  نیا  ناربهر  زا  ًایوق  قارع  شترا  نکیل  دناروشب ؛ نیسح  مادص  دض  رب  ار  قارع  نایعیش 

يرازگربخ هراب  نیا  رد  .تسا  طاقن  ریاس  زا  شیب  هراب ، نیا  رد  سراف  جـیلخ  هزوح  ياه  هناسر  هژیو  هب  هنایمرواخ  ياه  هناسر  تیـساسح  رگید ، يوس  زا 
طاـیتحا و اـب  ار  قارع  ناریا و  نارحب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یبظوبا  تاـعوبطم  هژیو  هب  سراـف  جـیلخ  هزوح  تاـعوبطم  داد : شرازگ  یبظوبا  زا  هسنارف 

تیارس هقطنم  مامت  هب  دریگرد ، قارع  ناریا و  نایم  یگنج  رگا  تشون  هریجف  پاچ  رجفلا  همانزور  .دندرک  سکعنم  صخشم  عضو  کی  ذاختا  زا  زارتحا 
ناهج اب  ناریا  میراودیما  ام  دیازفا : یم  همانزور  نیا  .درک  دـنهاوخ  هدافتـسا  ام  عبانم  فرـصت  لاغـشا و  يارب  تصرف  نیا  زا  اه  تردـقربا  درک و  دـهاوخ 

(6) .میتسه یکرتشم  ییایفارغج  عاضوا  یخیرات و  تشونرس  بهذم و  ياراد  ام  اریز  دنک ؛ يراکمه  برع 

زاب یبرع  جیلخ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  هزاورد  گنج   " ناونع اب  هنارادـبناج  یـشرازگ  رد  دوش ، یم  رـشتنم  سیراپ  رد  یبرع  نابز  هب  هک  لبقتـسملا  هلجم 
هدمآ شرازگ  نیا  رد  .تخادرپ  عوضوم  نیا  یسررب  هب  دنک ،" یم 
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دح هچ  ات  يراددوخ  تسایس  و  داد ؟ دهاوخ  يور  گنج  روشک  ود  نایم  دیسر و  دهاوخ  يزیمآراجفنا  هلحرم  هب  قارع  ناریا و  جنـشتم  عضو  ایآ  : » تسا
نیب رد  هزورما  اه  لاؤس  نیا  تفرگ ؟ دهاوخربرد  ار  رگید  ياهروشک  هک  نیا  ای  دنام  دهاوخ  رـصحنم  روشک  ود  نیا  هب  گنج  ایآ  دنام ؟ دـهاوخ  رادـیاپ 

نآ نالوئـسم  تسد  هب  هک  یـسایس  ياه  شرازگ  اریز  تسا ؛ حرطم  دنتـسه ، دادـغب  نارهت و  طباور  یگریت  بقارم  هک  جـیلخ  ياهروشک  یـسایس  نارظان 
نآ لماوع  راجفنا و  هنیمز  اریز  دشاب ؛ یم  راجفنا  لباق  هظحلره ، رد  هک  تسا  هدش  هریت  يدح  هب  روشک  ود  نایم  طباور  هک  دهد  یم  ناشن  هدیـسر  هقطنم 

« .تسا مهارف 

هـصاخ یبرع  ياـهروشک  ناربـهر  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  : » تـسا هدـش  يریگیپ  وـحن  نـیا  هـب  یقارع "  " و یبرع "  " يریگ تـهج  شرازگ ، نـیا  رد 
قبط .دـنا  هداد  رارق  دوخ  تیامح  دـییأت و  دروم  تسا ، ینیمخ  ماـما  هللا  تیآ  نآ  أـشنم  ًارهاـظ  هک  تاـفالتخا  نیا  رد  ار  قارع  جـیلخ ، هقطنم  ياـهروشک 

هب ار  دوخ  شترا  زا  یتمـسق  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یقافتا  ره  عوقو  لامتحا  روشک  نآ  هدروآ ، تسد  هب  قارع  رد  لبقتـسملا  راـگنربخ  هک  یقیقد  تاـعالطا 
رد هک  دـید  دـهاوخ  ریزگان  ار  دوخ  شیوخ ، زا  عافد  ساسارب  قارع  تسا  یکاح  هدیـسر  ياـه  شرازگ  .تسا ...  هدروآرد  يدـیدش  شاـب  هداـمآ  لاـح 

دنک و نایب  دراد  ناریا  اب  هک  یتافالتخا  هب  تبـسن  ار  دوخ  رظن  نآ ، قیرط  زا  دناوتب  ات  دنک  ذاختا  يدج  یتامیمـصت  یللملا  نیب  یبرع و  ياهروشک  حطس 
« .دزاس نشور  تسا  هدنام  یقاب  مولعمان  مهم و  نونکات  هک  ار  یلئاسم 

دادـغب نارهت و  زا  هک  ییاه  شرازگ  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  هارمه  یناریا  دـض  يریگ  تهج  کی  اب  زین  ار  يرگ  یجناـیم  عوضوم  همادا ، رد  لبقتـسملا 
یعقاو گنج  کـی  هب  تاـفالتخا  نیا  ندـش  لیدـبت  زا  هتفاـی و  یلح  هار  هلئـسم  نیا  يارب  اـت  دـننک  یم  شـالت  یـصاخ  دارفا  هک  دـهد  یم  ناـشن  هدیـسر 

تیقفوم لامتحا  جـیلخ ، رد  علطم  عبانم  دـنراد ؟ فرط  ود  ره  رب  يرثؤم  ذوفن  دارفا  نیا  ایآ  و  دوب ، دـنهاوخ  یناسک  هچ  دارفا  نیا  یلو  دـنیامن ؛ يریگولج 
نانچنآ ناریا  اـب  یبرع  ياـهروشک  طـباور  اریز  دـنا ؛ هتـسناد  نکممریغ  دـشاب ، یبرع  روشک  کـی  يوس  زا  رگا  صوصخ  هب  ار  يرگ  یجناـیم  هنوگ  نیا 

رضاح مه  یبرع  روشک  کی  رگا  تفگ  لبقتسملا  هلجم  راگنربخ  هب  برع  رادم  تسایـس  کی  .تسا ...  هناطاتحم  دشابن ، لزلزتم  مه  رگا  تسین و  بوخ 
سیئر ای  ینیمخ  ماما  اب  درک ؛ دهاوخ  هرکاذـم  ناریا  رد  یماقم  مادـک  یـسک و  هچ  اب  تسین  مولعم  دریگب ، هدـهع  هب  ار  روشک  ود  نیب  يرگ  یجنایم  دوش 
نشور دیاب  میرادرب ، هلئسم  نیا  لح  يوس  هب  ار  تسخن  ماگ  هک  نیا  زا  شیپ  دوزفا : رادم  تسایس  نیا  .بالقنا  ياروش  اب  ای  ردص  ینب  نسحلاوبا  روهمج 

اه شسرپ  هنوگ  نیا  زا  یلیـس  ندش  حرطم  زا  سپ  .درک ...  هلماعم  دیاب  فرط  مادک  اب  دنک و  یم  تموکح  ناریا  هب  رـضاح  لاح  رد  یـسک  هچ  هک  دوش 
، هتفرگ هدهع  هب  ار  نآ  تیلوئسم  تافرع  رسای  هک  اه  ینیطسلف  يرگ  یجنایم  هب  عجار  یهباشم  ياه  شسرپ  درادن ، دوجو  اهنآ  رب  یخساپ  تقیقح  رد  هک 

دارفا زا  یـضعب  .دنک  ینیب  شیپ  ار  نآ  هدنیآ  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  هدیچیپ  تخـس و  تیاهن  یب  يرگ ] یجنایم   ] تیرومأم نیا  .دیآ ...  یم  شیپ 
یناسک ناریا  رد  هکلب  هدوبن ، ینطاب  لیم  قبطرب  هیاسمه ، ياهروشک  اب  دوخ  تاـفالتخا  لـصف  لـح و  هب  تبـسن  نارهت  يریگ  تخـس  هک  دنتـسه  یعدـم 

(1)« .دوش رارقرب  شمارآ  روشک  نیا  رد  دنهاوخ  یمن  هک  دنتسه 

ناهج رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ریثأت  زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ  رامشزور 21/1/1359 : موس  همیمض 

يرازگربـخ نیا  .تسا  هتخادرپ  مالـسا  ناـهج  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ریثأـت  هب  نآ  رد  هـک  درک  رـشتنم  یـشرازگ  توریب  زا  سرپدتیـشوسآ  زورما 
، ناریا یمالـسا  يروهمج  ماظن  سیـسأت  هاش و  میژر  ندرک  نوگنرـس  رد  ینیمخ  ماما  تیقفوم  راثآ  دوخ ، صاخ  درکیور  اب  شرازگ ، نیا  رد  ییاـکیرما 

تنـس رگید  هک  تسا  هدـش  ریبـعت  ییارگ  تنـس  یعون  ینیمخ  ماـما  یـشم  هشیدـنا و  شرازگ ، نیا  رد  .تسا  هداد  رارق  ثحب  دروـم  ار  مالـسا  ناـهج  رد 
رب یمالـسا  بـالقنا  ریثأـت  هدنـسیون ، رظن  دروـم  يوـس  تمـس و  مغر  یلع  شرازگ ، نیا  رد  .تسا  هدرک  بیغرت  ییاـیوپ  كرحت و  هب  ار  ملاـع  ياـهارگ 

مالـسا هاگیاج  یـسررب  هب  شرازگ  هدنـسیون  عقاو ، رد  .تسا  هدهاشم  لباق  اراکـشآ  ناش ، هتـسباو  ياه  میژر  دـض  رب  ناهج  ناناملـسم  ییایوپ  كرحت و 
لماـک نتم  .تسا  هدز  نآ  هب  شرب  یعون  دوخ  هب  دوخ  دراد ، ماـع  هبنج  اـه  یبرغ  يارب  ًاـبیرقت  هک  يرظنم  زا  تسا و  هتخادرپ  ینوـنک  عـطقم  رد  یـسایس 

: تسا حرش  نیا  هب  سرپدتیشوسآ  شرازگ 
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گنفت اب  اقیرفا ، لامش  ات  هتفرگ  ایسآ  یقرش  بونج  زا  دنراد ، دوخ  يور  شیپ  ار  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  تیقفوم  هک  یلاح  رد  ناملـسم  نایارگ  تنس 
یم يربهر  هیروس  تلود  هیلع  ار  رورت  هزرابم  نیملـسملا " ناوخا   " هلحنم تیعمج  .دننک  یم  هلمح  یبهذمریغ  یبهذـم و  ياه  تلود  هب  بمب  شتآ و  و 
ياه هزاغم  بصعتم ، ناناملـسم  .دنا  هدش  فیقوت  داهج  هعماج  نارادـفرط  زین  رـصم  رد  دـنا و  هدرک  ریگتـسد  ار  دـهاجم  اهدـص  يزنودـنا  تاماقم  .دـنک 
شتآ ار  ناتسکاپ  رد  اکیرما  ترافس  ناملسم ، نازرابم  هتشذگ ، ربماون  رد  .دننک  یم  رجفنم  تیمانید  اب  نانبل  رد  ار  هنابش  ياه  پولکو  یشورف  بورـشم 
تنـس هورگ  کی  تسا و  هدش  هتـشارفارب  ناتـسناغفا  رد  يوروش  هلخادم  هیلعرب  مالـسا  مچرپ  .دنا  هتفرگ  ناگورگ  ناریا  رد  اکیرما  ترافـس  رد  دـندز و 

یعس نیدهاجم  بصعت  تیعمج و  اب  مالسا  يایحا  نادنزرف  .تشاد  هدهعرب  ار  يدوعس  ناتـسبرع  رد  هکم  مظعا  دجـسم  هب  هلمح  يربهر  ناملـسم  يارگ 
نیناوق هک  دـننک  لـصاح  ناـنیمطا  اـی  دـنیامن و  رقتـسم  یمالـسا  يروـهمج  اـت  دـننک  كاـپ  برغ ، هژیو  هب  یجراـخ  ذوـفن  زا  ار  ناـشاهروشک  دـننک  یم 

، رامقدض لکلادض ، داسفدض ، تسینومکدض ، اه ، تردقربادض  دننیمز و  نامورحم  هدـنیامن  هک  دـننک  یم  اعدا  اهنآ  .دـشاب  نآرق  زا  مهلم  ناشاهروشک 
.دنتسه دحتمان  هدنکارپ و  اهنآ  .دنشاب  یم  ییامن  هنهربدض  اشحفدض و 

اب طابترا  هنوگره  صاخشا  نیا  دیوگ  یم  تسا ، هداد  رارق  ییوجزاب  دروم  ار  داهج  هعماج  تیوضع  هب  نونظم  دارفا  هک  يرصم  ناتـسداد  یبرعلا " هعقر  "

.دننک یم  شیاتس  ار  نآ  ای  دنقفاوم و  یمالسا  بالقنا  ینعی  ینیمخ  یلصا  لمع  اب  اهنآ  اما  دننک ؛ یم  راکنا  ار  وا  یمالسا  هفسلف  دیاقع و  ای  ینیمخ 

قلعتم ياه  هحلسا  ریاس  یتسد و  ياه  کجنران  دیوگ  یم  سیلپ  دنا و  هدوب  طوبرم  هیردنکسا  رد  یحیـسم  ياسیلک  ود  رد  يراذگ  بمب  اب  داهج  هعماج 
.دنتسه رظن  تحت  تقد  هب  اما  دوش ؛ یم  لمحت  یمالـسا  عماوج  دوجو  زین  رـصم  رد  ناملـسم ، ياهروشک  رثکا  دننام  .تسا  هدرک  فشک  ار  هورگ  نیا  هب 

تارهاظت هب  تسد  رـصم  رد  ناریا  عولخم  هاش  روضح  هیلع  ًاریخا  تسا ، ارگ  تنـس  ییوجـشناد  هورگ  کی  هک  یمالـسا  يدـنب  هورگ  ياضعا  رفن  نارازه 
مرگرس رصم  یناملراپ  هتیمک  کی  اما  تسا ؛ هداد  رادشه  تسایس ، رد  بهذم  ای  بهذم و  رد  تسایـس  ندرک  طولخم  هیلع  تاداسرونا  تندیزرپ  .دندز 

رـصم یمالـسا  ياه  يدنب  هورگ  ياضعا  زا  یکی  هقانوبا " دمحا  دمحم   " .تسا مالـسا  نوناق  اب  روشک  نیا  نیناوق  نداد  تقباطم  تهج  ییاه  هار  هعلاطم 
هار دوش ، یم  لامِعا  هک  یتراظن  لرتنک و  نیا  اب  نونکا  مه  اما  میتفر ؛ یم  اه  نابایخ  هب  ام  رـصم ، نیـشیپ  روهمج  سیئر  رـصانلادبع  نارود  رد  دیوگ : یم 

.میا هدیزگرب  يرگید  ياه 

راون و .دنک  یم  رـشتنم  هرهاق  رد  يروهـشم  هلجم  دش ، سیـسأت  لین ، دور  ياتلد  لها  يرـصم  کی  هلیـسو  هب  ههد 1920  رخاوا  رد  هک  نیملـسملا  ناوخا 
رد یشنکاو  هک  نیملسملا  ناوخا  دننام  یطارفا  ياه  هورگ  .دوش  یم  شخپ  مدرم  نیب  رصم ، يانیبان  ارگ و  تنس  ظعاو  کشیک ، دیمحلادبع  خیـش  هباطخ 

عونمم ناتسناغفا  ریازجلا و  هیروس ، قارع ، رد  یلک  روط  هب  تسا ، یحیسم  ياهرنویسیم  نیتسخن  هلیسو  هب  حیـسم و  هب  نامیا  غیلبت  یلیجنا و  تیلاعف  لباقم 
.تسا هتشادنزاب  تیلاعف  زا  ار  نانآ  راک ، نیا  اما  دنا ؛ هدش  مالعا 

رهش رد  شترا  ناوج  زابرس  بیرق 50  راتشک  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  هتـشذگ  لاس  رد  رورت  دودح 120  هب  مهتم  هیروس ، نیملسملا  ناوخا  ینیمزریز  هورگ 
ياضعا ار  هورگ  نیا  ناینابرق  رثکا  اما  تسا ؛ هدش  یسور  یماظن  رواشم  هس  نتشک  هب  مهتم  نیملسملا  ناوخا  نیا ، رب  هوالع  .هیروس  لامـش  رد  عقاو  ولوپآ 

ناوخا ربهر  .دـنناد  یم  ناملـسمان  ار  اهنآ  یّنُـس ، بصعتم  ناناملـسم  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  تسا  نآ  ءزج  زین  دـسا  ظفاح  هک  يولع  هقف  ناملـسم  تیلقا 
يو .درب  یم  رس  هب  دیعبت  رد  یبرغ  ناملآ  رد  نونکا  مه  دوب و  هیروس  ناملراپ  وضع  ًالبق  هک  تسا  یسدنهم  يو  دراد ، مان  رعتلا  ماصع  هیروس ، نیملسملا 

رد نیملسملا  ناوخا  یتاغیلبت  قاروا  .دراد  قلعت  دنراد ، تیرثکا  هیروس  رد  هک  یّنـس  هقرف  هب  هک  تسا  قشمد  طسوتم  هقبط  زا  یمیدق  هداوناخ  کی  دنزرف 
یم حرطم  رـشب " قوقح   " بلاق رد  تـالمح  نیا  .دـیامن  یم  موکحم  ار  هیروس  رد  يدازآ  نادـقف  میژر و  داـسف  دـنک و  یم  هلمح  يولع  هقرف  هب  هیروس 

هیلعرب هک  هورگ  نیا  هنایارگ  تنـس  ياه  هبنج  اـب  اـهنآ  اـما  دـننک ؛ یم  تیاـمح  نیملـسملا  ناوخا  یتلوددـض  ناـمرآ  زا  يروس  مدرم  زا  يرایـسب  دوش و 
.دنفلاخم دنا ، هدروخ  دنگوس  رتائت  رامق و  صقر ، لکلا ، ندیشون 
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رد هعلاطم  ًاریخا  هرهاق  ییاکیرما  هاگشناد  رد  یـسانش  هعماج  داتـسا  میهاربا  نیدلادعـس  .تسا  دیدج  میدق و  زا  يا  هدیچیپ  هعومجم  زورما  ییارگ  تنس 
نیا ًالامتحا  .دوش  فرـصم  مدرم  همه  يارب  تفن  تورث  هک  دهاوخ  یم  میهاربا  .دیناسر  نایاپ  هب  ار  هرهاق  رد  داهج  هبوت و  هعماج  ینادنز  وضع  دروم 30 
يو میهاربا ، روسفورپ  هتفگ  هب  .دراد  هبرجت  مولع ، یـسدنهم  هنیمز  رد  تسا و  طـسوتم  هقبط  هداوناـخ  کـی  اـی  کـچوک و  راد  نیمز  کـی  رـسپ  صخش 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  یمالسا ، لوصا  اب  قباطم  دیاب  ملع  تفرشیپ  نیا  هک  تسا  دقتعم  اما  تسین ، يژولونکت  فلاخم 

میالم روشک  نیا  يارگ  پچ  ارگ و  تسار  نویطارفا  اب  هسیاقم  رد  اهنآ  اما  دنا ؛ هتفرگ  هحلسا  اب  ار  هیکرت  رد  نامجاهم  .دنتـسین  نشخ  نایارگ  تنـس  همه 
لک ناتسداد  .دراد  دوجو  ارگ  تنس  يوج  حلـص  عماوج  هنایمرواخ ، هیلا  یهتنم  رد  عقاو  کلامم  نیپیلیف و  ناتـسکاپ ، رـصم ، يزلام ، دنه ، رد  .دنـشاب  یم 

، دنتسه بط  يوجشناد  هک  شرسپ  ود  دینـش  هک  یماگنه  تفگ  هیروس  ناگرزاب  کی  .تسا  هدوب  نیملـسملا  ناوخا  ناربهر  زا  یکی  ًاقباس  نادوس  دیدج 
یکسیو ندیـشون  هزاجا  هک  یهاش  تسا : رتدب  مادک  دنتفگ  یم  اهنآ  .دش  هدز  تفگـش  تخـس  دننک  یم  عافد  ینیمخ  زا  يو  دزن  ناشریخا  تالیطعت  رد 

نامرآ زا  هک  ینیمخ  کی  ای  دنک و  یم  هدافتـسا  هحلـسا  دیرخ  يارب  شلوپ  زا  و  دنک ، یم  تیامح  لیئارـسا  زا  تسا ، فلاخم  برع  نامرآ  اب  دـهد ، یم 
يربهر تحت  میراذگب و  رانک  ار  یکـسیو  میهد  یم  حیجرت  ام  دنتفگ  اهنآ  دـنک ؟ یم  عنم  ار  یکـسیو  تسا و  یعقاو  ناملـسم  دـنک ، یم  تیامح  برع 

؟ ...دشابن يا  هلئسم  لوپ  نایارگ  تنس  يارب  دسر  یم  رظن  هب  .مینک  یگدنز  ینیمخ 

یم نیمأت  یلحم  ياه  کمک  قیرط  زا  ًافرـص  ناشنامرآ ، هار  رد  اهنآ  زاین  دروم  هنیزه  دـنیوگ  یم  یطارفا  ناربهر  ریاـس  هیروس و  نیملـسملا  ناوخا  ربهر 
رد ارگ  تنـس  ياه  هورگ  هب  يدوعـس  نادـنمتورث  زا  یـضعب  یبیل و  ربهر  یفاذـق  رمعم  گنهرـس  هک  دـنتفگ  توریب  رد  هاـگآ  عباـنم  لاـح ، نیا  اـب  .دوش 

.دننک یم  کمک  يدارفنا  تروص  هب  هژیو  هب  هنایمرواخ 

هب هتشذگ  لاس  رخاوا  رد  هک  ارگ  تنـس  اهدص  .دراد  نوصم  ییارگ  طارفا  زا  ار  يدوعـس  ناتـسبرع  تسا  هتـسناوتن  مالـسا  نوناق  زا  صرق  اپ  رپ و  يوریپ 
هللادبع نبدـمحم  مان  هب  تایهلا  هتـشر  ناوج  يوجـشناد  کی  هلیـسو  هب  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هتفه  ود  تدـم  ار  اج  نآ  دـندرک و  هلمح  هکم  میظع  دجـسم 

.دنک داجیا  مالسا  ياهزور  نیتسخن  کبس  هب  يروهمج  کی  تشاد  رظن  رد  اه  شرازگ  قبط  هک  دندش  یم  يربهر  یناتسهقلا 

دننام دوش ؛ یم  بیرغ  بیجع و  ياهراک  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  ًابلاغ  الاح  لثم  یناوارف  روفو و  نارود  تفگ  توریب  ییاـکیرما  هاگـشناد  رد  داتـسا  کـی 
دروم رد  وا  .تسا  هاتوک  تنوشخ  نیا  نامز  ًالومعم  دـندش و  یم  نشخ  ًالومعم  اـهنآ  .تسین  يدـیدج  زیچ  هجو  چـیه  هب  هک  نیا  .مظعا  دجـسم  هب  هلمح 

رد سیوس  مان  هب  يرهـش  رد  مهدزای  نرق  رد  هک  دوب  يدرف  اهنآ  نیرت  صخاـش  .دروآ  لاـثم  نیدـنچ  دـنراد  یـصاخ  هبذاـج  تردـق  هک  ییاـه  کـیتانف 
.تسا دوعوم  يدهم  هک  درک  اعدا  دوش  هتشک  هک  نآ  زا  شیپ  درک و  لاغشا  ار  يدجسم  هاتوک  یتدم  يارب  یلامش  ياقیرفا 

فالخرب اهنآ  اما  دنـشک ؛ یم  دوخ  لابند  هب  دـنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  اه  هناورپ  هک  یعمـش  دـننام  ار  ناشناوریپ  دارفا ، هنوگ  نیا  تفگ : روکذـم  داتـسا 
تسد هب  طوقـس  زا  لبق  هک  یبیل  رد  اه  یـسوئاس  زا  ناوت  یم  قفوم  ياه  شبنج  هنوگ  نیا  زا  .دنرادن  يا  هلیبق  تیعماج و  ارگ ، تنـس  قفوم  ياه  شبنج 

مامز يدوعـس  ناتـسبرع  رد  زونه  هک  اه  یباهو  دـندرک ، تموکح  نادوس  رد  لاس  هک 75  نویدـهم  دـندرک ، ینارمکح  روشک  نیا  رد  لاس  100 یقاذق ،
فلاخم ياه  هورگ  نآ  دهاش  هک  تسا  ناهج  رسارس  رد  ارگتنـس  ياه  هورگ  هب  التبم  لکـشم  يرکف ، یگچراپکی  مدع  .درب  مان  دنراد ، تسد  رد  ار  روما 

.درک يراددوخ  رت  کچوک  هورگ  ود  اب  یفالتئا  هب  نتسویپ  زا  ًاریخا  ناتسناغفا  یمالسا  مهم  بزح  ناتسناغفا ، رد  یتح  تسا ؛ ناریا  رد 

رد دنناوت  یم  نایارگ  تنس  هک  تسا  هدرک  تباث  ینآرق  ياه  تنس  نیناوق و  يارجا  اب  يدوعـس  هلـسلس  اذه  عم  تفگ  توریب  ییاکیرما  هاگـشناد  داتـسا 
یجراخ و عون  کی  هن  دـنراد  یمالـسا  داسف  اهنآ  لقادـح  بوخ  تفگ : عماوج  نیا  رد  داـسف  دروم  رد  يو  .دـنبای  تسد  دوخ  فادـها  هب  نردـم  ناـهج 

(1)« .داسف یتادراو 

784 ص :

(. لیروآ 1980(21/1/1359 10 سرپدتیشوسآ ، توریب -  ات 7 ، ص 4  ذخأم 4 ، - 1

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 865 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_784_1
http://www.ghaemiyeh.com


785 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 866 

http://www.ghaemiyeh.com


786 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 867 

http://www.ghaemiyeh.com


787 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 868 

http://www.ghaemiyeh.com


لیروآ 1980 یلوالا 1400 11  يدامج  نیدرورف 135925  هعمج 22  گنج  رامشزور 

460

دیفـس خاـک  رد  یمهم  يّرـس  یلک  هب  هسلج  اـکیرما ، تقو  هـب  رهظ  دودـح   (1)، ناریا رد  ییاکیرمادـض  يرـسارس  ییامیپهار  نایاپ  زا  سپ  تعاـس  دـنچ 
تعاس زا  هک  دوب  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  يرارطـضا  تسـشن  هسلج ، نیا  .تشاد  تیمها  رایـسب  ناریا  هلئـسم  اب  طابترا  رد  هک  يا  هسلج  دـش ؛ رازگرب 
ترازو *(2) نواعم رفوتسیرک  نراو  یلم ، تینما  رواشم  یکسنیژرب  وینگیبز  يروهمج ، سیئر  رتراک  یمیج  هسلج  نیا  رد  .دیـشک  لوط  ات 13:20   11:30

رنرت دلیفنتـسا  اکیرما ، شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  زنوج  دـیوید  لارنژ  عاـفد ، ریزو  نوارب  دـلوراه  يروهمج ، سیئر  نواـعم  لیدـنامرتلاو  هجراـخروما ،
(3) .دنتشاد تکرش  دیفس ، خاک  يوگنخس  یشنم و  لواپ  يدوج  و  ایس ،)  ) اکیرما یسوساج  نامزاس  سیئر 

هک يا  همانرب  يارجا  يریگیپ و  يارب  بسانم  تصرف  يو  رظن  هب  هک  دناسر  دوخ  کیدزن  رایـسب  ناراکمه  عالطا  هب  هسلج  نیا  لیکـشت  اب  عقاو  رد  رتراک 
(5) .تسا هدیسر  ارف  ** (4)، دوب هدش  داهنشیپ  ًالبق 

.دنرادن هنیمز  نیا  رد  عطاق  یمادقا  هب  ندز  تسد  زج  يا  هراچ  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  تفگ  درک و  تبحـص  هب  عورـش  رتراک  ادتبا  هسلج ، نیا  رد 
تایلمع نیب  باختنا  رب  رارق  رگا  هک  تسا  هتفگ  سنو  هدرک و  تبحـص  عوضوم  نیا  هرابرد  شترفاـسم ، زا  شیپ  مه  سنو  اـب  هک  تفگ  نینچمه  رتراـک 

يو .تسا  هداتفا  رطخ  هب  ام  یلم  تیثیح  وربآ و  تفگ : سپـس  رتراک  .دهد  یم  حیجرت  ار  تاجن  تایلمع  دـشاب ، ناریا  دـض  رب  یماظن  تامادـقا  تاجن و 
(6) تسا هدروخ  يدیدش  همطل  راک  نیا  رد  یتسس  ّتلع  هب  اهنآ  یللملا  نیب  تیعقوم  رابتعا و  تسا  هتفگ  وا  هب  تاداس  هک  دوزفا 

حرطم هسلج  نیا  رد  هدزباتش  روط  هب  تاجن  تایلمع  عوضوم  سنو ، بایغ  رد  بیترت  نیا  هب 
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.تسا هدش  رکذ  نآ  بناوج  ییامیپهار و  نیا  یگنوگچ  يدعب ، ياه  شرازگ  رد  - 1
تکرـش هسلج  نیا  رد  يو  نواعم  دنارذگ ، یم  ار  دوخ  تالیطعت  ادیرولف  رد  ماگنه  نیا  رد  هک  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  سنو  سوریاس  ياج  هب  - * 2

ص90و 91] ( 1362 هتفه ، تاراشتنا  نارهت ،  ) یقرشم دومحم  همجرت  ناریا ، رد  هئطوت  یکسنیژرب ، وینگیبز  سنو و  سوریاس   ] .دوب هدرک 
از هـیک  و -  ص 174 و 175 ؛ ( 1362 یماج ، تاراشتنا  نارهت ،  ) يدمحا دـیمح  همجرت  يریگ ، ناگورگ  هاش و  طوقـس  رارـسا  یکـسنیژرب ، وینگیبز  - 3

ص 22. مود 1362 ) پاچ  ون ، رشن  تاراشتنا  نارهت ،  ) یبارهس يداه  همجرت  نارهت ، فده : وتیلوج ،
.تسا هدش  هراشا  نآ  لحارم  هب  ًالبق  زین  باتک  نیا  رد  هدوب و  ثحب  دروم  لبق  زا  هک  تسا  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  تایلمع  ماجنا  روظنم  - ** 4

ص 22. (، 1362 مود ، پاچ  ونرشن ، تاراشتنا  نارهت ، ، ) یبارهس يداه  همجرت  نارهت ، فده : وتیلوج ، از  هیک  - 5
ص 193. (، 1362 هتفه ، تاراشتنا  نارهت ،  ) یقرشم دومحم  همجرت  ناریا ، رد  هئطوت  یکسنیژرب ، وینگیبز  سنو و  سوریاس  - 6
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راذگریثأت يریگ  میمـصت  رد  تسناوت  یم  نکمم ، ياه  هار  رگید  موادت  زا  يرادفرط  یماظن و  مادقا  اب  هجراخروما  ترازو  تفلاخم  عضوم  زا  يو  .دـش 
زا هلئـسم  لح  هار  زونه  هک  درک  دـیکأت  سنو  یّلک  تایرظن  نایب  نمـض  دوب ، هدرک  تکرـش  هسلج  نیا  رد  يو  ياـج  هب  هک  رفوتـسیرک  نراو  هتبلا  .دـشاب 

(1) .درکن يریگ  عضوم  تشادن ، عالطا  نآ  زا  ًالبق  هک  تاجن  تایلمع  حرط  ربارب  رد  یلو  تسا ؛ هدشن  هتسب  کیتاملپید  قیرط 

هناوردـنت ياـهرظن  جـیورت  دـیکأت و  هب  يرت  شیب  تغارف  اـب  يو ، باـیغ  رد  یکـسنیژرب  دـش و  تیوقت  هسلج  رد  سنو  فلاـخم  حاـنج  رگید ، يوس  رد 
ات میریگب  تراسا  هب  مه  ار  اهنآ  ياه  نابنادنز  زا  يا  هدع  اه ، ناگورگ  ندرک  دازآ  رب  هوالع  دـیاب  ام  تشاد : راهظا  هسلج  نیا  رد  يو  .تخادرپ  شیوخ 
مه دیاب  ام  درک : دیکأت  نینچمه  یکسنیژرب  .میشاب  هتشاد  رایتخا  رد  هلماعم  يارب  يا  هلیسو  ناریا ، میقم  ناییاکیرما  زا  يرگید  هدع  تشادزاب  تروص  رد 

تایلمع هتـشر  کی  تیرومأم ، نیا  تسکـش  تروص  رد  ات  میـشاب  هتـشاد  یگدامآ  مه  هنایوج  یفالت  تامادـقا  يارب  تاجن ، تیرومأم  تفرـشیپ  اب  نامز 
(2) .میهد ماجنا  ناریا  دض  رب  یهیبنت 

زج هب  بیترت  نیا  هب   (3) .دمآ لمع  هب  يریگ  میمصت  دش ، فرـص  مه  راهان  نآ ، نمـض  دیـشک و  لوط  تعاس  ود  زا  رت  مک  هک  يا  هسلج  یط  تیاهن  رد 
ياروش رگید  ياضعا  هیلک  یناـبیتشپ  اـب   (4) تاجن تاـیلمع  حرط  درکن ، يریگ  عضوم  حرط ، هراـبرد  نآ ، هدـنیامن  رفوتـسیرک  نراو  هک  هجراـخ  ترازو 

(5) .دیسر بیوصت  هب  یّلم  تینما 

رب ینتبم  ياه  هدـعو  ًابترم  تسا و  سوسحم  ًالماک  هک  دراد  دوجو  رتراک  تلود  يور  يدایز  راشف  اکیرما ، ياه  هناسر  حطـس  رد  هک  دوش  یم  يروآدای 
دیدـهت هلئـسم  اکیرما  زورما  پاچ  تاعوبطم  اکیرما ، ویدار  یبرع  شخب  زورما  شرازگ  قبط  .دـننک  یم  دـیکأت  يروآدای و  ار  رتراک  تیعطاـق  دـیدهت و 

رتراک یمیج  تسا : هتـشون  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  هلمج  زا  دنا ؛ هداد  رارق  یبایزرا  یـسررب و  دروم  ار  تادـیدهت  نیا  يامنرود  ناریا و  دـض  رب  رتراک 
فدـه نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  اهنت  تسا و  هدیـسر  هتـشاد ، لوذـبم  اه  ناگورگ  ییاهر  نیمأت  يارب  اکیرما  نونکات  هک  ییاه  شالت  هجیتن  هب  هرخالاب 

بدا هار  دیاب  اکیرما  تسا و  هدیـسر  ییاهن  تسب  نب  هب  نیقی  روط  هب  ای  تسکـش و  هب  یـسایس  ياه  شالت  هجیتن  دیازفا : یم  همانزور  نیا  .تسا  هدیزگرب 
رایـسب ياهب  دـیاب  ناریا  تسا : هدـش  روآدای  تسپ  نتگنـشاو  .دراد  ار  ندـیزگرب  نیا  قح  يروهمج  سیئر  تسا  یعیبط  هک  دـیزگ  یم  رب  ار  ناریا  ندرک 

(6) میژر نارادمدرس  هن  تخادرپ ، دهاوخ  ناریا  تلم  ار  اهب  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  یلو  دزادرپب ؛ دوخ  تجامس  يارب  ینارگ 
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789 ص :

ص90 و91. نامه ، - 1
ذخأم 3. - 2

ص 367 ناریا ، رد  يریگ  ناگورگ  رجنیلاس ، ریپ  - 3
رد لبق  یتدـم  زا  يرـس " یلک  هب   " يدـنب هقبط  اب  هک  تسا  سبط  يارحـص  قیرط  زا  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  دودـحم  یماظن  هلمح  حرط  نامه  نیا  - 4

.دروخ تسکش  یبیجع  زرط  هب  یلو  دش ؛ ماجنا  هام  تشهبیدرا  رد  ناریا ، قلطم  يریگ  لفاغ  رد  دوب و  یسررب  یحارط و  تسد 
.3 ذخأم - 5

.22/1/1359 اکیرما ، ویدار  یبرع  شخب  ص 9 و 10 ، ، 23/1/1359 هرامش 22 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 6
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ییاکیرمادض ینومضم  اب  ییامیپهار  نیا  .دش  اپرب  تسا ، هدش  ماجنا  نونکات  هک  يرسارس  عیسو و  ياه  ییامیپهار  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناریا ، رد  زورما 
زین ار  قارع  ثعب  میژر  تیموکحم  مالعا  اـکیرما ، تیموکحم  مـالعا  راـنک  رد  مسارم  نیا  .دـش  رازگرب  ناریا  اـب  اـکیرما  هطبار  عطق  مـالعا  تبـسانم  هب  و 

ار روبزم  ییامیپهار  تسا ، هدوب  هقباس  یب  اـی  هقباـس  مک  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نآ  یهوبنا  هک  یتیعمج  ناریا ، ياهرهـش  همه  رد  ًاـبیرقت  .تشاد  هارمه 
هماـنعطق اـج  نآ  رد  دـندرک و  ییاـمیپهار  هعمج  زاـمن  يرازگرب  لـحم  تمـس  هب  رهـش  یـسایس  یگنهرف و  یملع ، فلتخم  زکارم  زا  اـهنآ  .دنتـشاد  اـپرب 

.دـنداد رارق  هراب  نیمه  رد  ار  زامن  ياه  هبطخ  روحم  زین  هعمج  ناماما  .دـندرک  ینارنخـس  زامن  ياه  هبطخ  زا  لـبق  ِنانارنخـس  دـش و  هدـناوخ  ناـیامیپهار 
تازواجت و اب  هزرابم  یگدامآ  دندرک و  شنزرس  ًادیدش  ار  هدش  دای  تلود  ود  شیوخ ، بلاطم  رد  هعمج  ناماما  نانارنخـس و  و  اهراعـش ، رد  نایامیپهار 

هزوح رد  ییاهداهنشیپ  دندرک و  نایب  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  شیوخ ، حطس  هدر و  رد  مادک  ره  زین  نالوئـسم  .دنتـشاد  مالعا  دیکأت ، اب  ار  نانآ  ياه  هئطوت 
ماظن بالقنا و  زا  عافد  و  تلود ، ود  نآ  عماطم  دـض  رب  هزراـبم  يریگرد و  هدارا  میمـصت و  زا  یکاـح  هک  یتاراـهظا  دنتـشاد ؛ راـهظا  شیوخ  تیلوئـسم 

(1) .دوب ناریا  روشک  یمالسا و 

نیا رد  اکیرما ، ترافس  لباقم  رد  ینویلیم " شترا 20   " هدید شزومآ  دارفا  هژر  همانرب  اب  هاپس  .دوب  رت  شیب  هلئـسم  تیمها  تیـساسح و  ًاعبط  نارهت ، رد 
ناشن ار  دوخ  روضح  ینارنخـس ، تروص  هب  زین  تموکح  ینونک  يدـنب  حانج  رد  حرطم  یـسایس  ياه  تیـصخش  تاماقم و  تفاـی و  روضح  ییاـمیپهار 
داریا هب  نارهت ، هعمج  ماما  ماقم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هعمج و  زامن  ياه  هبطخ  زا  لبق  نانارنخس  هاگیاج  رد  ردص  ینب  یناجنسفر و  یمـشاه  نایاقآ  .دنداد 

ینارنخـس اب  یلم " جیـسب   " هلیـسو هب  دورـس  يارجا  زا : دـندوب  ترابع  مسارم  نیا  رد  رکذ  نایاش  تاکن  اه و  همانرب  زا  رگید  یخرب  .دـنتخادرپ  ینارنخس 
هطوحم رد  نازاـبرتچ  دورف  اـهزبس و  هـالک  دازآ  طوقـس  شیاـمن  ثعب ، میژر  فلاـخم  ناـیقارع  زا  یکی  هاـگیاج  رد  یقارع  نویناـحور  زا  یکی  یفـصآ 

نمچ نیمز  زارف  رب  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  ياه  يراکـش  ییاوه  رونام  نارـضاح ، دیدش  تاساسحا  زاربا  نایم  رد  هعمج  زامن  يرازگرب 
(2) .هوبنا تیعمج  رد  زراب  طاشن  كرحت و  وپاکت و  همه  زا  رت  مهم  و  ییامیپهار ، همانعطق  تئارق  هعمج ،) زامن  مسارم  يرازگرب  لحم   ) نارهت هاگشناد 

لئاسم یمشاه  ياقآ  ینارنخس  رد  اما  دندوب ؛ هتفرگ  رظن  رد  دوخ  بلاطم  رد  ار  یلخاد  لئاسم  قارع و  اکیرما ، ياهروحم  نارهت ، مسارم  نارنخـس  هس  ره 
رگید زا  رت  شیب  اکیرما  هلئسم  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس  رد  و  قارع ، هلئسم  ردص  ینب  ياقآ  ینارنخس  رد  یسایس ، ياه  هورگ  هب  طوبرم  یلخاد  یـسایس 

(4)-(3) .درک یم  رظن  بلج  لئاسم 

790 ص :

خروم 23/1/1359. ...و  دادماب  تاعالطا ، ناهیک ، یمالسا ، يروهمج  یمالسا ، بالقنا  ياه  همانزور  - 1
.نامه - 2

.نارهت ص816 هاگشناد  زورما  ياه  ینارنخس  زا  ییاه  شخب  شرازگ 461 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
.نامه - 4
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رظن زا  دـش ، یم  لماش  ار  ماظن  جراخ  لخاد و  ياه  نایرج  هیلک  زین  ناریا و  ياهرهـش  نیرت  هداتفارود  اـت  نارهت  زا  هک  زورما  ییاـکیرما  دـض  ییاـمیپهار 
.دوش یم  بوسحم  بالقنا  زا  دعب  يرسارس  ياه  ییامیپهار  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناگدننک  تکرش  عونت  تعسو و 

دوخ يارب  یقالتاب  دـنک  نینچ  رگا  درک و  دـهاوخن  یماظن  هلمح  ًامیقتـسم  اکیرما  : » هعمج زامن  ياـه  هبطخ  نیرت  ساـسح  زا  یکی  رد  نارهت  هعمج  ماـما 
هدرک لیـسگ  ناریا  ياهزرم  يوس  هب  ار  دوخ  يریجنز  ياه  گس  اکیرما  ...دوب  دـهاوخ  یناهج  يا  هناسفا  تردـق  نیا  يدـبا  نفدـم  هک  تخاس  دـهاوخ 

.تسا اکیرما  مزیلایرپما  ياه  هتساوخ  يرجم  قارع ، یلیمحت  رابج  میژر  زورما  .درک  دهاوخ  تسا و 

حرطم یسایس  نالوئسم  تاماقم و  بلاغ  زورما ، ییامیپهار  مسارم  تیمها  لیلد  هب  نارهت ، زورما  هعمج  زامن  رد 

.دندرک ینارنخس  اه  حانج  نیا  صخاش  ياه  هرهچ  یضعب  دنتشاد و  تکرش  یتموکح  ینونک  يدنب  حانج  رد 

791 ص :
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نایرج یتسینومک و  یسایس  ياه  هورگ  زا  یهجوت  لباق  دادعت  تفر و  رتارف  یمالسا  ماظن  نارادفرط  هدودحم  زا  ناریا  زورما  يرسارس  ییامیپهار  تعسو 
تسا و ریذپان  بانتجا  اه  هورگ  يرایـسب  يارب  هک  تسا  یعوضوم  اکیرما ، اب  هطبار  عطق  هرابرد  عضوم  مالعا  هّتبلا  .تفرگرب  رد  زین  ار  ماظن  فلاخم  ياه 

.دوش یم  یقلت  نانآ  یسایس  تیعورشم  لقادح  موادت  تایرورض  زا 

بزح توعد  هب  داباهم  یلاها  زا  رفن  دودح 3000   » شترا كرتشم  داتس  شرازگ  هب  .دش  رازگرب  زین  داباهم  رد  يرسارس ، ییاکیرمادض  ییامیپهار  زورما 
رد دنداد ، یم  رس  نیـسح  مادص  رب  گرم  اکیرما و  رب  گرم  راعـش  هک  یلاح  رد  نایامیپهار  .دندرک  ییامیپهار  يدازآ  هارراهچ  رد  ناتـسدرک  تارکمد 

ماما زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  ناگدـنیامن  زا  یکی  سپـس  دـندرک و  عاـمتجا  رهـش  يرادـنامرف  يولج 
.دندرک موکحم  ًادیدش  ناریا  كاخ  هب  زواجت  ببس  هب  ار  قارع  ثعب  بزح  يداصتقا و  هرصاحم  يارب  ار  اکیرما  و  مالعا ، یمالـسا  بالقنا  ربهر  ینیمخ 

مدرم اـم  دـندوزفا : دـندومن و  مـالعا  شترا  ناریا و  ّتلم  ررـض  هب  ناتـسدرک  رد  یمومع  حالـس  علخ  روشک و  یلخاد  روـما  رد  ار  شترا  تلاـخد  ًاـنمض 
(1)« .مینک یم  عافد  زیزع  ناریا  كاخ  زا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  ناتسدرک 

: تشون ناـهیک  هماـنزور  .درک  مادـقا  ییاـمیپهار  يرازگرب  هب  تارکمد  بزح  تسا ، هل  هموک  ذوفن  هدودـحم  رت ، شیب  هک  نیا  مغر  یلع  مه  جدننـس  رد 
لاـمعا ندرک  موـکحم  اـکیرما و  ناریا و  هـطبار  عـطق  دـییأت  روـظنم  هـب  رهظزادـعب ، تعاـس 4  زا  ناریا ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  جدننـس  تالیکــشت 

زاربا قارع  ثعب  تموکح  هناراکتیانج  لامعا  زا  دنتشاد و  تکرـش  جدننـس  مدرم  زا  رفن  نارازه  عامتجا ، نیا  رد  .درک  گنیتیم  مالعا  قارع ، هنارگزواجت 
(2) .دندرک راجزنا 

نامزاس ناتـسدرک و  نیدـهاجم  نامزاس  ناریا ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  فرط  زا  تشون : مدرم  همان  همانزور  .دـش  رازگرب  ییاـمیپهار  نیا  زین  هناـب  رد 
لماوع قارع و  یثعب  میژر  هناراکزواجت  ياه  تسایـس  ندرک  موکحم  روظنم  هب  اـکیرما و  ناریا و  نیب  هطبار  عطق  تبـسانم  هب  هناـب ، رد  ناریا  هدوت  بزح 

ار ناریا  ياه  قلخ  تدحو  دوخ  ياهراعش  اب  دندرک و  تکرش  هناب  مدرم  زا  رفن  نارازه  ییامیپهار  نیا  رد  .دش  رازگرب  یگرزب  ییامیپهار  هقطنم ، رد  نآ 
، نوگنرس رتراک  زا : دندوب  ترابع  دش ، هداد  ییامیپهار  رد  هک  ییاهراعش  .دندیشخب  میکحت  قارع  یثعب  میژر  مسینویهـص و  اکیرما و  مسیلایرپما  دض  رب 

درک قلخ  هتساوخ  دازآ ، لقتسم و  یناریا  راتخمدوخ ، یناتـسدرک  ام ؛ قلخ  دحتم  مانتیو ، نیطـسلف  ام ، قلخ  نانمـشد  اکیرما ، لیئارـسا  نوگژاو ؛ شمچرپ 
(3) .هدیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  ناهج  رساترس  هدیسر ، دوخ  جوا  هب  اکیرما  تایانج  نیگب ؛ تاداس و  رتراک و  نیدسفم ، هس  رب  گرم  تسا ؛

792 ص :

.اجاژ هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063360  دنس  - 1
ص 2. ، 23/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2

ص 8. ، 26/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 3
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هدرک و ییامیپهار  تارکمد  بزح  قلخ و  نیدـهاجم  توعد  هب  هناب  رد  رفن  نارازه  تشون : ییامیپهار  نیا  ربخ  رد  تاعالطا  همانزور  دوش  یم  يروآدای 
(2)-(1) .دنا هدومن  ینابیتشپ  مالعا  اکیرما  اب  هطبار  عطق  زا 

ییامیپهار نیا  شرازگ  رد  نامزاس ، نیا  ناگرا  راک ، هیرـشن  .درک  رازگرب  ییامیپهار  لقتـسم  تروص  هب  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  نارهت ، رد 
: تشون

هوبنا هدرـشف و  فوفـص  .دـندز  ییامیپهار  هب  تسد  ناریا ، اب  اکیرما  کیتاملپید  هطبار  عطق  يداش  هب  ام  نهیم  مدرم  زا  نت  اه  نویلیم  نیدرورف ، هعمج 22 
نمـشد ام  نهیم  مدرم  میظع  تیرثکا  هک  داد  ناشن  دـش و  يراج  ناریا  ياهاتـسور  اهرهـش و  رد  ناشورخ  میظع و  یلیـس  نوچ  ام  نهیم  زرابم  ياه  هدوت 

نارگـشزاس و تامادـقا  همه  مغر  هب  هک  دـنداد  ناـشن  مدرم  میظع ، ییاـمیپهار  نیا  رد  .دنـسانش  یم  ار  ناـهج  ياـه  قلخ  همه  دوـخ و  هدروـخ  دـنگوس 
.دنا هدومن  تیوقت  شیپ  زا  شیب  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  یبالقنا  روش  تدحو و  ناعجترم ،

هوبنا .دـندمآ  درگ  ناتـسراهب  نادـیم  رد  نامزاس  ناراداوه  اضعا و  زا  یمیظع  تیعمج  ناریا ، قلخ  ییادـف  ياه  کـیرچ  ناـمزاس  توعد  هب  زور  نیا  رد 
.دز یم  جوم  تیعمج  هوبنا  زا  زین  انیس  نبا  نابایخ  یتح  دوب و  تیعمج  زا  رپ  ًالماک  ناتـسراهب  گرزب  نادیم  تعاس 9:30 ، رد  هک  دوب  يردق  هب  تیعمج 

تکرح هب  اکیرما  یسوساج  زکرم  يوس  هب  ناراکشزاس ، اکیرما و  مسیلایرپما  دض  رب  راعش  نداد  اب  هدرـشف  مظنم و  فوفـص  رد  تیعمج  تعاس 10 ، رد 
زگره یماظن ، میرحت  يداصتقا ، میرحت  " ؛" مسیلایرپما هیلع  داحتا ، ناشکتمحز  داحتا ، داحتا ، : " زا دندوب  ترابع  ییامیپهار  ياهراعش  زا  یخرب  .دمآ  رد 

یم ماـنتیو  رـسارس ، ار  ناریا  مجاـهت ، تروـص  رد  " ؛" راکـشزاس رب  گرم  راکــشزاس ، رب  گرم  رگزرب ، ره  شورخ  رگراـک ، ره  شورخ  " ؛" درادـن رثا 
ناریا " ؛" ددرگ دیاب  یلم  لکش ، ره  هب  وحن  ره  هب  ییاکیرما  لاوما  " ؛" مسیلایرپما عفن  هب  ناشکتمحز ، هیلع  مدرم ، حالس  علخ  اهاروش ، ندیچرب  " ؛" مینک

". مینک یم  اکیرما  ناتسروگ  ار 

793 ص :

دـض همانزور   " زیمآ هنعط  ترابع  ندرب  راک  هب  اب  ار  دوخ  يدونـشخان  یمالـسا  يروهمج  همانزور  تاعالطا ، هماـنزور  رد  ربخ  نیا  جرد  زا  دـعب  زور  - 1
ياه کـیرچ  رتفد  اـب  هارمه  قلخ  نیدـهاجم  رتفد  شیپ  يدـنچ  هک  تسا  مزـال  بلطم  نیا  رکذـت  تشون : همادا  رد  داد و  ناـشن  تاـعالطا " یتسیلاـیرپما 
يزیر همانرب  نودـب  دـناوت  یمن  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  يا  هدرتسگ  ياه  یماگمه  اهنآ  نیب  نونکات  دـش و  حاتتفا  هناب  رد  اه  يا  هدوت  رتفد  قلخ و  ییادـف 

زا ناتسدرک ، رد  ینیسح  نیدلازع  خیـش  اه و  تارکمد  اب  ار  دوخ  هنایفخم  ياه  سامت  اه و  تیلاعف  دراد  یعـس  قلخ  نیدهاجم  يربهر  رداک  .دشاب  یلبق 
نودب ًالماک  ناتسدرک  يایاضق  هدرپ  تشپ  تانایرج  زا  اه  تاپمس  هک  تسا  ممـصم  هژیو  هب  درادهگن و  یفخم  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناملـسم  ياضعا 
نکمم تالمح  نیرتدیدش  تحت  یمالسا  ياهورین  تسا و  هتفرگ  جوا  ًالماک  نآرق  مالسا و  دضرب  تاغیلبت  نونکا  مه  ناتـسدرک  رد  .دننامب  یقاب  عالطا 

.دننک هدایپ  ناریا  رـسارس  رد  ییوگلا  تروص  هب  ار  نآ  ات  دنروآ  دوجو  هب  یتسیـسکرام  یبالقنا  ناتـسدرک ، رد  دـنا  ممـصم  اه  تسینومک  دـنراد و  رارق 
يربهر رداک  داحتا  و  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  رد  يوجر  دوعـسم  زا  ینیـسح  نیدـلازع  خیـش  قلخ و  ناییادـف  هل و  هموک  تارکمد و  بزح  تیامح 

يارب اه  نامزاس  نیا  يربهر  رداک  هدش  باسح  یلوصا و  قفاوت  زا  تیاکح  همه  یمالـسا ، ياروش  سلجم  تاباختنا  رد  قلخ  ناییادـف  قلخ و  نیدـهاجم 
ص4) ، 24/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور   ) .تسا ناریا  رد  ارگپچ  ماظن  کی  داجیا 

ص 4. ، 24/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2
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نداد اب  ناگدـننک  تکرـش  نآ ، زا  سپ  دـش و  هدـناوخ  اهوگدـنلب  زا  ییامیپهار   (1) همانعطق دیـسر ، اکیرما  یـسوساج  زکرم  هب  ناـیامیپهار  فص  یتقو 
(3)*(2) .دندش ناور  نارهت  فلتخم  طاقن  يوس  هب  هتسد  هتسد  هزرابم ، قوش  روش و  ایند  کی  اب  یتسیلایرپمادض و  ياهراعش 

463

ییاکیرمادـض عضوم  ناریا ، اب  اکیرما  هطبار  عطق  عوضوم  رد  دنتـسه -  اهنآ  نادـحتم  یتسیـسکرام و  ياه  نایرج  ًاتدـمع  هک  لخاد -  رد  ماظن  نافلاخم 
يارب دنا ؛ هدرک  ذاختا  ار  اکیرما  زا  تیامح  عضوم  دنراد ، یتاقلعت  هتـشذگ  میژر  هب  ًاتدمع  هک  روشک  جراخ  رد  ماظن  نافلاخم  لاح  نیمه  رد  اما  دنراد ؛

مه اکیرما و  يداصتقا  یـسایس و  ریگیپ  ياهراشف  درک : مالعا  سیراپ  رد  ناریا  قباـس  ریزو  تسخن  راـیتخب  روپاـش  هک  داد  ربخ  هرهاـق  ویدار  زورما  لاـثم 
هفاضا رایتخب  .دنک  راداو  حیحـص  شور  باختنا  هب  ار  نانآ  دهد و  قوس  تسار  هار  هب  ار  ناریا  ینونک  نارادـمامز  دـناوت  یم  روشک  نیا  ییاپورا  نانامیپ 

تامادقا دیاب  لاردـف  ناملآ  هسنارف و  ناتـسلگنا ، ياهروشک  هک  تسا  یللملا  نیب  نیناوق  هب  زواجت  ییاکیرما  ياه  تاملپید  يریگ  ناگورگ  هلئـسم  درک :
(4) دنهد ماجنا  ینونک  عضو  هب  نداد  نایاپ  تهج  ار  مزال 

464

يروهمج سیئر  ینیمخ و  ماما  هب  باطخ  يا  هناگادـج  ياه  مایپ  ناهج ، ياـه  کـیلوتاک  ربهر  مود ، لـپ  ناژ  پاـپ  اـکیرما  ناریا و  هطبار  عطق  هنیمز  رد 
شاف ردـص  ینب  هب  يو  مایپ  نتم  یلو  تسا ؛ هدرک  دـیدش  ینارگن  زاربا  هدـحتم  تالایا  ناریا و  نیب  طباور  یگریت  زا  پاپ  ماـما ، هب  ماـیپ  رد  .درک  لاـسرا 

: تسا نینچ  ماما  هب  پاپ  همان  نتم  .دشن 

794 ص :

.نامزاس ص820 ناگرا  راک ، هیرشن  زا  لقن  هب  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ییامیپهار  همانعطق  شرازگ 462 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
ناراگنربخ شرازگ  هب  تشون : هراب  نیا  رد  دـندرک " ییامیپهار  قلخ  زا  ادـج  قلخ  ناییادـف   " ناونع تحت  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  دـعب ، زور  - * 2

نینچمه .دـندز  ییامیپهار  هب  تسد  هناگادـج  رگید ، بازحا  اـه و  ناـمزاس  اـه و  هورگ  يروهمج و  سیئر  روتـسد  فـالخرب  قلخ  ناییادـف  اـم ، يرهش 
.دنتخادرپ دوخ  ینامزاس  شیامن  هب  قلخ  زا  ادج  هناورکت و  ییامیپهار ، يرازگرب  داتس  فرط  زا  ییامیپهار  نامز  اهریـسم و  مالعا  فالخرب  قلخ  ناییادف 

و تسا " دوبان  تسار  پچ و  تسا ، زوریپ  مالـسا   " ياهراعـش اب  مدرم  زا  يریثک  ياه  هورگ  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  ِقلخ  زا  ادـج  ییامیپهار  رانک  رد 
، نامزاس راداوه  ياه  هورگ  تکرـش  اب  یلبق  هیعالطا  قبط  ینامزاس ، شیامن  نیا  .دندرک  یم  تارهاظت  تسام ،" ربهر  ینیمخ  تسام ، گر  رد  نوخ  ات  "

ص10) ، 23/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور   ) .دش عورش  ناتسراهب  نادیم  زا  حبص  تعاس 9 
ص 1 و 2. ، 27/1/1359 هرامش 54 ، راک ،"  " هیرشن - 3

هرهاق 22/1/1359. ویدار  یبرع  شخب  ص25 ، ذخأم 8 ، - 4
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اکیرما و هدحتم  تالایا  نیب  طباور  یگریت  زا  هک  ار  يدیدش  ینارگن  مهاوخ  یم  هزاجا  تیمیمـص  لامک  اب  ینیمخ ! هللا  حور  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  »
و ردـص ، ینب  ياـقآ  باـنج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیئر  هب  ار  تاـساسحا  نیمه  .میراد  زاربا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  اـم  بلق  رد  ترـضح  نآ  روشک 
هب بلق  میمـص  زا  .میدومن  نایب  رتراک ، یمیج  ياقآ  اکیرما  هدحتم  تالایا  يروهمج  سیئر  و  میاهدلاو ، تروک  رتکد  ياقآ  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد 

ظفح تسا  زیزع  رایـسب  ام  يارب  هک  ار  ناریا  بیجن  روشک  یلاعت ، يراب  محارم  فطل و  هک  میراد  سامتلا  هدرک ، دـنلب  اعد  تسد  لاعتم  دـنوادخ  هاـگرد 
بلق میمـص  زا  .درادب  ظوفحم  رت  گرزب  ياهرطخ  تالکـشم و  زا  دراد ، دوجو  يرگید  نیگنـس  یگریت  ياه  هزیگنا  نآ ، رد  هک  ار  هقطنم  نیا  دـیامن و 

دـشاب یم  عفن  يذ  ياهروشک  لباقتم  مارتحا  رادهگن  هک  يا  هنافـصنم  لح  هار  تسا ، ترـضح  نآ  ماقم  صوصخم  هک  یتردـق  ذوفن و  اب  هک  میراودـیما 
.دییامرف قوس  افص  حلص و  تلادع و  قیرط  رد  ار  تیرشب  مامت  نانآ و  هدومن و  ادیپ 

(1)« مود لپ  ناژ  پاپ  لیروآ 1980 ، مهدزای  ناکیتاو ،

يو هب  پاپ  يوس  زا  يا  همان  دیسر و  روهمج  سیئر  روضح  هب  ناریا  رد  پاپ  هدنیامن  : » تشون یمالسا  بالقنا  همانزور  ردص ، ینب  هب  پاپ  مایپ  دروم  رد 
ناریا و یـسایس  هطبار  عطق  ناریا و  ینونک  یـسایس  عاـضوا  دروم  رد  رت  شیب  هماـن  نتم  تشاد  راـهظا  هماـن  نتم  دروم  رد  پاـپ  هدـنیامن   (2) .درک میدقت 

(3)« .دنز یم  رود  اه  ناگورگ  هلئسم  اکیرما و 
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رد نیا  .دنتفرگ  رارق  دوخ  نانطومه  لابقتـسا  دروم  دنتـشگزاب و  ناریا  هب  دنا ، هدـش  جارخا  اکیرما  زا  هک  یناریا  نایماظن  زا  رفن  دودح 120  هتشذگ  بش 
ناریا هب  زاورپ  دـنچ  یط  دـنا ، هدـش  جارخا  هک  اـکیرما  رد  ناریا  فلتخم  ياـه  يرگ  لوسنک  رد  لـغاش  یناریا  ياـه  تاـملپید  نونکاـت  هک  تسا  یلاـح 

نیا هب  اکیرما  تلود  ناریا ، اب  اکیرما  هطبار  عطق  مالعا  لابند  هب  .دندید  یم  یماظن  یـشزومآ  ياه  هرود  اکیرما  رد  هدـش ، جارخا  نایماظن  .دـنا  هتـشگزاب 
(4) .دننک كرت  ار  اکیرما  كاخ  درک  راطخا  زین  دارفا 

ياراد هلئـسم  دـهد  یم  ناشن  هک  دـش  جرد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  رد  يربخ  زورما  اکیرما ، زا  یناریا  نایماظن  اه و  تاملپید  جارخا  عوضوم  راـنک  رد 
دوش یقلت  للم  نامزاس  رد  ناریا  کیتاملپید  كرحت  دض  رب  يدیدهت  دناوت  یم  اه  جارخا  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ يرت  شیب  تیمها 

795 ص :

.سراپ يرازگربخ  ص 2 ، ، 24/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
.تسا هدش  دیق  ( 23/1/1359  ) زورما حبص  مایپ ، میدقت  خیرات  همانزور ، رد  - 2

ص 1. ، 23/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 3
ص 12. ذخأم 13 ، - 4
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ترفاسم يارب  هتشذگ  زور  زا  داد : ربخ  سرپدتیانوی  زا  لقن  هب  روبزم  همانزور  .دروایب  هارمه  للم  نامزاس  رد  ناریا  هدنیآ  ددرت  يارب  ییاه  ییوج  هناهب  و 
لیج .تسا  هدـش  داجیا  تیدودـحم  كرویوین ، رهـش  زکرم  يرتمولیک  عاعـش 40  زا  شیب  هب  نانآ  هداوناخ  دـحتم و  للم  ناـمزاس  یناریا  ياـه  تاـملپید 
نیا زا  ار  للم  نامزاس  اکیرما  تفگ  بلطم  نیا  مالعا  نمـض  یتاعوبطم ، يا  هبحاصم  یط  للم ، ناـمزاس  رد  اـکیرما  یگدـنیامن  تئیه  يوگنخـس  رکوش 

جارخا نامرف  لومـشم  للم  نامزاس  یناریا  ياه  تاملپید  للم ، نامزاس  اب  ناـبزیم  روشک  لاس 1956  دادرارق  بجوم  هب  .تسا  هدرک  هاـگآ  دوخ  میمـصت 
اب اکیرما  کیتاملپید  طباور  هب  هجوت  نودـب  هک  دزاـس  یم  مزلم  ار  هدـحتم  تـالایا  تلود  دادرارق ، نیا  .دـش  دـنهاوخن  اـکیرما  زا  یناریا  ياـه  تاـملپید 

(1) دنک رداص  ازیو  للم ، نامزاس  رد  تمدخ  هب  رومأم  ياه  تاملپید  مامت  يارب  رگید ، ياهروشک 
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شیپ اه و  ناگورگ  تیعـضو  نیرخآ  هرابرد  يو  هبحاصم ، نیا  رد  .درک  مادـقا  ردـص  ینب  اب  يا  هبحاصم  جرد  هب  زورما  وسرپسا  ییاـیلاتیا  یگتفه  هلجم 
: تفگ ناریا  يروهمج  سیئر  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  هب  .تسا  هداد  حیـضوت  تسا ، لـئاق  شیوخ  يارب  هک  یـشقن  هاـگیاج و  هژیو  هب  یتآ و  عضو  ینیب 

ینب .ما » هداد  ماجنا  هدوب  نم  تردـق  رد  هچنآ  نونکاـت  .مزاـس  ریگرد  اـه  ناـگورگ  يارجاـم  رد  ار  دوخ  نیا  زا  شیب  مناوت  یم  هن  ملیاـم و  هن  رگید  نم  »
کی بناج  زا  لومعم  یـسایس  ياه  شور  يوریپ  اب  تسا  دـقتعم  تسا و  هدرکن  كرد  ار  نیا  اـکیرما  يروهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  رگا  تفگ : ردـص 

.تسین نم  هابتشا  دنک ، لح  ار  نارحب  نیا  تسا  رداق  تردقربا ،

اکیرما و کیتاملپید  طباور  عطق  زا  دـعب  ناریا  يروهمج  سیئر  هبحاصم  نیتسخن  نیا  هک  تسا  هتـشون  هدروآ ، لمع  هب  ار  هبحاصم  نیا  هک  وسرپسا  هلجم 
راـک رد  يا  هلمح  هک  مدـقتعم  ًاصخـش  .تسا  فولب  کـی  هشیمه  نوچمه  اـکیرما  ياهدـیدهت  دـیازفا : یم  ردـص  ینب  لوـق  زا  روـبزم  هلجم  .تسا  ناریا 

نم تباـب  نیا  زا  دـنراد و  ینما  یگدـنز  اـه  ناـگورگ  رـضاح  لاـح  رد  .میراذـگ  اـنب  ساـسا  نیا  رب  ار  یتایـضرف  تسا  هدوهیب  نیارباـنب  دوـب و  دـهاوخن 
(2) .منئمطم دصرددص 

: تسا هدرک  هرباخم  لیذ  حرش  هب  ار  هبحاصم  زا  رگید  ییاه  تمسق  زین  رتیور 

رد امش  تسکش ؟ داد : خساپ  يو  .دنیب  یم  هدروخ  تسکش  بیقر ] حانج  لباقم  رد   ] ار دوخ  اه  ناگورگ  هلئـسم  دروم  رد  ایآ  هک  دش  لاؤس  ردص  ینب  زا 
هک ینامز  اما  متـسین ؛ لماک  دـنمتردق  نم  یلو  ما ؛ هداد  هئارا  ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  مامت  نم  .دـینک  یم  تواضق  نآ  ساسا  رب  هک  دـیراد  يدـیاقع  برغ 

عقوم نآ  دریگ ، رارق  یعقاو  جرم  جره و  عضو  کی  رد  روشک  هک  ینامز  مینک ، دراو  يرت  شیب  زیچ  میـشابن  رداق  هک  ینامز  دبای ، شهاک  رگیدراب  دیلوت 
.تسیک هدنرب  تسا و  هدروخ  تسکش  یسک  هچ  دید  مهاوخ  هک  تسا 

هک تسا  يزیچ  نیا  تفگ : يو  دـش ؟ دـنهاوخ  هتـشک  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هدـحتم ، تـالایا  هلمح  تروص  رد  هک  دـینک  یم  روصت  اـیآ  دـش : لاؤس 
.دنیوگ یم  نایوجشناد 

796 ص :

ص 4. ذخأم 19 ، - 1
.سرپدتیشوسآ مر -  ص 18 ، ذخأم 8 ، - 2
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هکلب 35 دتـسین ، ناریا  مدرم  ناگورگ  ییاـکیرما ، نیا 50  تفگ : ردـص  ینب  تسا ؟ یهاوخ  جاب  کی  يریگ  ناـگورگ  دـینک  یم  روصت  اـیآ  دـش : لاؤس 
(1) .میبای ییاهر  یمئاد  ندوب  ناگورگ  زا  میهاوخ  یم  ًایوق  ام  .اهنآ  تارداص  داصتقا و  ناگورگ  دنا ؛ برغ  ناگورگ  یناریا  نویلیم 

467

تاکلو رتیپ  تاراهظا  ادتبا  .دـش  لاجنج  بجوم  ییاکیرما ، تاملپید  کی  لوق  زا  ایلارتسا  ياه  همانزور  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تیوه  هلئـسم  حرط 
ناگورگ نیب  رد  تفگ : هک  دـش  سکعنم  روشک  نیا  تاعوبطم  رد  ایلارتسا ، رد  روشک  نیا  يرگلوسنک  رد  اکیرما  زکرم  لکریدـم  ییاکیرما و  تاملپید 

نامه تسا ؛ یتیعقاو  نیا  .تسین  راکنا  هب  يزاین  چیه  تفگ : نینچمه  يو  .دنراد  روضح  زین  ایس  لماوع  ییاکیرما و  ناسوساج  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه 
رد اکیرما  یـسوساج  تایلمع  دوزفا : يو  .دـنراد  روضح  ناهج  رـسارس  رد  زین  ایلارتسا  یتاـعالطا  نارومأـم  دـنراد و  دوجو  یلماوع  اـیلارتسا  رد  هک  روط 
اما منک ؛ یم  كرد  ار  نایوجشناد  لمعلا  سکع  نم  .تسا  هتخاس  مهارف  يریگ  ناگورگ  يارب  ار  زرابم  نایوجشناد  کیرحت  تابجوم  کش  نودب  ناریا 

.دشاب یتسرد  راک  ناهانگ  یب  نتشادهگن  منک  یمن  روصت 

دـشاب یتاغیلبت  هلیـسو  کی  دناوت  یم  اریز  تسا ؛ رابنایز  رایـسب  تاکلو  تاراهظا  نیا  تشون : هراب  نیا  رد  دلاره  گنینروم  ییایلارتسا  همانزور  همادا ، رد 
نیا رد  اکیرما  ترافس  يارب  یگرزب  رسدرد  تاکلو  نانخـس  کش  نودب  .تسا  هدوب  یـسوساج  اکیرما  ترافـس  فده  اهنت  تسا  یعدم  هک  ناریا  يارب 

فرح تاکلو  .تسا  هدرکن  دـییأت  ار  اه  ناگورگ  نایم  رد  ایـس  لماوع  دوجو  یمـسر  ماقم  چـیه  نونکات  اریز  تسا ؛ هتخاـس  مهارف  اـکیرما  تلود  اـج و 
(2) .دنا هدرکن  فارتعا  نآ  هب  ًانلع  اهنآ  یلو  تسا ؛ ییاکیرما  تاماقم  دییأت  دروم  هک  هدز  ییاه 

468

زا روـشک  نیا  هک  دـشاب  ینعم  نیا  هب  دـناوت  یم  ژورن  ریفـس  راـضحا  داد  شرازگ  سرپدتیـشوسآ  .دـش  هدـناوخارف  ولـسا  هـب  نارهت  رد  ژورن  ریفـس  زورما 
راضحا تروشم  يارب  ناریا  رد  روشک  نآ  ریفس  هک  تفگ  ژورن  هجراخ  ریزو  دنول " ندیارف  تنوک   " هراب نیا  رد   (3) تسا یضاران  ناریا  تلود  تامادقا 

لابق رد  ار  رتراک  ییابیکـش  ژورن  هجراخ  ریزو  .دوش  عطق  ژورن  ناریا و  ناـیم  کـیتاملپید  طـباور  هک  تسین  موهفم  نادـب  نیا  هک  دوزفا  يو  .تسا  هدـش 
ساسا رب  دوش  یم  يروآدای  (4) .دریگ یم  تروص  اه  ناگورگ  نتخاس  دازآ  يارب  دیدش  تیامح  هناشن  هب  ژورن  ریفـس  ندـناوخارف  تفگ : دوتـس و  ناریا 

هب تروشم  يارب  سپـس  داد و  دـنهاوخ  ردـص  ینب  هب  یکرتشم  تساوخرد  اـهنآ  دـنا ، هدرک  نییعت  اـپورا  رد  كرتـشم  رازاـب  هجراـخ  يارزو  هک  یلومرف 
هب ناریا  خساپ  ات  دنله  تلود  تفگ : دنله  ریزو  تسخن  فگآ " ناو  سیردـنا   " زورما يریگ ، میمـصت  نیمه  رب  دـیکأت  رد  (5) .تفر دنهاوخ  ناشروشک 

ناریا خساپ  هک  یتروص  رد  تفگ  يو  اما  .دز  دهاوخن  تسد  ناریا  دض  رب  یمادقا  چـیه  هب  يریگ ، ناگورگ  همادا  دروم  رد  ییاپورا  ياهروشک  ضارتعا 
تلود دشاب ، لوبق  لباقریغ 

797 ص :

.22/1/1359 رتیور ، يرازگربخ  مر -  ص 18 ، ذخأم 8 ، - 1
.ایلارتسا لیروآ 1980 -  ياه 10 و 11  همانزور  ص12 ، ، 4/3/1359 دادماب ، همانزور  - 2

.سرپدتیشوسآ ولسا -  ص 2 ، ، 19 ذخأم - 3
.سرپدتیانوی يرازگربخ  ولسا -  ص9 ، ذخأم 8 ، - 4

.22/1/1359 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  نب -  ص 17 ، ذخأم 8 ، - 5
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دودح هک  ار  ناریا  تفن  هضرع  عطق  يو  روشک  تفگ  دنله  ریزو  تسخن  .دناد  یمن  یفتنم  ار  ناریا  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  هلمج  زا  یمادقا  چیه  دنله 
هب ًـالبق  دـنله  دوزفا  يو  .دراد  دوجو  رگید  طاـقن  رد  یفاـک  هزادـنا  هب  تفن  اریز  درک ، دـهاوخ  لـمحت  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  دـنله  فرـصم  دـصرد   10
رد دنله  هبناجکی  مادقا  هنوگره  ریثأت  درک : دیکأت  دـنله  ریزو  تسخن  .تسا  هدرک  عطق  ار  ناریا  هب  یتاحیلـست  لیاسو  شورف  هدـحتم ، تالایا  تساوخرد 

(1) .دشاب مکحم  لکش و  کی  دیاب  ناریا  هب  ییاپورا  ياهروشک  خساپ  تفگ  يو  .دوب  دهاوخ  دودحم  ناریا ، دروم 

ناملآ ریفـس  دنـشاب ، هتـشاد  یتاقالم  ردـص  ینب  اب  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  هیلک  ناگداتـسرف  هک  ینامز  ات  دـش  رکذـتم  زورما  زین  نب  تلود 
ریفس تاقالم  يارب  ینیمـضت  ای  یخیرات  زونه  تفگ : لاردف  ناملآ  تلود  يوگنخـس  گنیلئوب  سوالک  لاح  نیا  رد  .دنام  دهاوخ  یقاب  نارهت  رد  لاردف 

شیرتید سناه   " دوش یم  يروآدای  (2) دریگ تروص  هدنیآ  زور  دنچ  فرظ  تاقالم  نیا  تسا  راودیما  ناملآ  تلود  یلو  تسین ؛ تسد  رد  ردص  ینب  اب 
نادحتم نیب  کیدزن  رایـسب  يراکمه  کی  یللملا ، نیب  عاضوا  ینونک  تخـس  رایـسب  تیعقوم  رد  درک : دـیکأت  لاردـف  ناملآ  هجراخ  روما  ریزو  رـشنگ "

(3) .تسا مهم  رایسب  ییاکیرما  ییاپورا و 

 - لایـسوس هرگنک  رد  زورما  هک  یبرغ  ناملآ  مظعاردـص  تیمـشا " تومله  ، " هراب نیا  رد  .تسین  قلطم  اکیرما  زا  یبرغ  ناملآ  تیامح  لاح ، نیا  اب  اّما 
مهـس اه  نیا  همه  اب  میناد ، یمن  یتسرد  لمع  ار  ناریا  دـض  رب  اکیرما  میرحت  ام  دـنچره  تشاد : راهظا  درک ، یم  ینارنخـس  گروبماـه  رد  اـه  تارکمد 
نیمأت تفن ، نایرج  حلـص و  هک  دـنک  یم  باجیا  ناریا  اکیرما و  طباور  نارحب  رد  اپورا  حـلاصم  هک  درک  هفاضا  يو  اما  .داد  میهاوخ  ماـجنا  ار  ناـمدوخ 

تیمـشا .دوشن  لسوتم  روز  هب  هراب  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  شرافـس  وا  هب  دـناد ، یم  اـه  ناـگورگ  دروم  رد  ار  رتراـک  يراـتفرگ  دـنچره  تفگ  وا  .دوش 
(4) .تسا لصاح  یب  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  یماظن  تامادقا  هک  تسا  هداد  زردنا  رتراک  هب  شتلود  هک  درک  ناشنرطاخ 

رد رتراک  تندـیزرپ  هک  تسا  لیلحت  نیا  زا  یـشان  هدـحتم  تالایا  ییاـپورا  نادـحتم  ياهدـیدرت  زا  یتمـسق  نارادـم ، تسایـس  نارـسفم و  یخرب  رظن  هب 
روصت يدایز  هورگ  .یللملا  نیب  روما  ات  تسا  هتـشاد  رظن  رد  ار  اکیرما  یلخاد  تسایـس  ياهزاین  رت ، شیب  ناتـسناغفا ، ناریا و  دروم  رد  شریخا  تامادـقا 

نپاژ و یلیم  یب  رگنایب  يدـح  ات  رظن  نیا  .دـنز  تسد  یلوقعماـن  تامادـقا  نینچ  هب  هک  تسا  هتـشاداو  ار  رتراـک  تاـباختنا ، لاـس ، نیا  رد  هک  دـننک  یم 
(5) .تسا اکیرما  اب  یهارمه  رد  یبرغ  ياپورا  کلامم 

798 ص :

.سرپدتیشوسآ دنله -  ص 2 ، ذخأم 19 ، - 1
.22/1/1359 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  نب -  ص 17 ، ذخأم 8 ، - 2

.22/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 ، ذخأم 8 ، - 3
ص 4. ذخأم 13 ، - 4

.22/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 20 ، ذخأم 8 ، - 5
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ایآ تسا : هدمآ  ریسفت  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یهباشم  دراوم  یبرغ ، ناملآ  تلود  ياه  تسایس  هیجوت  رد  زین  نلک  ویدار  زورما  ریـسفت  رد 
اهنآ هب  یکمک  عوضوم  نیا  دوش و  یم  لصاح  يرییغت  اه  ناگورگ  تشونرـس  رد  اه ، هناخترافـس  یلیطعت  نارهت و  زا  ارفـس  هیلک  ندناوخارف  تروص  رد 

تسا یلاؤس  نیا  داد ؟ دهاوخ  يرییغت  دوخ ، هیور  رد  نایعیش  ربهر  ینیمخ  هللا  تیآ  ناریا ، دض  رب  يداصتقا  هنایوج  یفالت  تامادقا  اب  ایآ  و  دوب ؟ دهاوخ 
رازاـب نداد  تسد  زا  اـی  لاردـف  ناـملآ  هب  ناریا  فرط  زا  تفن  لـیوحت  مدـع  لاـمتحا  هراـبرد  ینارگن  طـقف  اـج  نیا  رد  .تسا  حرطم  ُنب  رد  نوـنکا  هـک 
دیدرت هکلب  تسین ، حرطم  تسا -  هتشاد  لاردف  ناملآ  عیانص  يارب  كرام  نویلیم  دصیس  درایلیم و  ود  دودح  یمجح  لاس 1979  رد  هک  نآ -  تارداص 

، نآ زا  هتـشذگ  .دریگ  یم  رارق  اکیرما  هدـحتم  تالایا  رد  یتاباختنا  لاس  ریثأت  تحت  دـح  هچ  ات  ینونک  تیعقوم  نیمخت  هک  دراد  دوجو  زین  هراـب  نیا  رد 
اب دـنناوتب  اهنآ  هک  تسا  هدوبن  باستحا  لباق  هشیمه  شا  ییاپورا  ياـهاتمه  يارب  زین  تسا  یتاـباختنا  تازراـبم  لوغـشم  نونکا  هک  رتراـک  یمیج  راـتفر 

(1) .دننک يوریپ  وا  تاماهلا  زا  لماک  نانیمطا  دامتعا و 

اراکـشآ ای  ًاحیولت  اکیرما  نادـحتم  نآ ، هجیتن  رد  هک  دوش  یم  هراشا  يرگید  ياه  هبنج  هب  روشک  نیا  تاـماقم  تاراـهظا  رد  اـکیرما ، رد  رگید  يوس  زا 
هدحتم تالایا  ییاپورا  نادحتم  ییاکیرما ، تاعوبطم  ناریبدرس  عمج  رد  رتراک ، یمیج  یّلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب  هتـشذگ  بش  .دنوش  یم  شنزرس 

هب نانآ  هقالع  زا  اکیرما  یبرغ  نادـحتم  لالدتـسا  هک  دـنراد  یم  راهظا  اکیرما  تاـماقم  ندـنل ، ویدار  شرازگ  هب  (2) .داد رارق  داـقتنا  دروـم  ار  نپاژ  زین  و 
بش ینارنخس  رد  رتراک  یمیج  .تسا  یگتشذگدوخ  زا  یعون  هلزنم  هب  ناریا  اب  هطبار  عطق  اهروشک  نیا  يارب  ًالامتحا  دریگ و  یم  هیام  دوخ  عفانم  ظفح 
یم لمع  ًالقتـسم  دوخ  هک  یلاح  رد  دـنروشک ؛ نیا  تیامح  راتـساوخ  اکیرما  نادـحتم  تشاد : راهظا  هتکن  نیا  هب  هراشا  اـب  نتگنـشاو ، رد  دوخ  هتـشذگ 

زا يوریپ  زین  نانآ  شقن  دنرادن  لوبق  هک  یلاح  رد  تسا ؛ يربهر  هب  دهعتم  یبرغ ، روشک  نیرت  تردقرپ  هاگیاج  رد  اکیرما  هک  دـنرادنپ  یم  نانآ  .دـننک 
(3) تسا هدشن  یتروشم  نانآ  اب  ناریا  دروم  رد  هک  دنراد  هدیقع  دوش و  نییعت  نانآ  ترواشم  اب  روما  دنلیام  نانآ  .تسا  يربهر  نیمه 
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رد .درب  دهاوخ  ناریا  يداصتقا  هرصاحم  رد  ار  يداصتقا  تعفنم  نیرت  شیب  روشک  نیا  .دراد  ییانثتسا  یتیعضو  هیکرت  اکیرما ، دحتم  ياهروشک  نایم  رد 
يداصتقا میخو  عاضوا  هب  هک  داد  دهاوخ  رارق  روشک  نیا  رایتخا  رد  یلاع  رایـسب  ناکما  هیکرت  یطابترا  تیزنارت و  تیعقوم  رما ، نیا  ندش  يدج  تروص 

لیلد هب  زین  اـکیرما  هک  تسا  يرما  نیا  دـهدن و  تسد  زا  ار  ییـالط  تصرف  نیا  هیکرت  تلود  هک  تسا  یعیبـط  نیارباـنب  دـهدب ؛ یناـماس  رـس و  شیوخ 
ياراد ییاضف  نینچ  رد  اراکنآ  زا  گوینات  يرازگربخ  شرازگ  .تسا  هدادن  ناشن  تفلاخم  نآ  اب  نونکات  هیکرت ، زا  یماظن  یسایس و  دایز  رایسب  هدافتسا 

: تسا هدمآ  روبزم  شرازگ  رد  .تسا  ینعم 

799 ص :

.22/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 15 ، ذخأم 8 ، - 1
.سرپدتیشوسآ رتیور و  يرازگربخ  ص 2 ، ، 19 ذخأم - 2

.22/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 20 ، ذخأم 8 ، - 3
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رب نتگنـشاو  يداصتقا  ياه  تازاجم  لامعا  زا  دـشاب -  هک  تروصره  هب  یتیامح -  هنوگ  چـیه  هیکرت  دـنتفگ  هیکرت  هجراخ  ترازو  هب  کیدزن  لـفاحم 
نیا .داد  یم  لیکـشت  ار  یلـصا  عوضوم  هیکرت  هنیباک  زورما  هسلج  رد  اکیرما ، ناریا و  طباور  هلئـسم  دور  یم  نامگ  .دروآ  دـهاوخن  لـمع  هب  ناریا  دـض 
یب ناریا  دض  رب  يرگید  میرحت  هنوگره  ای  يداصتقا  ياه  تازاجم  لامِعا  تسا  دقتعم  هیکرت  تلود  .تشاد  صاصتخا  یجراخ  تسایس  لئاسم  هب  هسلج 

دهاوخن یکمک  روشک  ود  نیب  هبناجود  لئاسم  لح  هب  ناریا  دـض  رب  اکیرما  يداصتقا  ياه  تازاـجم  تسا  هتفگ  ًاریخا  هیکرت  هجراـخ  ریزو  .تسا  هدـیاف 
لیام هیکرت  تسا و  هنـسح  ناریا  هیکرت و  طباور  هک  تسا  هتـشاد  مالعا  اراکنآ  .دش  دهاوخ  هقطنم  رد  عاضوا  تماخو  دیدشت  ثعاب  سکعرب  هکلب  درک ؛

(1) .دوش لح  رتدوز  هچره  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئسم  تسا 

: تسا هدـمآ  هلاقم  نیا  رد  .تسا  هدافتـسا  لباق  هنیمز  نیمه  رد  زین  دـش  جرد  تیلم  هماـنزور  رد  نهوک " هیماـس   " ملق اـب  هک  تصرف " کـسیر و   " هلاـقم
هیکرت هک  دناد  یم  زین  اکیرما  دوخ  لاحره  رد  یلو  دیوج ؛ یم  ددـم  نآ  زا  ناریا ، يداصتقا  میرحت  يارب  اکیرما  هک  تسا  ییاهروشک  هلمج  زا  زین  هیکرت 

ياهروشک نپاژ و  لوا  هجرد  رد  اکیرما  يارب  عقاو  رد  .دومن  دـهاوخ  عطق  ناریا  اـب  ار  دوخ  کـیتاملپید  طـباور  هن  درک و  دـهاوخ  تکرـش  میرحت  رد  هن 
.هیکرت هن  دنتسه ، تیمها  زئاح  ییاپورا 

ياهروشک اب  دوخ  طباور  هعـسوت  لاحرد  دشاب و  یم  ناملـسم  يروشک  لاح  نیع  رد  تسا  برغ  دّحتم  هک  نیا  اب  هیکرت  تسا : هدـمآ  نینچمه  هلاقم  رد 
اب دـیاب  تلود  دـنک ، عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  هیلک  روشک  نیا  هک  دـهاوخب  هیکرت  زا  اکیرما  هک  یتروص  رد  .تسا  ناریا  هلمج  زا  هیاـسمه  ناملـسم و 

.دـنک تفایرد  ار  باوج  نامه  دـیاب  دـشاب ، برغ  زا  ام  لماک  ییادـج  راتـساوخ  مه  ناریا  هک  یتروص  رد  بیترت  نیمه  هب  .ریخ  دـیوگب  تیعطاـق  لاـمک 
داد و ناریا  اب  میناوت  یم  ام  .تسا  دنمزاین  هیکرت  شا  هیاسمه  یتسود  هب  تسا و  هدش  رتاهنت  ناریا  ریخا ، ثداوح  زا  سپ  هک  درک  شومارف  دیابن  نینچمه 

یتسایـس ناریا  برغ و  نیب  دیاب  هیکرت  .تسا  یگرزب  سناش  هیکرت  يارب  هدش ، دای  عوضوم  هب  یناریا  نارادمامز  هقالع  میـشاب و  هتـشاد  يا  هدرتسگ  دتس 
دوخ يارب  مسیبرع  ناپ  هار  زا  زین  قارع  مسیمالـسا و  ناپ  قیرط  زا  دراد  یعـس  ناریا  .تسا  لاونم  نیمه  رب  عضو  زین  قارع  هرابرد  .دریگ  شیپ  رد  لـباقتم 

(2) .دهد هعسوت  قارع  ناریا و  اب  ار  دوخ  طباور  اهنآ ، نیب  دوجوم  نارحب  رد  تلاخد  نودب  هک  تسا  نآ  رد  هیکرت  تسایس  .دنیامن  ینابیتشپ  نیمأت 
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زا .تسا  هدش  بجوم  ار  یـصاخ  تیـساسح  یگدیچیپ و  اکیرما ، ناریا و  نیب  طباور  رد  نارحب  دـیدشت  ناریا و  اب  قارع  تافالتخا  نتفرگ  الاب  ینامز  مه 
.تسا هدش  رهاظ  لیئارسا  دض  رب  و  عانتما " ههبج   " ياضعا زا  ییاکیرمادض و  لاکیدار و  یتلود  شقن  رد  نونکات  قارع  یفرط 

800 ص :

.گوینات يرازگربخ  اراکنآ -  ص 2 ، ، 19 ذخأم - 1
تیلم همانزور  ص 40 ، ، 14/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 2

نیدرورف 1359. هیکرت ، پاچ 
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، رگید فرط  زا  .تسا  هداد  رارق  یسور "  " عون زا  ار  دوخ  تاحیلـست  یلـصا  تفاب  شترا و  راتخاس  هژیو  هب  يوروش ، اب  یتسود  نامیپ  کی  یط  نینچمه 
یبالقنا یتلود  شقن  رد  اکیرما ) یلحم  مرادناژ   ) يولهپ میژر  ندرک  دوبان  اب  تسا و  هدرک  مکاح  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا 

لاغشا  " نامز زا  هژیو  هب  زین  اکیرما  .تسه  زین  یتسیلایرپما  دض  یتسینویهـص و  دض  ًادیدش  نومـضم  اب  بالقنا  رودص  أشنم  هک  یتلود  تسا ؛ هدش  رهاظ 
.دنیب یم  قیمع  يداینب و  مسیلایرپما ، مسینویهص و  اب  ار  ینیمخ  ماما  مالسا  تیدض  دناد و  یم  کلهم  دوخ و  عفانم  دض  رب  ار  ناریا  طخ  نارهت ، رد  هنال "

نادحتم قیرط  زا   (1)، دراد رارق  نآ  اب  کیتاملپید  یمسر  هطبار  عطق  تیعـضو  رد  هک  یلاح  رد  درامـش و  یم  یعرف  ار  قارع  ینمـشد  ًاعبط  لاح  نیا  رد 
قیوشت تیعقوم  زا  هدافتسا  هب  نانآ ، نابز  زا  یتح  دنک و  یم  يرای  ناریا  ربارب  رد  ار  نآ  ...و ،  تیوک  ندرا ، يدوعـس ، ناتـسبرع  دننام  شیوخ  يا  هقطنم 

.دیامن یم 

*(2) .دز لاثم  دـش ، لیکـشت  اکیرما  رد  هتـشذگ  زور  هک  ار  یتینما  یتاعوبطم -  مهم  هسلج  کـی  ثحاـبم  ناوت  یم  دـش ، رکذ  هچنآ  حیـضوت  دـییأترد و 
هـسلج نیا  رد  .دوش  میـسرت  اکیرما ، یلم  تینما  رظن  زا  قارع ، ناریا و  روشک  ود  اب  دروخرب  عون  یلک  طوطخ  ًـالمع  هک  دوب  نآ  يارب  هسلج  نیا  لیکـشت 

نآ رد  دش و  دهاوخ  اپرب  قارع  ناریا و  نیب  عیـسو  يا  همـصاخم  گنج و  نآ  رد  هک  داد  ربخ  يا  هدـنیآ  زا  ًاحیولت  رتراک ، یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب 
هب تخادرپ ؛ زین  اکیرما  ناریا و  لئاسم  حرط  هب  قارع ، ناریا و  لئاسم  رانک  رد  دوخ  یکـسنیژرب  .درک  دـهاوخ  لمع  شیوخ  عفانم  اب  قباطم  اکیرما  نایم ،

يرازگربخ .دوب  دـهاوخ  هدـش ، دای  گنج  نآ  ِفرط  مادـک  دـض  رب  هنوگچ و  اکیرما  عفانم  یناـمز ، عطقم  نیا  رد  هک  دـش  صخـشم  عقاو  رد  بیترت  نیا 
: تخادرپ ریز  دراوم  رکذ  هب  هلمج  زا  روبزم ، هسلج  زا  شرازگ  رد  رتیور  یسیلگنا 

يا همصاخم  تروص  هب  قارع  ناریا و  دروخرب  نیا  رگا  تفگ : ییاکیرما  ياه  همانزور  ناریبدرس  نمجنا  رد  دیفـس ، خاک  یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب 
تفگ نینچمه  يو  .مینزب  یـضتقم  مادـقا  کی  هب  تسد  هک  دوب  میهاوخ  روبجم  ام  دریگ و  یم  رارق  ناـیرج  نیا  ریثأـت  تحت  اـم  عفاـنم  دـیآرد ، هدرتسگ 

تالایا عفانم  رب  هک  تسا  يا  هلئسم  ای  تسا  یلحم  يا  هلئـسم  قارع  ناریا و  همـصاخم  هک  دنک  تواضق  دریگب و  میمـصت  هراب  نیا  رد  دیاب  هدحتم  تالایا 
قرط زا  هدافتسا  تهج  رد  دوخ  ياه  ششوک  هب  هدحتم  تالایا  هک  تفگ  یکسنیژرب  .تشاذگ  دهاوخ  ریثأت  هدحتم 

801 ص :

ینمـشد هب  قارع  لیامت  زاربا  ناریا و  رد  بالقنا  يزوریپ  اـما  دـش ؛ عطق  هریت و  تدـش  هب  لیئارـسا ، بارعا و  گـنج 1967  زا  قارع  اـکیرما و  هطبار  - 1
ریـس اب  قارع  اکیرما و  یکیدزن  ناریا ، اکیرما و  هطبار  عطق  زا  دـعب  هژیو  هب  دـش ؛ روشک  ود  نیا  هطـساو  اـب  یمـسر و  ریغ  یکیدزن  بجوم  نآ ، اـب  دـیدش 

رد ًالماک  يا ، هقطنم  تالداعم  رد  قارع  دش و  دـیدجت  روشک  ود  نیا  یمـسر  طباور  ًاددـجم  رذآ 1363  رد  هک  نیا  اـت  تفاـی ؛ همادا  يرت  شیب  يدوعص 
.تفرگ رارق  يدوعس  ندرا و  رصم ، ییاکیرما  ههبج 

844 ص.تسا هدمآ  رامشزور 21/1/1359  رد  نآ  شرازگ  - * 2
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يرگید تامادـقا  دـننیبب ، همدـص  اه  ناگورگ  زا  مادـکره  هک  یتروص  رد  داد  رادـشه  یلو  داد ؛ دـهاوخ  همادا  اـه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  يزیمآ  حـلص 
(1) تفرگ دهاوخ  تروص 

گنج کـی  زا  ییاـکیرما  يدرمتلود  عضوم  رد  یکـسنیژرب  هک  ار  روصت  نیا  دیـشوک  هسلج  نیا  شرازگ  رد  سرپدتیـشوسآ  ییاـکیرما  يرازگربخ  اـما 
: تسا هدمآ  روبزم  هسلج  زا  يرازگربخ  نیا  شرازگ  رد  .دـنزن  نماد  عوضوم  نیا  تیـساسح  هب  اما  دـنک ؛ دـییأت  نکمم  دـح  ات  تسا ، هدز  فرح  لمتحم 

يو .دـنزب  بسانتم  تامادـقا  هب  تسد  دـیاب  اکیرما  دریگ ، الاب  قارع  ناریا و  نارحب  رگا  تفگ  یتینما  يا  هسلج  رد  رتراک  یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب 
رظن دروم ، ود  ره  رد  يو  هک  دوش  یم  يروآدای  .تسـشن  میهاوخن  راکیب  ام  دـسرب ، یبیـسآ  نارهت  رد  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  هب  رگا  تفگ  نینچمه 
کی عوقو  هک  دراد  دوجو  ساسحا  نیا  نتگنـشاو  یمـسر  ياه  ماقم  نیب  رد  تسا : هدـمآ  نینچمه  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدرکن  ناـیب  ار  دوخ  صخـشم 

(2) .دراد یتایح  تیمها  برغ  يارب  سراف  جیلخ  تفن  هک  دننک  یم  حیرصت  نینچمه  اه  ماقم  نیا  .دسر  یم  رظن  هب  دیعب  قارع  ناریا و  نیب  مهم  گنج 

يارب ار  زاگ  نیبروت  ياهروتوم  شورف  رتراک  هنیباک  درک  مالعا  اکیرما  هجراخ  ترازو  زورما  نینچمه  قارع ، اکیرما و  هطبار  فیطلت  تامدقم  هنیمز  رد 
هک ار  اهروتوم  نیا  رودص  هناورپ  هدحتم  تالایا  یناگرزاب  ترازو  ییاکیرما ، تاماقم  هتفگ  هب  .دـهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  قارع ، یگنج  ياه  یتشک 

روشک نیا  هجراخ  ترازو  اب  دروم  نیا  رد  ًالبق  اکیرما  یناگرزاب  ترازو  نوچ  یلو  درک ؛ رداـص  هیوناژ  رد 22  تسا ، کیرتکلا  لارنج  تکرش  تخاس 
هرگنک ياـضعا  زا  یخرب  تفگ  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  کـی  .دوب  هدـنام  قوعم  قارع  هب  اـهروتوم  نیا  شورف  میمـصت  دوب ، هدرکن  تروشم 

(3) تفرگ دهاوخ  رارق  هجوت  دروم  اهنآ  تایرظن  هک  دنا  هدرک  ینارگن  راهظا  شورف ، نیا  هرابرد 
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یگنوگچ هب  دوخ  هب  دوخ  زین  طباور  نیا  هدـنیآ  .تسا  یتارییغت  شوختـسد  ناریا ، اکیرما و  طباور  ریثأت  تحت  قارع  اـکیرما و  طـباور  یلعف ، عاـضوا  رد 
یم قارع  اکیرما و  طباور  لیلحت  ریـسفت و  هب  هک  یبرغ  تاعوبطم  لاح ، نیا  رد  .تسا  هتـسباو  اکیرما  ناریا و  طباور  رد  دوجوم  نارحب  هدـنیآ  تـالوحت 
نیا دنیامن و  یم  یقلت  تیمها  اب  زین  ار  دیدج  لماوع  اهروتکاف و  یخرب ، دننک و  یم  ظاحل  دوخ  ياه  لیلحت  رد  ار  هتشذگ  لاور  نامه  یـضعب  دنزادرپ ،

.دوش یم  رکذ  تاعوبطم ، هنوگنیا  زورما  ياه  هرامش  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  .دننیب  یم  تیعضو  رییغت  کی  عورش  ار  هلحرم 

: تشون تفگ و  نخـس  دـیدج  طباور  رد  ماهبا  زا  اما  درک ؛ ناـعذا  اـکیرما  قارع و  ینمـشد  ندرک  شکورف  هب  سیلگنا ، پاـچ  سرپسکا  یلید  هماـنزور 
يا هدـنیامن  زین  ناریا  رد  هتفه  نیا  زا  درادـن و  هدـنیامن  قارع  رد  ًامیقتـسم  اکیرما  .تسا  هدرک  جـیگ  ار  نتگنـشاو  قارع ، ناریا و  نایم  گـنج  هب  دـیدهت 

ياه حالس  هب  زهجم  قارع  : " تفگ هجراخ  ترازو  سانشراک  کی  .تشاد  دهاوخن 

802 ص :

.رتیور يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 2 ، ، 19 ذخأم - 1
.سرپدتیشوسآ ص 2 ، ، 19 ذخأم - 2

.سرپدتیشوسآ نتگنشاو -  ص 7 ، ، 15 ذخأم - 3
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نیا دنک  یم  نارگن  ار  ام  همه  هک  يا  هلئسم  .تسا " ییاکیرما  رت  نردم  ياه  حالـس  ياراد  زین  ناریا  .دشاب  یم  رالد  اه  نویلیم  شزرا  هب  یـسور  هدیچیپ 
ار اج  نآ  رد  یماظن  عیرـس  روضح  رتراک  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  دننک ، هدافتـسا  ناشاه  حالـس  زا  رثؤم  روط  هب  دـنناوت  یم  اهروشک  نیا  ایآ  هک  تسا 

(1) .دننک هلباقم  قارع  بناج  زا  زواجت  هنوگره  اب  ات  دنتخادرپ  جیلخ  زا  يرادساپ  هب  ناریا  ییایرد  ياهوان  زورید  .دنیب  یم  كرادت 

تاماقم زا  نت  دـنچ  تشون : نینچ  یـشرازگ  رد  تفگ و  نخـس  قارع  اکیرما و  طباور  دوبهب  زا  ًاتحارـص  رگید ، یهاـگن  رد  هسنارف  پاـچ  نویبیرتدـلاره 
ناریا رد  اه  ناگورگ  نارحب  اب  هک  دندوزفا  تاماقم  نیا  .تسا  هداد  رارق  رظن  ریز  ًاقیقد  ار  نارهت  دادغب و  نایم  فالتخا  شرتسگ  رتراک  تلود  هک  دنتفگ 
دنچره تاماقم ، هتفگ  هب  .دراد  دوجو  رتراک  تلود  رد  قارع ، اب  کـیتاملپید  هطبار  کـی  زاـغآ  هب  يدـیدش  هجوت  ناتـسناغفا ، هب  وکـسم  یماـظن  هلمح  و 

نایم دروخ  دز و  تسا ، هدرک  رارقرب  وکـسم  اب  زین  ار  یکیدزن  رایـسب  يراکمه  قارع  دنا و  هتـشاد  هنامـصخ  يا  هطبار  يدامتم  نایلاس  نتگنـشاو  دادغب و 
هدـناشک قارع  اـکیرما و  طـباور  دوبهب  يوجو  تسج  هب  ار  هبترم  یلاـع  تاـماقم  يوروش ، داـحتا  اـب  روشک  نیا  شرتسگ  هب  ور  ییادـج  ناریا و  قارع و 

؛ دش جراخ  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  تسا -  هتفرگ  تروص  نآ  دروم  رد  يزیچان  غیلبت  هک  طباور -  دوبهب  يارب  شالت  دـنتفگ  تاماقم  نیا ، دوجو  اب  .تسا 
ياه یتشک  زا  نارداکـسا  کی  يارب  يزاگ  نیبروت  ياهروتوم  نیمأـت  هب  طوبرم  میمـصت  ذاـختا  دـش  روبجم  هرگنک  راـشف  تحت  رتراـک ، تلود  هک  ارچ 

(2) .دزادنا قیوعت  هب  ار  قارع  ییایرد  يورین 
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رد قارع ، بالقنا  یهدنامرف  ياروش  وضع  دادح  میعن  اما  دندش ؛ یم  هدناوخ  بلط  هعسوت  تسیلایرپما و  اه  ییاکیرما  قارع ، یـسایس  تایبدا  رد  نونکات 
دیمان بلط  هعسوت  ياه  تسیشاف  اه و  تسیلایرپما  ار  ناریا  يربهر  دیدش ، يا  هلمح  یط  دش ، رشتنم  تسپ  نتگنشاو  زورما  هرامـش  رد  هک  ییوگو  تفگ 
ياـه هورگ  هب  قارع  یتاحیلـست  یلاـم و  کـمک  هب  يو  .دـننک  یم  يراددوخ  اـهدرک  نمکرت و  چولب ، نوچ  یناریا  ياـه  تیلقا  یلم  قوقح  نداد  زا  هک 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  رد  .درک  فارتعا  يراتخمدوخ ، هب  ندیسر  تهج  یناریا  یموق 

ام : » تفگ دادـغب  رد  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  راگنربخ  هب  تفای ، راـشتنا  زورما  هک  يا  هبحاـصم  رد  قارع  بـالقنا  یهدـنامرف  ياروش  وضع  دادـح  میعن 
اـه و تسیلاـیرپما  ناریا ، يربـهر  هب  دـیدش  يا  هلمح  رد  يو  .میدرک » جارخا  دنتـسین ، یقارع  تـیلم  ياراد  دـنا و  یناریا  ناـشباقعا  هـک  ار  ییاـه  یناریا 

يو .تخاس  مهتم  اهدرک ، اه و  نمکرت  اه ، چولب  نوچ  یناریا  ياه  تیلقا  یلم  قوقح  نداد  زا  یچیپرـس  لیلد  هب  ار  یناریا  بلط  هعـسوت  ياـه  تسیـشاف 
اه و رتپوک  یله  اب  ییاوه  تازواجت  ای  يا  هناخپوت  يرابـشتآ  دروم  رد  ار  یتاعوبطم  ياه  شرازگ  یلو  درک ؛ دـییأت  ار  ناریا  زرم  رد  عقاو  ياهدروخودز 

.درک در  ناریا ، كاخ  هب  یقارع  ياه  هدنگنج 

803 ص :

یلید همانزور  ص 10 ، ، 1/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراـخ  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 1
.سیلگنا پاچ  سرپسکا 

پاچ نویبیرت  دلاره  ص 18 ، ، 3/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 2
.هسنارف
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یناریا يارب  هک  تسین  جایتحا  تفگ : دنا ، هدـمآرد  شاب  هدامآ  لاح  هب  یقارع  ياهورین  يراج ، تاجنـشت  هب  هجوت  اب  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  يو 
زگره هک  تخومآ  میهاوخ  اهنآ  هب  یـسرد  اـم  : » تفگ ناریا  شترا  هب  رادـشه  نمـض  هبحاـصم  نیا  رد  يو  .دُرب  رـس  هب  هداـعلا  قوف  شاـب  هداـمآ  رد  اـه 
قارع بالقنا  یهدنامرف  ياروش  وضع  .درمـشرب  ار  یـضرا  لئاسم  هلمج  زا  قارع  ياه  تساوخ  زا  یتسرهف  نینچمه  دادح  میعن  .درک » دنهاوخن  شومارف 

هب ندیـسر  هار  رد  اهنآ  هب  کمک  يارب  اـهنت  نیا  دراذـگ و  یم  یناریا  ياـه  تیلقا  راـیتخا  رد  یتاحیلـست  یلاـم و  کـمک  هنوگ  همه  شروشک  هک  تفگ 
(1) تسا يراتخمدوخ 
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هب قارع  ناریا و  نیب  شنت  شهاک  يارب  برع  ناهج  ياـهروشک  زا  یخرب  دـننک ، یم  عضوم  مـالعا  قارع  عفن  هب  ًاـبلاغ  یبرع  ياـه  تلود  هک  یلاـح  رد 
يروهمج سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  ياقآ  ناونع  هب  یمارگلت  یبیل  بالقنا  ربهر  یفاذـقلا  رمعم  گنهرـس  زورما  هلمج  زا  دـنا ؛ هدز  تسد  ییاه  شـالت 

: تسا حرش  نیا  هب  مارگلت  نتم  یمالسا ، بالقنا  همانزور  هتشون  هب  .درک  هرباخم  قارع  يروهمج  سیئر  نیسح  مادص  ناریا و 

همه مراتـساوخ  امـش  زا  .ناریا  برع و  ردارب  تلم  ود  كرتشم  خـیرات  مان  هب  تسا و  هداد  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ردارب  هنوگ  هب  ار  نانمؤم  هک  مالـسا  مان  هب  »
عفن هب  طقف  بالقنا  ياه  هورگ  زا  هورگ  ره  ناریا و  بالقنا  نیب  دروخرب  .دییامرف  لوذـبم  تلود ، ود  نیب  دروخرب  هب  نداد  همتاخ  رد  ار  دوخ  ياه  شالت 

نانامیپ مه  نایلیئارسا و  ناییاکیرما ، هب  دیاب  مزال  یقیقح و  دروخرب  .دش  دهاوخ  مامت  دنتسه  تما  ود  یعقاو  نانمشد  هک  اه  تسینویهص  نارگرامعتسا و 
ار مشخ  شتآ  ندناشنورف  يراددوخ و  يرابدرب و  نم ، فرط  زا  یناگدنیامن  ندیسر  ات  مراودیما  ور  نیا  زا  دریگ ؛ تروص  نانآ  عجترم  رودزم  فیثک و 

(2) .یفاذقلا رمعم  گنهرس  ناتردارب  .دنهدن  نانمشد  هب  تتامش  تصرف  دنزاس و  دوخ  هشیپ 

.دوش فرطرب  دادـغب  نارهت -  نارحب  ات  درک  دـهاوخ  یعیـسو  شـشوک  تافرع  رـسای  هک  دـنتفگ  تیوک  رد  ینیطـسلف  عباـنم  یهباـشم ، يریگ  عضوم  رد 
رد دوخ  ناگدنیامن  هب  تافرع  تشون : توریب  پاچ  هسایسلا  همانزور  .دنک  رفس  تیوک  ناریا و  هب  ینیطسلف ، یتئیه  یتسرپرس  هب  تسا  رارق  تافرع 

804 ص :

هسنارف 22/1/1359. يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 2 و 3 ، ذخأم 8 ، - 1
ص 2. ، 19 ذخأم - 2
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(1) .دننک يریگولج  روشک  ود  نیب  نارحب  تماخو  زا  دنناوت  یم  ات  هک  تسا  هداد  روتسد  دمحالا  ماظع  نسحلا و  یناه  دادغب ، نارهت و 

ینونک هشقانم  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  تفگ : زورما  ینیطـسلف  هتـسجرب  یمـسر  ماقم  کـی  سبقلا ، یتیوک  هماـنزور  شرازگ  هب  لاـح  نیا  رد 
رب شا  هزرابم  رد  رت  هدرتسگ  تیامح  تفایرد  زا  ار  نامزاس  راک ، نیا  اریز  درک ؛ دـهاوخن  ذاختا  یعـضوم  هقطنم ، رد  رگید  يریگرد  ره  ای  قارع  ناریا و 

مامت تفگ : سبقلا  اب  هبحاصم  رد  سراف ، جیلخ  هقطنم  تیوک و  رد  حـتفلا  یکیرچ  نامزاس  هدـنیامن  نونو  بیدا  .تخاس  دـهاوخ  مورحم  لیئارـسا  دـض 
نیطسلف بالقنا  دننادب  دوش و  هتشادهگن  رود  هب  عطاق  يریگ  عضوم  زا  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هک  دنبایرد  دیاب  هقطنم  نیا  رد  نیب  نشور  ناربهر 

ود نیا  زا  یکی  نداد  تسد  زا  موهفم  هب  قارع ، ناریا و  هشقانم  هنیمز  رد  ام  هلیـسو  هب  نیعم  یعـضوم  ذاـختا  تفگ : يو  .دوش  ریگرد  تاـشقانم  رد  دـیابن 
(2) .تسا روشک 
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زا تسا ؛ یلخاد  یغیلبت  يربخ و  مهم  ثحاـبم  زا  قارع ، ناریا و  نیب  دـیدج  تیعـضو  زا  نآ  ناهدـنامرف  لـیلحت  تشادرب و  زین  شترا و  یگداـمآ  نازیم 
درک تکرش  سراپ  يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  سیئر  رهمداش  راسمیت  زورما  ناهیک ، هتـشون  هب  هلمج 

نردم هک  مینک  لوبق  دیاب  تازیهجت  رظن  زا  تشاد : راهظا  يو  .تفگ  نخس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  تازیهجت  ییآراک  تردق  عون و  دروم  رد  و 
هچنانچ میتسه و  ییافکدوخ  دـح  رد  اـم  تازیهجت ، تیفیک  دادعتـسا و  رظن  زا  .دراد  راـیتخا  رد  یمالـسا  يروهمج  شترا  ار  هناـیمرواخ  تازیهجت  نیرت 

.تشاد میهاوخن  جراخ  زا  تازیهجت  تساوخرد  دیرخ و  هب  يزاین  دوب و  میهاوخ  افکدوخ  ینالوط  نامز  يارب  ام  دهدب ، يور  یگنج  ای  دروخرب و 

، دـنا هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  رت  مک  اه  امیپاوه  هتـشذگ  رد  رگا  تفگ : ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  تاناکما  تردـق و  هراـبرد  يو 
يرترب نیا  تازیهجت ، ریاس  اهامیپاوه و  کینکت  يرترب  اب  دوجوم ، عضو  رد  .دنـشاب  هتـشاد  زاین  یکدی  تاعطق  ریمعت و  هب  رترید  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب 
هتـشادن یکدـی  تاعطق  دـیرخ  هب  زاین  اه  تدـم  يارب  هک  تسا  هداد  ار  نانیمطا  نیا  اـم  هب  یناـبیتشپ  متـسیس  هناتخبـشوخ  تسا و  ظوفحم  هقطنم  رد  ناـم 

(3) .میشاب

لمتحمان يرما  ار  قارع  يوس  زا  یگنج  زاغآ  ینونک  عاضوا  رد  شترا ، ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحـالف  راـسمیت  تاـعالطا ، هماـنزور  هتـشون  هب  نینچمه 
.دـنک رطخ  داجیا  دـناوت  یمن  دادعتـسا  اب  شترا ، کـی  هک  تسا  نآ  دوش  ناـیب  دـیاب  هک  يا  هتکن  ینیمز ، يورین  یماـظن  هاگدـید  زا  تفگ : يو  .دـناوخ 

نم داقتعا  هب  هک  ریخ ، ای  دراد  يریگرد  هب  لیامت  شترا  نیا  هک  دید  دیاب  اه  ییاناوت  زا  دعب  .تسا  شترا  نآ  دادعتـسا  زا  رت  مهم  شترا  نآ  ياه  ییاناوت 
تلاـسر کـی  قارع  شترا  يارب  دـناوت  یمن  قارع  ثعب  تموکح  زا  یتفاـیرد  ياـه  تیرومأـم  اریز  درادـن ؛ نآ  همادا  يریگرد و  هب  لـیامت  قارع  شترا 

ناریا ینیمز  يورین  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ لیمحت  ای  ربج  دناوت  یم  هکلب  دشاب ؛
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يا هیاپ  نانچ  هب  یـضارا ، يواعد  يداصتقا و  یکیژولوئدیا ، یـسایس ، رظن  زا  قارع  ناریا و  نیب  تافالتخا  زونه  دوزفا : يو  .تسا  ییادخ  یتلاسر  ياراد 
ام ياهزرم  زا  دوشن و  زاغآ  لعفلاب  قارع  شترا  ینیمز  ییاوه و  مظنم  ضرعت  هک  یمادام  .دـشاب  يا  هقطنم  گنج  کی  زاـغآ  مزلتـسم  هک  تسا  هدیـسرن 

(1) .مینیب یمن  گنج  نالعا  رب  یلیلد  تسا ، هتشذگن 

: تفگ درک و  عافد  روکذم  رظن  زا  مه  زاب  داد ، یم  قارع  ناریا و  زرم  زا  دوخ  ریخا  دیدزاب  جیاتن  زا  هک  یشرازگ  رد  رگید ، ینانخس  رد  نینچمه  یحالف 
اهزرم رد  یتازکرمت  قارع  شترا  .مدرک  دیدزاب  دوسون  ات  تقد  هب  قارع ، ناریا و  یمالسا  يروهمج  روشک  زرم  سراف ، جیلخ  رد  واف  هناهد  زا  زورید  نم 

ياهروتـسد يارجا  رد  شترا  نیا  یلو  تسا ؛ هدرک  تیوقت  نیگنـس  ياهرازفا  گنج  کنات و  اب  ًاـمومع  ار  دوخ  يرمرادـناژ  ياـه  هاگـساپ  تسا و  هداد 
يور هک  یتاقیقحت  براجت و  اب  نم  طابنتـسا  .دزادنا  رطخ  هب  ار  ناریا  ياهزرم  تینما  دـناوتب  هک  درادـن  يریگمـشچ  شالت  تیلاعف و  بصاغ ، تموکح 

.ما هدیدن  ناریا  كاخ  هب  هلمح  تهج  شترا  نیا  رد  ینامرآ  لیامت و  عون  چیه  هک  تسا  نیا  مراد ، قارع  شترا 

؛ میناد یمن   " دنداد باوج  دیا ، هدـش  زکرمتم  زرم  رانک  رد  امـش  تلع  هچ  هب  هک  تسا  هدـش  لاؤس  قارع  زرم  رد  يا  هدـنکارپ  يورین  زا  یتقو  دوزفا : يو 
هدش نایب  ناریا  نایسوم  هکف و  لباقم  يزرم  قطانم  رد  زورما  نیمه  عوضوم  نیا  درک : هراشا  شترا  ینیمز  يورین  هدنامرف  .تسا " هداد  روتـسد  تموکح 

هب اـهرداچ  ریز  رد  زرم  رد  رقتـسم  یقارع  ياـهورین  هیلک  مدـید ، نم  هک  اـج  نآ  اـت  تـفگ : یقارع  ياـهورین  یگنوـگچ  هراـبرد  یحـالف  راـسمیت  .تـسا 
هتشذگ بش  رد  .دندوب  هدادن  نت  زین  دوخ  تاسیـسأت  ینابهگن  ینز و  تشگ  شزومآ و  لیبق  زا  هنازور  يداع  فیاظو  هب  یتح  دندوب ؛ هتخادرپ  تحارتسا 
هاگساپ لخاد  دارفا  همه  تسا و  هتشارفا  هاگساپ  يالاب  رب  یعونصم  کمدآ  کی  تسا و  هتسب  ار  هاگـساپ  برد  بش  ماگنه  یقارع  ياه  هاگـساپ  زا  یکی 

.دنا هدرک  تحارتسا 

زا معا  ینیمز  يورین  لنـسرپ  قارع ، ناریا و  زرم  رـساترس  رد  هک  مهد  یم  دـیون  ناریا  ناـمرهق  تلم  هب  نم  لـباقم ، رد  تفگ : ناـیاپ  رد  یحـالف  راـسمیت 
تـصرف یتح  دنا و  هدروخن  اذغ  هک  تسا  اهزور  دنا و  هدـیباوخن  هک  تسا  اه  هتفه  یمالـسا  بالقنا  رادـساپ  ناردارب  نازابرـس و  ناراد ، هجرد  نارـسفا ،

(2) دنلوغشم دوخ  یمالسا  نطو  زرم  يرادساپ  هب  دنا و  هتشادن  ار  يریگرد  رثا  رد  هدش  دراو  تاحارج  نامسناپ 

شاب هدامآ  هک  يزور  زا  تفگ : همانزور  نیا  اب  ییوگو  تفگ  رد  ییایرد ، يورین  هدـنامرف  یئابطابط  راداـیرد  راـسمیت  دادـماب ، هتـشون  هب  نینچمه  زورما 
معا هتبلا  لنـسرپ و  هیلک  تسا و  هدمآ  رد  شاب  هدامآ  لاح  هب  لماک  روط  هب  زین  ییایرد  يورین  دش ، مالعا  قارع  تاضرعت  اب  هلباقم  يارب  حلـسم  ياهورین 

مالعا زا  سپ  دوزفا : ییایرد  يورین  هدـنامرف  .دـنا  هتخاس  دوخ  روشک  یبآ  ياهزرم  زا  عافد  هدامآ  ار  دوخ  لد ، ناـج و  اـب  زابرـس ، راد و  هجرد  رـسفا ، زا 
نآ شاب ، هدامآ 
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دنتشگزاب دوخ  راکرس  هب  دوش  غالبا  شاب  هدامآ  نانآ  هب  ورین  فرط  زا  هک  نیا  زا  لبق  دندرب ، یم  رس  هب  یصخرم  رد  هک  ییایرد  يورین  لنـسرپ  زا  دادعت 
لباقم فرط  ًاملـسم  تفگ : يزرم  ياه  بآ  رد  ناریا  ییایرد  يورین  ياه  ناگوان  روضح  دروم  رد  يو  .دـندرک  یفرعم  طوبرم  ياه  ناـگی  هب  ار  دوخ  و 

، لماک تردـق  اب  ام  ياه  ناگوان  میا و  هدز  رونام  هب  تسد  ناریا  ياه  بآ  رد  دوخ ، هدامآ  ياهدـحاو  اب  مه  ام  درب و  یم  رـس  هب  شاب  هدامآ  لاح  رد  اـم 
(1) دننک مادقا  ناضرعتم  ندرک  بوکرس  يارب  عقوم  هب  ات  دنراد  رظن  ریز  ًالماک  ار  لوحت  هنوگ  ره 
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هتشذگ و میژر  يرارف  رصانع  يارب  هریغ ، هاگودرا و  رظن  زا  بسانم  تیعضو  داجیا  تاناکما و  ندرک  مهارف  ناریا ، دض  رب  قارع  میژر  تامادقا  زا  یکی 
هب بسا  کی  اب  یقارع ، دشرا  رسفا  رفن  دنچ  هارمه  رایتخب  روپاش  زورما  هک  تسا  یکاح  يرمرادناژ  زا  یشرازگ  .تسا  یمالسا  يروهمج  میژر  نافلاخم 

رظنرد دارفا  نیا  دنا ، هدرک  لاسرا  ار  ربخ  نیا  هک  یعبانم  رظن  هب  .تسا  هدرک  ینارنخـس  بالقنادض  دارفا  يارب  اج  نآ  رد  تسا و  هدمآ  طولبالاب  هاگـساپ 
قارع هلیسو  هب  ًاریخا  روکذم  هاگساپ  هک  تسا  هدش  هفاضا  ربخ  نیا  رد  نینچمه  .دننک  هلمح  رذوبا  یهرز  پیت  قاطالاب و  باهذ و  لپرس  شخب  هب  دنراد 

(2) تسا لیمکت  لاح  رد  نآ  نامتخاس  نونکا  مه  تسا و  هدش  سیسأت 

نارس هک  يرانیمس  رد  ینارنخس  يارب  رایتخب  روپاش  قثوم ، ياهربخ  قبط  تفگ : يو  .درک  راهظا  نیریشرصق  هاپس  نالوئسم  زا  ییاضر  ار  یهباشم  دراوم 
، لحم نیا  رد  ینارنخـس  نمـض  وا  .تسا  هدـمآ  قارع  هب  دـندوب ، هداد  لیکـشت  رالک "  " مان هب  یلحم  رد  قارع ، رد  هدروخ  بیرف  ناـیناریا  قباـس و  میژر 
هب راب  کی  زین  يولهپ  فرشا  تسا  یکاح  شرازگ  نیمه  .تسا  هدش  جراخ  قارع  زا  سپـس  هدرک و  قیوشت  ناریا  رد  يراکبارخ  يارب  ار  دوخ  ناراکمه 

، رالک رد  فاج ، رادرـس  نابزیلاپ و  نینچمه  .دـش  جراـخ  روشک  نآ  زا  قارع ، رد  قباـس  میژر  نارـس  نیـسح و  مادـص  اـب  تاـقالم  زا  سپ  دـمآ و  قارع 
هدرک زاغآ  هلمح  يارب  ار  یعیـسو  كرادـت  دـنوش و  یم  هدایپ  ناریا  يزرم  راون  رد  ًابترم  یقارع  ياهورین  دـنراد و  هدـهع  هب  ار  یقارع  نازواجتم  يربهر 

(3) دنا

هقطنم رد  فاج  رادرـس  يراهزا و  یـسیوا ، دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدیـسر  ییاه  شرازگ  يو  هب  تفگ  زین  نیریـش  رـصق  هاپـس  تایلمع  لوئـسم  نبرذآ 
(4) .دشاب هئطوت  کی  زا  يا  هناشن  دناوت  یم  نیا  دنا و  هتفرگ  سامت  رگیدکی  اب  قارع ، ناریا و  زرم  يرتمولیک  تفه  رد  رالک " راهچ  "

، زمیات كرویوین  زا  لقن  هب  هسنارف  پاچ  نویبیرتدلاره  هلمج  زا  دـنهد ؛ یم  ربخ  قارع  راتفر  هنوگ  نیا  زا  زین  یجراخ  عبانم  یخرب  یلخاد ، عبانم  رب  هوالع 
، ناریا اکیرما و  ریخا  يریگرد  رد  رایتخب  دوش  یم  يروآدای  .درک  جرد  قارع ، رد  ناریا  دیدج  ماظندض  دارفا  روضح  زا  یشرازگ  دوخ  زورما  هرامش  رد 
رد .دـنا  هدـش  نانآ  زا  اکیرما  تیامح  رکنم  نویبیرتدـلاره )  ) روبزم شرازگ  رد  ییاکیرما ، تاماقم  اما  درک ؛ قیوشت  یتح  تیامح و  ار  اـکیرما  ًاـتحارص 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  لاحره ،
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تاماقم نیا  .تسا  هدرک  یبایدر  قارع  كاخ  رد  ار  یناریا  يدیعبت  حلسم  ياه  هورگ  اکیرما  یتاعالطا  هاگتـسیا  هک  دنتفگ  زورید  اکیرما  یتلود  تاماقم 
تلود نتخاس  نوگنرس  هب  دهعتم  هک  ییاه  هورگ  دنهد ؛ لیکشت  یماظن  ییاه  هورگ  ات  تسا  هداد  ار  نایدیعبت  نیا  هب  دورو  هزاجا  قارع  تلود  هک  دنتفگ 
دییأت ناریا  قارع و  نایم  ریخا  دروخودز  رد  ار  اه  هورگ  نیا  تکرش  تسا  هدوبن  رداق  نتگنـشاو  هک  دندرک  هفاضا  نانآ  .دنتـسه  ناریا  رد  یبالقنا  دیدج 

نیرخآ رایتخب ، روپاش  نارادـفرط  اب  نانآ  هک  نآ  زج  تسین ، تسد  رد  اه  هورگ  نیا  بیکرت  ای  دادـعت  هرابرد  ینادـنچ  تاـعالطا  دـنتفگ  تاـماقم  .دـنک 
اب دنتـسین و  رادروخرب  اکیرما  تیامح  زا  قارع  رد  رایتخب  رادفرط  ياه  هورگ  تاماقم ، نیا  هتفگ  هب  .دـنراد  یگتـسباو  عولخم ، هاش  بختنم  ریزو  تسخن 

قمع هیاپ و  دح  هچ  ات  دنا  هتشاد  تفایرد  قارع  تلود  زا  نانآ  هک  يا  هدعو  میناد  یمن  ام  تفگ : دیفس  خاک  دارفا  زا  یکی  .دنرادن  یطابترا  زین  نتگنشاو 
(1) دراد
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شرازگ نیا  .تفای  نایاپ  دندوب ، هدمآ  درگ  هاگشناد  دجـسم  رد  قارع ، یمالـسا  راکیپ  نامزاس  توعد  هب  هک  ینایقارع  نصحت  زورما  ناهیک ، شرازگ  هب 
نـسحم مالـسالا  تجح  .دـندرک  ییامیپهار  یـسوساج  هنال  يوس  هب  هاـگ  نآ  قارع و  ترافـس  فرط  هب  نصحت  ناـیاپ  زا  سپ  نانـصحتم  تسا : یکاـح 

ار مادص  میژر  هنایـشحو  لامعا  یمالـسا ، نصحت  سدقم و  راکیپ  نیا  زا  ینادردق  ینابیتشپ و  نمـض  نارهت ، زرابم  تیناحور  فرط  زا  يرتسبـش  دهتجم 
.تسا اکیرما  مسیلایرپما  هژیو  هب  اه  تردقربا  رامعتسا  نتفای  نایاپ  رب  يا  همدقم  متس  تحت  للم  يراکمه  هک  دوزفا  درک و  موکحم 

هاگشناد دجسم  رد  یگنیتیم  هبنشجنپ  رهظزادعب  قارع ، یمالسا  راکیپ  نامزاس  ناگدنیامن  توعد  هب  هک  تسا  هدش  يروآدای  نینچمه  روبزم  شرازگ  رد 
و نارهت ، هاگــشناد  رد  یقارع  نـصحتم  نارهاوـخ  ناردارب و  زا : دــندوب  تراـبع  نآ  رد  هدــننک  تکرــش  ياـه  هورگ  دارفا و  .دوـب  هدــش  رازگرب  نارهت 
، قارع زرابم  تیناحور  هعماج  یمالـسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یمالـسا ، يروهمج  بزح  نارهت ، زرابم  تیناحور  هعماج  يرظتنم ، هللا  تیآ  ناگدنیامن 

(2) .قارع ياهدرک  زا  يا  هدع  نیفعضتسم و  بزح 
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زا رفن  رازه  دودـح 25  زورما  دادـماب  اـت  داد : ربخ  دوخ  زورما  تعاس 9:30  يربخ  همانرب  رد  ندـنل  ویدار  یبرع  شخب  قارع ، زا  ناگدـش  هدـنار  هراـبرد 
رواجم ياـه  ناتـسا  رد  دیـشروخ  ریـش و  ياـه  تیعمج  هلمج  زا  ناریا  نوگاـنوگ  تاسـسؤم  تلود و  دـنا و  هدـش  ناریا  دراو  هتـشذگ و  قارع  ياـهزرم 

، قارع بالقنا  یهدنامرف  ياروش  وضع  دادح ، میعن  هک  دوش  یم  يروآدای   (3) دنا هتفاتش  ناگدش  هدنار  کمک  هب  مدرم ، نینچمه  و  مالیا ، نیریشرصق و 
هدرک جارخا  ار  یناریا  هتشذگ 5700  زور  دنچ  یط  قارع  دوب : هتفگ  تسپ  نتگنشاو  راگنربخ  اب  هبحاصم  رد  ًالبق 

808 ص :

.22/1/1359 هسنارف ، پاچ  نویبیرتدلاره  ص 17 ، ذخأم 42 ، - 1
.13 ذخأم - 2

.22/1/1359 ندنل ، ویدار  یبرع  شخب  ص 7 ، ذخأم 8 ، - 3
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(1) .درک دهاوخ  جارخا  هدنیآ  هتفه  ود  فرظ  زین  ار  رگید  نت  رازه  تسا و 20 

ریگتسد ییاسانش و  یسوساج  هب  كوکشم  یـصخش  زورما ، تعاس 11  رد  هک  داد  ربخ  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  يرمرادـناژ  تاعالطا  رگید ، يوس  زا 
هدش ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  دراو  نیدواعم ، هارمه  صخـش  نیا  .دـش  هداد  لیوحت  نارهم ، رد  رقتـسم  نیدواعم  هاگودرا  ییاسانـش  میت  هب  دـش و 

.دوب

ناتسرهش رد  ار  نایناریا  زا  رفن  قارع 150  تلود  دوب  هدیسر  عالطا  خیرات 24/10/1358  رد  : » تسا هدمآ  روبزم  شرازگ  رد  يریگتسد ، نیا  لیلد  هرابرد 
مان هب  یـصخش  هدـع  نیا  نیب  رد  دوب  هدـش  هفاضا  ربخ  رد  .دـیامن  جارخا  قارع  زا  ندوب  یناریا  ماـهتا  هب  ار  اـهنآ  دراد  رظن  رد  يروآ و  عمج  قارع  هردـب 

رد بتارم  هک  دراذـگ  یم  یقارع  تاماقم  رایتخا  رد  يروآ و  عمج  ار  تاعالطا  رابخا و  هدوب و  قارع  تارابختـسا  نیرومأم  زا  هک  دراد  دوجو   (2) ك.ع
(3)« .تسا هدیدرگ  مالعا  يرمرادناژ ، مود  نکر  تاعالطا  هریاد  هنازور  نتلوب  رد  عقوم  نامه 
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مالعا ربارب  .دراد  همادا  قارع  ناریا و  زرم  زا  تمـسق  نیا  رد  هدنکارپ  ياه  يریگرد  زونه  یـسیواب ، رد  یناریا  ياهورین  ددجم  رارقتـسا  زا  دعب  زور  دـنچ 
هب یشترا  راوتسا  کی  هناخپوت ، شتآ  رثا  رب  دنتفرگ و  رارق  قارع  شترا  هناخپوت  شتآ  ریز  ناوه  یسیواب و  قطانم  زورما  تعاس 14  زا  نیریشرصق ، هاپس 

هقطنم نیا  هدنکارپ  ياه  يریگرد  هاپس ، يوگنخس  کی  تاراهظا  ربانب   (4) ندش حورجم  شترا  لنسرپ  زا  رگید  نت  ود  دیسر و  تداهـش  هب  یناخاباب  مان 
ار نارادساپ  عضاوم  قارع  یثعب  میژر  لماوع  تفای و  يرت  شیب  تدش  یـسیواب  هلگزا و  ناوه ، هگنت  شر ، هپت  هوک ، هلیت  قطانم  رد  زورما  تعاس 14  رد 

(5) دش دراو  نارادساپ  هب  یتاراسخ  هک  دنتسب  شتآ  هب  هراپمخ  کنات و  اب 

مکی راوتـسا   ) نآ هدـننار  دـش و  مدـهنم  درک و  تباصا  نیم  هب  یـسیواب  هناخدور  راـنک  رذوبا ، ناـگداپ  هب  قلعتم  لـیقثرج  هاگتـسد  کـی  نینچمه  زورما 
هدـنام هناخدور  رانک  نیم ، اب  دروخرب  رثا  رب  هک  کنات -  کی  هشال  ندروآ  نوریب  يارب  یتقو  لیقثرج  نیا  .دـندش  حورجم  هارمه ، زابرـس  کی  و  شترا )

(6) .تفر نیم  يور  دوخ  درک ، مادقا  دوب - 

: تفگ قارع  یثعب  ياهورین  اب  نارادساپ  هاپس  شترا و  ریخا  زور  ود  يریگرد  حیرشت  رد  زین  نیریشرصق  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تایلمع  هدنامرف 
 - دوب هتفرگ  ار  اهنآ  هک  قطانم -  نیا  زا  هدافتـسا  اب  قارع  تسا و  ساسح  یماـظن  تیعقوم  رظن  زا  هوک  هلیت  ناوه و  هگنت  شر ، هپت  یـسیواب ، هطقن  راـهچ 

، تسا عبرم  رتمولیک  اهنآ 98  تعـسو  هک  ار  قطانم  نیا  هاپـس ، رـضاح  لاح  رد  .دریگب  ار  رهـش  تفن  قاتاپ و  هقطنم  يربنازاـگ ، يا  هلمح  اـب  تساوخ  یم 
نارادساپ رایتخا  رد  هاگساپ  ینعی 15  تسا ؛ هتفرگ  لیوحت 

809 ص :

.22/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 2 و 3 ، ذخأم 8 ، - 1
.تسا هدش  رکذ  لماک  مان  دنس  رد  - 2

.27/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033909 دنس  - 3
، یهدــنامرف زکرم   - 3 اجامــس هـب  یهدـنامرف ، زکرم  نارادــساپ -  هاپــس  زا  مارگنفلت ، گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063355 دنـس  - 4

.22/1/1359
ص 3. ، 24/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 5

ص 12. ذخأم 13 ، - 6
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.میتفرگ ناشتسد  زا  مه  ار  نآ  هک  دوب  قارع  تسد  رد  یسیواب  هاگساپ  .تسا  هتفرگ  رارق 

اب هک  دیفس ، هعلق  قوجدنبرد و  زیورپ ، تیاده  رداقدیجم ، يداهاباب ، زا : دنترابع  تسا ، زکرمتم  اج  نآ  رد  رت  شیب  نمـشد  ياوق  هک  یقطانم  تفگ : يو 
؛ میراد رارق  نیقناخ  يرتمولیک  هس  رد  يورـسخ ، زرم  زا  مه  ام  نوچ  دننک ؛ هلمح  نیریـشرصق  هب  دنناوت  یمن  یلو  دنراد ؛ هلـصاف  رتمولیک  ود  نیریـشرصق 

(1) .میبوک یم  ار  نیقناخ  مه  ام  دننک ، نیریشرصق  هب  يا  هلمح  نیرت  کچوک  اهنآ  رگا 

زا نانآ  .دنراد  طلست  ام  هب  دنا و  هدش  رقتـسم  اه  يدنلب  رد  اه  یقارع  داد : حیـضوت  زین  باهذ  نیریـشرصق و  نارادساپ  هاپـس  ناهدنامرف  زا  نبرذآ  ناورس 
هدـش نییعت  ياه  فدـه  هب  اهنآ  دـهد و  یم  عالطا  هناخپوت  هب  هلـصافالب  ار  ام  كرحت  عضاوم و  هک  دـنرادروخرب  زهجم  یناب  هدـید  جرب  کـی  تاـناکما 

هاگـساپ يور  هبور  هپت  رد  دـنک و  لمع  هناعطاق  دـناوت  یم  رتپوک  یله  طقف  اج  نیا  تفگ : بساـنم  لـح  هار  هراـبرد  نینچمه  نبرذآ  .دـننک  یم  کـیلش 
ام هب  ار  قارع  شترا  ياهورین  عضو  دنناوت  یم  میسیب  یناب و  هدید  تازیهجت  اب  اهورین  نیا  دنک و  هدایپ  ورین  تسا ، ناریا  هب  قلعتم  هک  قارع  یناخ  نیـسح 

(2) مینزب فده  هب  تسرد  مه  ام  ات  دننک  شرازگ 

تسا هدمآ  نیریشرصق  هب  تسا ، هاپس  تسد  رد  کنیا  هک  يزرم  ياه  هاگساپ  زا  دیدزاب  يارب  هک  نارادساپ -  هاپس  تایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا  نینچمه 
هاگساپ نیا  هب  سفن  هزات  ياهورین  يدوز  هب  میا و  هداد  ماجنا  اه  هاگساپ  نیا  تیوقت  يارب  ار  مزال  تامادقا  تفگ : يزرم  ياه  هاگـساپ  تیوقت  هرابرد  - 
تالمح نازیم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  دـننک ؛ یم  عافد  نمـشد  تالمح  لـباقم  رد  یلاـع  رایـسب  هیحور  اـب  دوجوم  ياـهورین  هتبلا  .درک  میهاوخ  مازعا  اـه 

.دوش تیوقت  شترا  نارادساپ و  هلیسو  هب  يزرم  ياه  هاگساپ  شیپ  زا  شیب  تسا  مزال  دنک ، یم  ادیپ  يرت  شیب  تدش  زور  هب  زور  قارع  شترا  هناخپوت 

810 ص :

ص 5. ، 23/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
ص 12. ، 13 ذخأم - 2
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ياه هاگـساپ  تفگ : تسا ، هتفرگ  هناخپوت  شتآ  ریز  ار  اـه  هاگـساپ  نیا  قارع  شترا  لـیلد  هچ  هب  دـینک  یم  رکف  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  فیرـشوبا 
هاگساپ نیا  .تسا  هدوب  امن  پچ  بازحا  یتالیکـشت  یتاکرادت و  هار  نینچمه  قارع و  نارودزم  ذوفن  لحم  دوسون ، ات  نیریـشرصق  روحم  زا  قارع  يزرم 
بالقنا نارادساپ  .دوب  هدش  زاب  ناش  یلخاد  ناگتسباو  یقارع و  نارودزم  رورم  روبع و  يارب  هار  دندوب و  هدرک  حالس  علخ  بالقنادض  رصانع  ًالبق  ار  اه 

یهرز و ياهورین  شـشوک  نامز ، نآ  زا  .دندش  رقتـسم  اه  هاگـساپ  نیا  رد  دنتخاس و  جراخ  ار  بالقنادض  رـصانع  دندرک و  فرـصت  ار  اه  هاگـساپ  نیا 
گنج داجیا  قیرط  زا  دـننک و  زاب  ناریا  ناتـسدرک  لخاد  هب  ار  دوخ  يذوفن  هار  اه ، هاگـساپ  نیا  ندرک  مدـهنم  اب  ًاددـجم  هک  تسا  نیا  رب  قارع  هناخپوت 

(1) .دنیامن فیعضت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ناتسدرک ، هقطنم  رد  یلخاد 

، بش همین  زا  دعب  تعاس 2  هک  بیترت  نیا  هب  دندز ؛ تسد  يرهـش  ییاذیا  تامادـقا  هب  هناحلـسم  روط  هب  باهذ  لپرـس  رد  قارع ، لماوع  رگید ، يوس  زا 
عماج دجـسم  یمالـسا و  بالقنا  هاگداد  تاعافترا ، زا  دندرک و  هلمح  باهذ  لپرـس  شخب  هب  اه  حالـس  ریاس  7 و  یج.یپ.رآ اب  حلـسم ، مجاهم  يا  هدع 
همعط سوب  ینیم  هاگتـسد  ود  ژاراگ ، رد  یلو  دماین ؛ دراو  یتراسخ  دجـسم  هب  لمع ، رد  .دنداد  رارق  فدـه  دروم  ار  ژاراگ  کی  و  جـع ) ) نامزلا بحاص 
دوزفا درک  دـییأت  ار  ربخ  نیا  هک  باهذ  لپرـس  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  تاماقم  زا  یکی  .دـمآ  دراو  یتاراسخ  زین  ینوکـسم  هناخ  کـی  هب  دـش و  قیرح 

(2) دندرک رارف  هب  راداو  ار  اهنآ  دنداد و  خساپ  نامجاهم  تالمح  هب  نارادساپ  حلسم و  ياهورین 

هقیقد  45 تعاس رد  مجاهم  يا  هدع  رهش ، تفن  يرمرادناژ  هاگساپ  شرازگ  هب  .تفرگ  تروص  هتشذگ  بش  همین  رد  یهباشم  تالمح  زین  رهـش  تفن  رد 
شاب هدامآ  لاـح  هب  رگنـس  رد  نازواـجتم ، اـب  هلباـقم  هنوگره  تهج  هاگـساپ  لنـسرپ  هک  دـندرک  رهـش  نیا  طاـقن  ماـمت  هب  يزادـناریت  هب  عورـش  دادـماب ،
یتفن تاسیسأت  هب  کبس ، ياه  حالس  هب  زهجم  يا  هدع  هتـشذگ ، بش  تعاس 24  رد  درک : مالعا  روشک  ترازو  هب  زین  رهش  تفن  ینابرهـش   (3) دندمآرد

.دـندش يراوتم  نامجاهم  شترا ، ناگی  یناـبیتشپ  اـب  رهـش و  رد  رقتـسم  ياـهورین  تمواـقم  اـب  .دـندرک  هلمح  ینابرهـش  فارطا  یناـمزاس  ياـه  هناـخ  و 
(4) .تشادن هارمه  یلام  یناج و  تاراسخ  تفای و  همتاخ  دادماب  تعاس 1:20  رد  يزادناریت 
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تعاس 1:30 رد  مالیا ، هقطنم  رد  هلمج  زا  دنهد ؛ یم  تروص  يا  هدـنکارپ  ییاذـیا و  تالمح  یقارع  ياهورین  زین  يزرم  طاقن  رگید  رد  یـسیواب ، زج  هب 
نیا هجیتن  رد  .دـندرک  هلمح  هلاله  هاگـساپ  هب  زادـنا ، کشوم  زادـنا و  هراپمخ  7 و  یج.یپ.رآ لیبق  زا  ییاه  حالـس  اب  قارع  لـماوع  هتـشذگ ، بش  همین 
يور هبور  قارع ، فاک " هساک   " هاگساپ قیرط  زا  نازواجتم ، .دندش  لقتنم  مالیا  ناتسرامیب  هب  یمخز و  روبزم  هاگساپ  نادرمناوج  زا  رفن  جنپ  يریگرد ،

تیوقت هلاله ، هاگساپ 

811 ص :

ذخأم 13. - 1

ذخأم 62. - 2
.21/1/1359 نکر 2 ، هیحان  هاشنامرک  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 276895  دنس  - 3

.21/1/1359 روشک ، ترازو  هب  ینابرهش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021365 دنس  - 4
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هب نامجاهم  سپـس  تفای و  همادا  تعاس  راهچ  يزادناریت  هلمح و  نیا  حورجم ، نادرمناوج  زا  یکی  هتفگ  هب  .دندرک  هلمح  تمـس  نامه  زا  و  دندش ، یم 
(1) .دندرک ینیشن  بقع  قارع 

رد دش و  ناریا  كاخ  دراو  هدیمس "  " هاگساپ لباقم  زا  یقارع  تج  دنورف  کی  زورما ، تعاس 17:45  رد  تسا : یکاح  قارع  تاکرحت  زا  رگید  شرازگ 
رد هک  ار  ناریا  تفن  تینوی  هاگتـسد  ود  تفن و  ياه  هاچ  امیپاوه  نیا  .درک  زاورپ  ناریا  كاخ  يور  تایب ،"  " هقطنم اـت  رتمولیک ، هلصاف 50  هب  زرم  لوط 

.تشگرب قارع  روشک  فرط  هب  سپس  دومن و  ییاسانش  دراد ، رارق  هقطنم  نیا 

(2) .درک تساوخرد  ار  عوضوم  يریگیپ  تشاد ، لاسرا  هاپس  يارب  هک  روکذم  شرازگ  رد  روشک  ترازو 

تعاس 15 رد  نارلهد ، يرمرادـناژ  ناهورگ  شرازگ  ربارب  هلمج  زا  دوش ؛ یم  شرازگ  ًاضعب  زین  قارع  كاخ  لخاد  رد  يزرم  تاکرحت  اهددرت و  یخرب 
دنتسه یلحم  رد  يریگ  عضوم  لوغشم  نمشد  ياهورین  ، 24 ياه 19 -  هلیم  ریسم  رد  هک  دندرک  هدهاشم  نیدواعم  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  نارومأم  زورما 

هدش رقتسم  دنشاب ، یم  زهجم  نیگنس  ياه  حالـس  اب  هک  کنات  هاگتـسد  دودـح 100  اج  نآ  رد  شرازگ ، قبط  .دراد  هلـصاف  رتم  ناریا 150  كاخ  اب  هک 
داد 15 ربـخ  نارهت  هب  زورما  زین  نارلهد  یناـبزرم  (3) .تسا هدرک  کمک  ياضاقت  تالیچ ) " ) تـالچ  " هاگـساپ هک  تسا  هدـش  هفاـضا  شرازگ  رد  .دـنا 

نینچمه ینابزرم  نیا  شرازگ  رد  .دنا  هدش  رقتسم  قارع  روشک  تالیچ )  ) تالچ هاگساپ  فارطا  رد  نیگنس ، ياه  حالس  هفاضا  هب  یهرز  ربرفن  هاگتـسد 
(4) تسا هدمآ  یلامتحا  يریگرد  اب  هلباقم  تهج  ربیلاک 50  رابریت  يرتمیلیم و  زادنا 120  هراپمخ  هلمج  زا  نیگنس  ياه  حالس  ذخا  ياضاقت 

كرهـش هب  ار  هزید " هعلق   " فارطا ياه  يدابآ  یلاها  رت  شیب  قارع  تلود  هک : نیا  هلمج  زا  دـسر ؛ یم  ییاه  شرازگ  زین  قارع  كاـخ  رت  شیب  قمع  زا 
هداد شیازفا  ناریا ، تلود  دضرب  مدرم  ندومن  حلـسم  زیهجت و  تهج  يزرم ، هقطنم  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تسا و  هدرک  لقتنم  هزید  هعلق  فارطا  ياه 

راک نویزیولت ، ویدار  هدنتـسرف  کیدزن  هرـصب ، رد  ییاوه  رادار  کـی  ًاریخا  هک  تسا  یکاـح  رهـشمرخ  يرادـنامرف  يزرم  نورب  راـبخا  نینچمه  (5) تسا
فارطا رد  نیگنس ، ياه  حالس  هب  حلـسم  دحاو  کی  تسا  یکاح  یلیمکت  رابخا   (6) .دنا هدرک  يراذگ  نیم  ار  هقطنم  نیا  فارطا  زورما  دنا و  هتـشاذگ 

(7) .دنا هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تظافح  دنا و  هدش  رقتسم  لکد  نیا 
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هب یئزج  تاکرحت  هدـنکارپ و  ياه  يریگرد  یخرب  اما  دراد ؛ دوجو  یبسن  یـشمارآ  یبرغ ، ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  ناهاشنامرک ، نیـشندرک  قطاـنم  رد 
" ریـشمش  " هب هواپ  زا  پیج  اب  یـشکرس ، دـصق  هب  هک  هاپـس  یتشگ  هورگ  کی  هتـشذگ  بش  همین  زا  دـعب  تعاس  کی  دودـح  هلمج  زا  دروخ ؛ یم  مشچ 

اـضر مان  هب  نارادـساپ  زا  یکی  هلمح ، نیا  رد  درک  مـالعا  هاپـس  يوگنخـس   (8) .تفرگ رارق  حلـسم  ناـمجاهم  هلمح  دروـم  هار  نیب  رد  دوـب ، هدـش  مازعا 
دسج هاشنامرک ، زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  .دندش  حورجم  رادساپ  ناردارب  زا  رفن  راهچ  دیسر و  تداهش  هب  تخد  یفطصم 

812 ص :

.22/1/1359 ، 3 نکر هاشنامرک -  هیحان  هب  مالیا ، .ژ  گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283739  دنس  - 1

.23/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  روشک ، ترازو  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063366  دنس  - 2
.22/1/1359 نکر 2 و 3 ، هاشنامرک -  هیحان  هب  مالیا ، .ژ  گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282848  دنس  - 3

.22/1/1359 نکر 3 ، هاشنامرک  تشونور  ینابزرم ، نارهت -  هب  نارلهد ، ینابزرم  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282811  دنس  - 4
.22/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063362 دنس  - 5

.ناتسزوخ يرمرادناژ  هیحان  یهدنامرف  هب  ناتسزوخ ، يرادناتسا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287377  دنس  - 6
.23/2/1359 ر2 ،  - 07 هب ف 19 -  ر2 ، زا ط07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287255  دنس  - 7

.22/1/1359 یهدنامرف ، ر3 -  اجامس -  هب  یهدنامرف ، زکرم  نارادساپ -  هاپس  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063356 دنس  - 8
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(1) دنتفای لاقتنا  هاشنامرک  هب  رتپوک  یله  اب  هثداح ، حورجم  راهچ  زین  دیهش و  رادساپ 

ار يوخ ) رد   ) روطق ییاوه  لپ  يرمرادناژ  هاگـساپ  فکنیـشالک ) 7 و  یج.یپ.رآ زادـنا ، هراپمخ   ) فلتخم ياه  حالـس  اب  نامجاهم  رگید ، يا  هثداح  رد 
دش و عطق  زورما  تعاس 6:30  رد  عورش و  هتـشذگ  بش  تعاس 20  زا  دوب ، هارمه  هاگـساپ  نارومأم  خساپ  اب  هک  يزادناریت  نیا  .دـنداد  رارق  هلمح  دروم 

(2) .دیسر تداهش  هب  نامجاهم ، هراپمخ  شکرت  دروخرب  رثا  رد  ینامیلس ، روصنم  موس  نابهورگ  دادیور ، نیا  رد  .دندیدرگ  يراوتم  نامجاهم 

نیا نادرمناوج ،"  " خساپ اب  هک  دندرک  يزادناریت  تدش  هب  هناولیـس "  " يزاسکاپ ناهورگ  نانابهگن  فرط  هب  مجاهم  رفن  دودح 20  رگید ، يا  هلمح  رد 
(3) .دش عفد  مجاهت 

یط روـشک  ترازو  زورما  هراـب  نیا  رد  .دوـش  بجوـم  ار  ییاـه  یمارآاـن  زورب  تسا  نکمم  هک  دراد  دوـجو  تالکـشم  یخرب  وکاـم  رد  لاـح ، نـیا  رد 
هدمآ دوجو  هب  وکام  رد  هک  ءوس  تاغیلبت  تاکیرحت و  رثا  رد  : » درک مالعا  هاپس  هب  میلسریم ،" یـضترم  روشک  ترازو  تسرپرـس   " ياضما هب  یمارگنفلت 
وکام رادنامرف  .تسا  ریذـپان  بانتجا  يریگرد ، دروخرب و  لامتحا  دوش و  یم  رتدـیدش  زور  هبزور  نابز  كرت  یلاها  دارکا و  نیب  دـیدش  فالتخا  تسا ،
گنه هدنامرف  ینابرهش و  سیئر  رادنامرف و  دقاف  وکام  هقطنم  ساسح ، تیعقوم  نیا  رد  .تسا  ینادنز  ًالعف  ریگتـسد و  ینابرهـش ، سیئر  كرت و  ار  لحم 
ندـش رت  جنـشتم  ثعاب  لوئـسمریغ ، دارفا  ياه  تلاخد  تسا و  هدومنن  وکاـم  هب  یمزر  هراوس  يورین  مازعا  هب  مادـقا  زونه  زین  رکـشل  تسا و  يرمرادـناژ 

(4)« .دنزاس مازعا  وکام  هب  هیمورا  زا  یکمک  نارادساپ  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب  .دوش  یم  هقطنم  لاوحا  عاضوا و 

بتارم هب  هجوت  اب  : » درک هفاضا  وکام ، رد  هدـش  دای  تیعـضو  هب  هراشا  اـب  یبرغ ، ناـجیابرذآ  يرادناتـسا  هب  يرگید  مارگنفلت  رد  نینچمه  روشک  ترازو 
.3 ددرگ ؛ مازعا  وکام  هب  هیمورا  زا  بسانم  ینابرهش  رسفا  کی  . 2 دییامن ؛ نییعت  وکام  تقوم  تسرپرس  ناونع  هب  ار  يدرف  . 1 ًاروف : تسا  دنمشهاوخ  قوف 

(5)« .دزاس مازعا  وکام  هب  ار  رادساپ  ناردارب  زا  يدادعت  دباتشب و  اهنآ  کمک  هب  هیمورا  هاپس 
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: تسا هدمآ  جدننس  زورما  هعمج  زامن  زا  شرازگ  رد  درُک ، ناملسم  ناگرمشیپ  همانربخ  هرامش  نیموس  رد 

لوغشم دجسم  رد  ینیسح  نیدلازع  هک  دنیامن  یم  هدهاشم  دنور ، یم  دجسم  هب  هعمج  زامن  يادا  يارب  هتسد  هتـسد  جدننـس  ناملـسم  مدرم  هک  یماگنه  »
ار نیقفانم  هروس  زا  یتایآ  ینیـسح  نیدلازع  هب  باطخ  هتـساوخرب و  اج  زا  ناملـسم  ریلد  نارهاوخ  زا  یکی  نایم  نیا  رد  .تسا  هعمج  زامن  هبطخ  ندناوخ 

باطخ ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  دیوگ  یم  باوج  رد  ناملـسم  رهاوخ  دوش ؟ هچ  هک  يدناوخ  ار  هیآ  نیا  دیوگ : یم  ام  رهاوخ  هب  نیدلازع  هک  دـناوخ  یم 
لاثما امش و  هب 

813 ص :

ذخأم 15. - 1
.22/1/1359 ینیمز ، يورین  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063359  دنس  - 2

.23/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063367  دنس  - 3
.22/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  ك.و ، زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063353  دنس  - 4

.22/1/1359 یبرغ ، ناجیابرذآ  يرادناتسا  هب  ك.و ، زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063354 دنس  - 5
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هک لطابلا " قهذ  قحلاءاج و   " دیامرف یم  زاب  دش و  دنهاوخن  زوریپ  نابیرف  ماوع  نایوگروز و  هاگ  چـیه  هک  دـنک  یم  نایب  نآ  رد  تسا و  هدومرف  اهامش 
رفن کی  رـس  تشپ  ام  دـنتفگ  یم  هک  یلاح  رد  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  لاح  نیا  رد  .دـش  دـیهاوخ  دوبان  هک  دیـشاب  نئمطم  امـش  تسا و  زوریپ  قح  نوچ 
یم هجاوم  حلـسم  بازحا  نارودزم  مجاهت  اب  هک  یلاح  رد  دجـسم ، زا  ندـمآ  نوریب  ماـگنه  دـنیامن و  یم  كرت  ار  دجـسم  میناوخ ، یمن  زاـمن  یکاواـس 

حلـسم و نادالج  طسوت  هک  دنیامن  یم  ییامیپهار  هب  مادقا  تسا " دوبان  تسار  پچ و  تسا ، زوریپ  مالـسا   " و نیدلازع " رب  گرم   " ياهراعـش اب  دنوش ،
(1) .دنوش یم  هدنکارپ  هدش و  عقاو  متش  برض و  دروم  بالقنادض ، دارفا 
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لیوحت يوروش  داحتا  دراد  راظتنا  ناریا  هک  تفگ  ناراگنربخ  هب  زورما  وکسم ، رد  ناریا  ریفـس  يرکم  دمحم  داد : شرازگ  وکـسم  زا  هسنارف  يرازگربخ 
رایتخا رد  ار  نآ  اـی  دـنک  یم  هدافتـسا  ناریا  دـض  رب  يوروش ، یتفاـیرد  تازیهجت  زا  هک  تخاـس  مهتم  ار  قارع  يرکم  .دـنک  فقوتم  ار  قارع  هب  هحلـسا 

(2) تسا ناریا  مدرم  یمامت  تساوخ  قارع ، هب  يوروش  هحلسا  رودص  عطق  ياضاقت  تفگ  يو  .دهد  یم  رارق  بالقنادض 

نیا دـیاب  اه  يوروش  تسا و  ناریا  تلم  همه  تساوخ  نیا  تشاد  راهظا  وا  .دروآ  لمع  هب  تهج  نیا  رد  یمـسر  مادـقا  دراد  دـصق  يو  هک  دوزفا  يرکم 
يوروش زا  هحلـسا  رالد  درایلیم  لداـعم 5/1  روشک  نیا  لاس 1978 ، رد  قارع  وکـسم -  یتسود  نامیپ  ياضما  اـب  داد : حیـضوت  يو  .دـننک  كرد  ار  رما 
بالقنا ياروش  نواعم  نامز  نآ  رد  هک  وکـسم -  هب  نیـسح  مادـص  ترفاسم  ماگنه  هب  يراج ، لاس  رد  هژیو  هب  دـعب  ياه  لاس  رد  تسا و  هدرک  تفایرد 

كرد نایرج  نیا  رد  ار  يوروش  ریهامج  داحتا  ساسح  تیعقوم  ناریا  دوزفا : يو  .تسا  هتفای  شیازفا  قارع  هب  يوروش  یتاحیلست  تارداص  دوب -  قارع 
ییاکیرما ياه  تسیلایرپما  يزاب  قارع  يوروش ، اب  نامیپ  مغر  یلع  هک  تسا  دقتعم  يرکم  تسا : یکاح  نینچمه  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .دنک  یم 

ناریا و یتسود  طباور  هک  دومن  يراودیما  راهظا  درک و  لیلجت  نتگنـشاو  نارهت و  ربارب  رد  يوروش  عضوم  زا  وکـسم  رد  ناریا  ریفـس  .دهد  یم  ماجنا  ار 
يرکم دـمحم  .داتفا  میهاوخن  يوروش  ناماد  هب  ام  نیا ، دوجو  اب  درک : دـیکأت  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  رد  ناریا  ریفـس  .دـبای  يرت  شیب  شرتسگ  وکـسم 

تارداـص تسا  مزـال  هک  دـنک  كرد  دوـخ  دـیاب  يوروـش  تشاد  راـهظا  تسناد و  دودرم  ناـمز  هاـتوک  رد  ار  يوروـش  زا  ناریا  یماـظن  یبـلط  کـمک 
.دیامن عطق  قارع  هب  ار  یتاحیلست 

814 ص :

ص 11. ، 26/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.22/1/1359 هسنارف ، يرازگربخ  وکسم -  ص 16 ، ذخأم 8 ، - 2

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 895 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_814_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_814_2
http://www.ghaemiyeh.com


دنزاس یم  ناشنرطاخ  اهنآ  .دننک  یم  هراشا  ارجام  نیا  رد  نیلمرک  یمگردرس  هب  نارظان  وکسم  رد  دیازفا : یم  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ ، نیا  همادا  رد 
ریفـس رگید  يوس  زا  و  دـیامنب ، دتـسیاب ، اکیرما  مسیلایرپما  ربارب  رد  دـهاوخ  یم  هک  ار  دوخ  یناریا  هیاسمه  تیاعر  تسا  لـیام  وس  کـی  زا  نیلمرک  هک 
کمک عطق  ياضاقت  تیقفوم  هب  نارظان  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دنک  طوقـس  برغ  ههبج  رد  هناعطاق  تسا  نکمم  قارع  دنک  یم  لوبق  يوروش  رد  ناریا 

.دنراد یکدنا  دیما  قارع ، هب  یماظن 

دـندومن و تیاعر  ار  طاـیتحا  بناـج  یلو  دـندرک ؛ هراـشا  قارع  ناریا و  ناـیم  يریگرد  هب  يوروش  تاـعوبطم  زورما  روبزم ، يرازگربخ  شرازگ  هب  اـنب 
(1) .درک افتکا  دادغب  نارهت و  عضاوم  رکذ  هب  طقف  ادوارپ  همانزور 

483

: تشون دننک " یم  مهتم  یگتسباو  هب  ار  دوخ  ریزو  ناریا  تفن  تعنص  نارگراک   " ناونع تحت  دوخ ، زورما  هرامش  رد  سیلگنا ، پاچ  ثداوحلا  هلجم 

دندرک تاقالم  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  اب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  یمالـسا  ياروش  ياضعا  ناریا و  تفن  نارگراک  زا  یتئیه  هتـشذگ  هتفه 
لماک تسکـش  اب  ناریا  تفن  تعنـص  همادا  هنیمز  رد  ریزو  نیا  هک  تسا  هتفگ  تئیه  نیا  .دندش  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  يروف  يرانکرب  ناهاوخ  و 

ناگناگیب و عفانم  تهج  رد  هکلب  تسا ، هدرکن  لمع  یلم  عفاـنم  اـه و  فدـه  ققحت  هار  رد  نونکاـت  تسا و  هعاـسلا  قلخ  يو  تامیمـصت  هدـش و  هجاوم 
ياج هب  هک  تسا  هتـساوخ  تفن  نارگراک  تئیه  تفن ، ریزو  دـض  رب  ریطخ  تاماهتا  نیا  رب  هوالع  .دـنک  یم  لمع  هناگیب  یتفن  ياه  تکرـش  دوس  نیمأـت 
.دنک تظافح  اه  هلول  نیا  زا  دناوت  یم  رتهب  نوچ  دریگب ، هدهع  هب  ار  تفن  ياه  هلول  زا  تظافح  تیلوئسم  نارگراک ، دوخ  تالیکـشت  یماظتنا ، ياهورین 

ذاختا نارگراک  ياه  هتیمک  ار  روشک  رد  نآ  تعنص  یتفن و  تسایـس  هب  طوبرم  تامیمـصت  يزکرم ، تلود  ياج  هب  هک  درک  رارـصا  نینچمه  تئیه  نیا 
تایاکـش هک  تسا  هداد  هدعو  اهنآ  هب  راب  ود  ره  رد  ردص  ینب  دـننک و  یم  ضارتعا  دوخ  ریزو  دروم  رد  تفن  نارگراک  هک  تسا  راب  نیمود  نیا  .دـننک 

(2) .داد دهاوخ  رارق  یگدیسر  یسررب و  دروم  ار  نانآ 

815 ص :

.هسنارف يرازگربخ  وکسم -  ذخأم 18،ص 12 ، - 1
ص 45. ، 8/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا  - 2
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نارهت هاگشناد  زورما  نانارنخس  نانخس  زا  ییاه  شخب  شرازگ 461 : همیمض 

هئارا ینارنخس ، ماجنا  بیترت  هب  همیمض ، نیا  رد  هک  تسا  هدش  باختنا  تاعوبطم ، زا  لقن  هب  نارهت ، هاگشناد  زورما  نانارنخـس  ینارنخـس  زا  ییاه  شخب 
.دوش یم 

رارق داقتنا  شنزرس و  دروم  ناتسناغفا  هب  هلمح  رد  ار  يوروش  و  قباس ) هاش   ) ناریا مرجم  نداد  هانپ  رد  ار  اکیرما  شنانخـس  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ 
زا يوریپ  هب  بالقنا  تالکـشم  لح  يارب  میرب و  یمن  هانپ  يوروش  هب  اکیرما  تسد  زا  هک  تسا  نیا  ماما  طخ  اـم و  بتکم  هک  درک  ناـشنرطاخ  يو  .داد 

: دوزفا اکیرما  نادرمتلود  هب  باطخ  سپس  یمشاه  .مینک  یمن  شزاس  مادص  اب  ینیمخ ، ماما 

ام هک  دوب  نیا  ام  اب  يریگرد  رد  نآ  دیدهت  نیتسخن  یلو  دوش ؛ هدافتسا  یسایس  هبرح  لکش  هب  تفن  زا  دهد  یمن  هزاجا  ناهج  حلاصم  دوب  یعدم  اکیرما 
داوم زا  يریگولج  رد  ییور  هچ  هب  دوش ، هدافتسا  یسایس  هبرح  تروص  هب  تفن  زا  دیهد  یمن  هزاجا  رگا  هک  نیا  رتاوسر  .میرخ  یمن  تفن  ناریا  زا  رگید 

نیگمشخ رادازع  لولعم و  ریقف و  همه  نیا  هک  دهد  یم  هزاجا  یتسود  ناسنا  بتکم  مادک  دیشارت ؟ یم  یسایس  هبرح  مدرم ، نتـشاذگ  انگنت  رد  ییاذغ و 
یم ناریا  تلم  رگا  .میسرت  یمن  اهدیدهت  نیا  زا  ام  ...و ؛ مینک  یم  هرصاحم  ام  هک  دینک  یم  دیدهت  امـش  دینک ؟ تیامح  ار  يولهپ  هداوناخ  امـش  دنوش و 

یقارع کسورع  یتسود ، ناسنا  ياعدا  اب  امـش  دینکب ؟ دیتسناوت  هچ  دیدوب  روشک  نیا  رب  مکاح  هک  يزور  نآ  دسرتب ، امـش  ياهدـیدهت  نیا  زا  تساوخ 
راوس اه  نویماک  رد  ار  مدرم  دنک ؛ نوریب  قارع  روشک  زا  ار  هعیـش  ناناملـسم  زا  يرایـسب  امـش ، اب  ام  حیرـص  يریگرد  هناتـسآ  رد  ات  دیدرک  راداو  ار  نات 

؟(1) دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  راتفر  نیا  امش  نارکون  امش و  .دزاس  هراوآ  اه  نابایب  رد  دیامن و 

: تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  اه ) تسیسکرام  ًاتدمع   ) ماظن فلاخم  یلخاد  یسایس  ياه  هورگ  سپس  یناجنسفر  یمشاه 

مـسیلایرپما یلـصا  نمـشد  هک  دیتفگ  یم  لاح  هب  ات  امـش  .دیهدب  ار  ناتـشیامزآ  دیاب  هک  دیا  هدیـسر  يا  هطقن  هب  روشک ، لخاد  رد  يدازآ  نایعدم  امـش  »
یم تیرثـکا  زا  مدرم و  زا  لـیلد  نیمه  هب  دـنز ؛ یم  هبرـض  بـالقنا  هب  گرزب  داـضت  لـباقم  رد  کـچوک  ياـهداضت  ندرک  گرزب  دـیتفگ ] یم   ] .تـسا

زورما تسا ، اکیرما  برغ و  مسیلایرپما  اب  اهداضت  هک  دیراد  لوبق  دـیتسه و  قداص  دوخ  راهظا  نیا  رد  رگا  .دنـشاب  هتـشادن  يراک  امـش  هب  هک  دـیتساوخ 
لباق هک  تسا  يردـق  هب  اـم  بـالقنا  ربهر و  تلم و  زا  اـکیرما  مشخ  .دـشاب  هتخادـنا  اـکیرما  هجنپ  رد  هجنپ  ناریا  هزادـنا  هب  هک  دـینک  یمن  ادـیپ  ار  یتلم 

، زورما شیامزآ ، کحم  .دـیهدب  تلم  نیا  هب  ار  دوخ  شیامزآ  دـیاب  يراد  هیامرـس  مسیلایرپما و  اب  هزراـبم  نایعدـم  ناور و  پچ  امـش  .تسین  فیـصوت 
.تسا هتفرگ  شیپ  رد  ام  یبالقنا  تلم  تلود و  هک  تسا  ییشم  طخ و  شلوا 

دـیهد و یم  بیرف  ار  نارگراک  اه  هناـخراک  رد  مهزاـب  دـننک ؟ یم  لـیطعت  ار  تارادا  راـکیب ، هملپید  هناـهب  هب  دـنوش و  یم  عمج  تارادا  رد  مهزاـب  اـیآ 
، دنار یم  بقع  هب  ار  نیـسح  مادص  ناراد  هزین  دنک و  یم  یناشفناج  قارع  زرم  رد  هناناج  هک  ام  شترا  لباقم  رد  مهزاب  دینک ؟ یم  لیطعت  ار  اه  هناخراک 

تمهت دنک ، یم  بوکرـس  ار  يراد  هیامرـس  لامع  هتـشاذگ و  فک  رد  ار  شناج  هک  ام  نارادساپ  هاپـس  هب  مهزاب  داد ؟ دـنهاوخ  یقلخدـض  شترا  راعش 
هورگ نیا  زا  هنازوسلد  ام  دنک ؟ دامتعا  امـش  هب  هنوگچ  تلم  دیهد  همادا  مه  زاب  ار  شور  نیا  رگا  دـینز ؟ یم  عاجترا  تاین  يرجم  راد و  قامچ  عاجترا و 

هک یحور  راشف  ریثأت  تحت  دـننک و  لیلحت  تقد  هب  ار  تیعقوم  هک  مینک  یم  تساوخرد  دـننیب ، یم  یناوخ  فلاخم  رد  ار  دوخ  یگرزب  هک  يدارفا  اـه و 
نیا اکیرما  لباقم  رد  ایند ، هریخ  نامشچ  لباقم  رد  ام  هک  هلحرم -  نیا  رد  هناتـسود  دنریگن و  رارق  هدرک  لیمحت  اهنآ  رب  ناش  هتـشذگ  ياه  يریگ  عضوم 

سامتلا امش  زا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  .دنراذگن  بالقنا  تکرح  تلم و  تلود و  خرچ  يال  بوچ  زاب  طیارش ، نیا  رد  میا -  هداتسیا  راوتسا  نینچ 
« .مینک یم  امش  يورین  هب  زاین  ساسحا  میا و  هدش  فیعض  هک  تسین  نیا  شیانعم  .مینک  یم 

مزیلایرپما اب  هزرابم  نآ  ساسا  تسا و  تیناسنا  هار  هک  میظع  هار  نیا  رد  تلم  مامت  دـیروخب و  ار  تاملک  اـهاعدا و  بیرف  دـیابن  اـم ! ناـناوج  : » دوزفا يو 
(2)« .دینک تکرش  دیاب  تسا ،

816 ص :
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هعمج زامن  مسارم  رد  ییاـمیپهار ، رد  تکرـش  زا  سپ  زین  ردـص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  ، » یمالـسا يروهمج  هماـنزور  شرازگ  هب  یمـشاه ، ياـقآ  زا  دـعب 
یللملا نیب  لئاسم  تکلمم و  يداصتقا  عاضوا  نطو و  نانمـشد  رباربرد  حلـسم  ياهورین  یگدامآ  اـب  هطبار  رد  يو  .دومن  داریا  ینانخـس  نارهت  هاگـشناد 

(1)« .درک داریا  ار  ینانخس 

ندرک وگزاـب  اـب  ار  دوخ  ثحب  میناوخب ،" هحتاـف  بـالقنا  يادهـش  يارب   " درک تساوخرد  شیاـه ، ینارنخـس  لوا  لاور  قبط  هک  نیا  زا  سپ  ردـص  ینب 
: تفگ يو  .درک  عورش  هاپس  شترا و  حلسم و  ياهورین  یگدامآ 

حلسم ياهورین  یگدامآ  هب  اهردق  نآ  .داتـسیا  میهاوخن  هیبنت  دح  رد  ام  دراذگ ، شیپ  مدق  دهدب و  تأرج  دوخ  هب  قارع  تلود  رگا  هک  میوگب  دیاب  نم  »
بیقعت داتسیا ؛ دنهاوخن  اهنآ  میرادهگن ، اهزرم  رد  ار  ناریا  مالـسا و  نادنزرف  میهاوخب  ام  همه  رگا  هک  مراد  نیقی  هک  متـسه  نئمطم  راودیما و  مرگلد و 

همکچ ریز  ام ، ردارب  ّتلم  قارع ، ّتلم  .درک  دـنهاوخ  بیقعت  شیاهزرم  نورد  ات  ار  زواجتم  نمـشد  ًامتح  درمـش و  دـنهاوخ  ناـشدوخ  هضیرف  ار  نمـشد 
« .دننک مایق  يا  هدرپسرس  توغاط  کی  هیلع  دننک  ادیپ  تصرف  دنا  هدامآ  خرس  ياه  تسیشاف  ياه 

هک نیا  هب  هراشا  اب  يو  .تشگزاب  قارع  عوضوم  هب  مهزاـب  همادا  رد  داد و  رارق  عوضوم  ار  داـصتقا  ًاصخـشم  دـش و  یلخاد  ثحب  دراو  سپـس  ردـص  ینب 
: تفگ نیسح  مادص  هب  باطخ  تسین ، یمدرم  یمیژر  قارع  میژر 

میژر کی  ًاعقاو  رگا  وت  نوچ  یـسرت ؛ یم  تدوخ  زا  وت  ییوگ ؟ یم  هچ  طسو  نیا  رد  وت  میدنار ؛ نوریب  ار  نئاخ  دساف و  مدآ  کی  میدرک و  بالقنا  ام  »
قارع مدرم  هک  يراد  تشحو  یـسرت و  یم  بالقنا  نیا  زا  یتسین  یمدرم  میژر  کی  نوچ  یلو  يدرک ؛ یم  لابقتـسا  بـالقنا  نیا  زا  دـیاب  يدوب  یمدرم 

.دهدب هار  ار  وت  دوش و  ادیپ  یتاداس  يوشب و  نادرگرـس  ایند  رد  يورب ، رد  هدنز  رگا  راکرـس  دـننکب و  مه  اهنآ  میدرک ، بالقنا  ام  هک  یبیترت  نیا  هب  مه 
...

مدوب تیلوئسم  رد  هک  ییاه  نامز  هچ  مه -  تبون  دنچ  ًاقافتا  .میشورف  یمن  تسا ؛ نکممریغ  .میشورفب  وت  دساف  میژر  هب  ار  قارع  مدرم  ام  ییوگ  یم  وت 
لح هک  میرادـن  يرما  امـش  اب  متفگ  نم  .مینک  لح  امـش  اب  ار  نامدوخ  روما  میا  هدامآ  ام  هک  دـنتفگ  دنداتـسرف و  متـشادن -  تیلوئـسم  هک  یناـمز  هچ  و 

.مداد ار  باوج  نیمه  دمآ و  تافرع  رسای  رخآ ، هعفد  .میرادن  يراک  امـش  اب  ام  دینکن ؛ هک  تسا  رتهب  دینک ؛ یم  داسف  ام  لخاد  رد  دیا  هدمآ  امـش  .مینک 
 ... .ینک یم  داسف  ام  روشک  لخاد  رد  يا  هدمآ  وت  مینک ، یمن  يراک  هک  امش  روشک  لخاد  رد  ام  هک  میتفگ  ام  دنداتسرف و  مه  ًاریخا  زاب  ... 

زرم هب  ار  تدوخ  يورین  ارچ  وت  .مییایب  نانبل  هب  مه  ام  راذـگب  ربب و  نانبل  هب  يراد  ورین  رگا  .تسا  وت  راک  يوت  يراب  اج  نیا  رد  هک  دـنناد  یم  اـیند  مدرم 
.میتسه هیسداق  نادنزرف  ام  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  قطن  اج  نآ  رد  هک  تسا  بلاج  لاح  دنک ؟ زاورپ  وت  ياه  گیم  لباقم  ام  ياه  موتناف  ارچ  يدروآ ؟ ام 

ناریا مدرم  هیسداق  رد  ًایناث  میتسه ، دیس  هک  ًالوا  میتسه ؛ ام  هیسداق  دنزرف  .يرادن  تیمالسا  يرادن و  نید  ًالصا  هک  وت  دنام ؟ یم  هیسداق  هب  تزیچ  هچ  وت 
يا هتسباو  میژر  نیا  قارع  تلم  يدوز  هب  هک  میراد  نیقی  ام  .تسا ...  هرود  نآ  نایتوغاط  گنن  تسا و  ام  رخف  هیسداق  .دندرک ...  یم  لابقتسا  ار  مالـسا 

هدـنوش عنام  لماع  شیادـیپ ، زور  زا  هک  یمیژر  نیا  دـنک ، یم  هدرک و  فیعـضت  لیئارـسا  ربارب  رد  ار  مالـسا  تلم  ههبج  هدـمآ و  دوجو  هب  روز  زا  هک  ار 
دید میهاوخ  .ام  ای  یتسه  هیـسداق  دنزرف  وت  هک  دوش  یم  مولعم  درک ] دهاوخ  دوبان  ، ] درکن نوگنرـس  ار  تسا  هدوب  هقطنم  رد  یبالقنا  ياه  تکرح  دـشر 

(2) .درک دنهاوخ  نوگنرس  ار  وت  هیسداق ، نادنزرف  مالسا ، تلم  هک 

: تفگ داد و  صاصتخا  تکلمم  يداصتقا  تیعضو  هب  ار  شنانخس  زا  یتمسق  يروهمج  سیئر  يداصتقا ، میرحت  هلئسم  هب  هجوت  اب 

تالکـشم اب  يداصتقا  رظن  زا  مینکن ، لیدـبت  ینارمع  هجدوب  هب  ار  نامدوخ  يراج  هجدوب  ام  رگا  هک  مییوگب  دـیاب  میـشاب  قداـص  امـش  اـب  هک  نیا  يارب  »
ار نامریاخذ  میهاوخب  ام  رگا  ینعی  تسا ؛ میظع  هداعلا  قوف  اـم  ریاـخذ  مینکب ، رظن  دـیدجت  دوخ  یلوپ  ماـظن  رد  رگا  اـما  دـش ؛ میهاوخ  ور  هبور  لـحنیال 

ًاعطق ام  دوشب ، ام  تفن  هرطق  کی  یتح  رودص  عنام  نمشد  هک  دشاب  نیا  مه  ضرف  مینک و  روشک  دراو  هریغ  هناخراک و  مینکب و  دیرخ 
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جرخ میراد ، ام  هک  يا  هجدوب  .تسین  روط  نیا  ام  تیعضو  لخاد ، رد  اما  دش ؛ میهاوخن  ور  هبور  یلکـشم  اب  یجراخ  ياهدیرخ  ظاحل  زا  يراج  لاس  رد 
الاب ًامتح  ار  اه  تمیق  هک  ار  جرخ  يداـع  هجدوب  نیا  میناوتب  دـیاب  اـم  تسا و  اـم  یجراـخ  دـمآرد  همه  ربارب  هرمزور ، يرادا و  ياـه  هنیزه  ینعی  يراـج 
(1)« .دوشب دیلوت  شیازفا  بجوم  دریگب و  ماجنا  تعنص  رد  ای  يزرواشک و  رد  ای  هک  ییاه  جرخ  ینعی  ازدیلوت ؛ ياه  جرخ  هب  مینک  لیدبت  درب ، دهاوخ 

یتامدـخ يرادا و  ياه  تیلاعف  قیرط  زا  اهنآ  ياهدـمآرد  هک  تسا  ییاهنآ  همه  یـشترا و  يرادا و  ياهرداک  بالقنا  تبون  کنیا  تفگ : همادا  رد  يو 
.دـنوشب اه  هناخراک  عرازم و  یهار  تسا ، تلود  رایتخا  رد  هک  یمیظع  هجدوب  اب  دـننک و  اهر  اه  هناخترازو  رد  ار  ناشدوخ  ياه  قاـتا  دـیاب  اـهنآ  .تسا 

.دنهد یم  ماجنا  تارادا  اه و  هناخترازو  رد  هک  دننکب  يراک  نیشناج  ار  دیلوت  اجره  رد  دیاب  اهنآ 

هب شنافلاخم  جیار  ثحب  کی  هب  یجراخ ، تسایس  هنیمز  رد  یلو  درک ؛ روبع  ارذگ ، يا و  هیشاح  رایسب  اکیرما  عوضوم  زا  ردص  ینب  ینارنخـس ، نیا  رد 
: درب نایاپ  هب  ار  دوخ  ینارنخس  بلاطم ، نیا  اب  داد و  خساپ  لیذ  وحن 

نیا هک  میوگب  دـیاب  .منک  دراو  ار  اپورا  نپاژ و  نآ  ياج  هب  منک و  نوریب  ناریا  زا  ار  تردـقربا  ود  هک  تسا  نیا  نم  تسایـس  هک  دـنا  هتفگ  اـه  یـضعب  »
هطلـس ریز  دنرادن و  ار  ندش  تردقربا  ییاناوت  نپاژ  اپورا و  ًالوا  نوچ  تسا ؛ اه  تردقربا  نامه  کیرحت  هدرکن  يادخ  ای  تسا  يدرخبان  زا  ای  اه  فرح 
ییاه تموکح  دنراد ، اهنآ  هک  ییاه  تموکح  .دنیایب  نوریب  اکیرما  هطلـس  ریز  زا  دننک  ادیپ  تصرف  هک  دـنراد  یگدامآ  اهنآ  مدرم  یلو  دنتـسه ؛ اکیرما 
قباس ناریا  يدوعـس و  ناتـسبرع  زا  میناوت  یم  مینک ، یم  تموکح  ام  نوچ  هک  دنداد  یم  هدعو  دوخ  مدرم  هب  هک  ظاحل  نیا  هب  دندش  باختنا  هک  دـندوب 

اه میژر  نیا  دـیایب ، راک  يور  پچ ، حانج  اج  نآ  رگا  .دـنهد  یمن  اه  شرافـس  اه و  لوپ  نیا  زا  اه  میژر  نیا  میـشابن  ام  رگا  .میریگب  تاشرافـس  لوپ و 
نیا نم  فرح  .دننکب  تموکح  اج  نآ  رد  اه  یتسار  تسد  هک  میدوب  هلیسو  ام  سپ  .دوش  یم  بارخ  ام  داصتقا  دنتسین و  اه  لوپ  نیا  تخادرپ  هب  رـضاح 

اکیرما هب  ار  ناشدوخ  دنهاوخب  هک  ییاه  تلود  اهنآ ، هب  ام  .دنیوگ  یم  غورد  امـش  هب  اه  نیا  هک  مییوگب  مه  اج  نآ  مدرم  هب  .مییاناوت  زورما  ام  هک  تسا 
.میهد یمن  زیچ  چیه  هب  شرافس  دننابسچب ،

میناوت یم  ام  هک  دینادب  مه  زورما  .تسه  ام  همه  رد  تاناکما  نیا  .مینک  نوگرگد  مه  ار  اپورا  ام  میناوت  یم  میـشاب ، هتـشاد  گرزب  قفا  زاب و  دـید  یمک 
مهاوخ یم  نم  منک ، اه  تردقربا  نیشناج  ار  نپاژ  اپورا و  مهاوخ  یمن  نم  .تسا  هدیـسرارف  یهلا  هدعو  ققحت  نامز  مینک و  نوگنرـس  ار  اه  يروطارپما 

بالقنا حرط  تسا ، هتفر  نیب  زا  نآ  رد  اه  تردقربا  ماظن  هک  ییایند  رد  میشکب و  نوریب  اه  تردقربا  هطلس  زا  دنراد ، یگدامآ  هک  ار  ییاپورا  ياه  تلم 
ام روشک  رسارس  رد  زورما  هک  یتدحو  نیا  هب  دهدب و  يزوریپ  میظع  شالت  نیا  رد  امش  هب  دنوادخ  .مینک  هضرع  تاجن  هار  ناونع  هب  رشب  هب  ار  یمالـسا 

(2) .دشخب يدبا  ماود  درک ، یلجت 

سیئر يروهمج و  سیئر  ردـص  ینب  ياقآ  و  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناربهر  زا  بالقنا و  ياروش  وضع  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  ینارنخـس  زا  دـعب 
.تخادرپ هعمج  زامن  ياه  هبطخ  داریا  هب  تسا  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناربهر  زا  بالقنا و  ياروش  وضع  زین  وا  هک  نارهت  هعمج  ماما  بالقنا ، ياروش 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  رد 

رازگرب نامبالقنا  هب  دـهعتم  نمؤم و  نادرم  نانز و  زا  نت  نویلیم  کی  زا  شیب  تکرـش  اب  يا و  هنماخ  یلعدیـس  مالـسالا  تجح  تماما  هب  ...هعمج  زامن  »
هماقا ار  هعمج  زامن  دوخ ، مظنم  فوفص  رد  دنداهن و  دحاو  يا  هلبق  يوس  هب  ور  هوکشرپ ، ییامیپهار  کی  رد  تکرـش  زا  سپ  هتـساخ  اپ  هب  تما  .دیدرگ 

: تسا هدمآ  نآ  نمض  هک  دنا  هدرک  جرد  ار  هعمج  ماما  نانخس  نتم  اه ، همانزور  رگید  روبزم و  همانزور  (3) .دندومن

روعـش دشر و  دیوگب ، اهنآ  هب  یـسک  هک  نآ  نودب  .دنوشن  دیدرت  راچد  اکیرما ، ام و  نایم  یـسایس  هطبار  عطق  هثداح  گرزب  هثداح  نیا  لباقم  رد  مدرم  »
اه یگتـسباو  عطق  يارب  بالقنا  .تسا  گرزب  هدـیدپ  کی  نیا  .درک  توعد  یبوکیاپ  رورـس و  نشج و  هب  ار  ناـنآ  مدرم  یبـالقنا  یـسایس و  یعاـمتجا ،

رتالاب اما  میتشاد ؛ نامبالقنا  زور  نیلوا  زا  ار  یسایس  لالقتسا  ام  .دوش  یم  حرطم  یسایس  لالقتسا  تروص  هب  یهاگ  لالقتسا  .تسا 
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يور رب  دناوتب  دـناهرب و  مه  يداصتقا  ياه  یگتـسباو  زا  ار  دوخ  ات  هدرک  بالقنا  نآ  يارب  نونکا  ام  تلم  هک  تسا  يداصتقا  لالقتـسا  نآ ، زا  رت  مهم  و 
میکحت يوس  هب  ام  تکرح  يارب  تیعقوم  نیرتهب  اما  میدوب  هتفر  شیپ  هطبار  نیا  رد  اـم  .دـیامزایب  یتسرد  هب  ار  لقتـسم  یگدـنز  دتـسیاب و  شدوخ  ياـپ 

هب ار  ام  يرـشبدض ) راوخنوخ  رابج و  میژر  نارادمدرـس   ) اـه ییاـکیرما  .تسا  اـکیرما  اـب  هطبار  عطق  نیمه  یگنهرف ، بـالقنا  زین  يداـصتقا و  لالقتـسا 
 ... .درک لابقتسا  هثداح  نیا  زا  ناریا  تلم  اما  تسشن ؛ دهاوخ  ازع  هب  هثداح  نیا  زا  ناریا  تلم  دندرک  یم  نامگ  .دندرک  یم  دیدهت  يداصتقا  تازاجم 

؛ میا هدیربن  اکیرما  تلم  زا  ام  مه  زورما  .تسا  اه  تلم  اب  ام  هطبار  .میشاب  هتـشاد  هطبار  میناوت  یمن  رگزواجت  ياه  تردق  اب  هک  تسا  نیا  ام  یبتکم  طخ 
تـسد نونکا  هک  هچنآ  اب  ملاع ، رـسارس  رد  تیناسنا  اه و  ناسنا  نمـشد  ام و  نمـشد  .مییایب ...  راـنک  میناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  مه  اـکیرما  تلود  اـب  اـما 

هک ار  اکیرما  نارادمامز  ماکح و  یعقاو  هرهچ  تاغیلبت ، قیرط  زا  میهاوخب  ام  هک  تشاد  راک  یلیخ  .دـنک  یم  نشور  ار  دوخ  تیهام  تسا ، نآ  راکردـنا 
هک داد  ناشن  درک و  نشور  ار  لئاسم  نیا  ناریا  ثداوح  .میناسانشب  هقطنم  رد  متس  ریز  ياه  تلم  هب  دنراد ، مکحتسم  طابترا  یتسینویهص  ياه  هکبـش  اب 

ماجنا مه  ار  یناسناریغ  لمع  ره  دنرـضاح  دوخ  عماطم  اه و  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  مسیلایرپما ، نامه  ینعی  یناهج  حطـس  رد  نارگ  هطلـس  نارگتراغ و 
ناریا ياه  تورث  .دننک  عطق  ار  تلم  کی  لاوما  دنرضاح  دننک ؛ تیامح  تسا  هدرک  رادغاد  ار  تلم  کی  هک  رصانع  نیرتراکتیانج  زا  دنرـضاح  دنهدب ؛
ًاحیولت ار  ام  دندرک ؛ تیامح  راکتیانج  عولخم  نئاخ  هاش  زا  تسا ؛ هدرک  فرـصت  بصغ و  ار  اهنآ  تسا ؛ اکیرما  تلود  رایتخا  رد  ناریا  دقن  ياه  لوپ  و 

 ... .تسا هدرک  مه  يداصتقا  تخس  هرصاحم  یماظن و  موجه  هب  دیدهت 

اکیرما .دتـسیاب  دیاب  دتـسیا و  یم  مه  شبقاوع  همه  لباقم  رد  دنک و  یم  لابقتـسا  هثداح  نیا  زا  دوخ ، یبتکم  طخ  تدحو و  هب  نآرق ، هب  اکتا  اب  ام  تلم 
دهاوخ یناهج  يا  هناسفا  تردق  نیا  يدبا  نفدم  هک  تخاس  دهاوخ  دوخ  يارب  یقالتاب  دنکب ، يراک  نینچ ]  ] رگا درک و  دهاوخن  یماظن  هلمح  ًامیقتـسم 

تسا و هدرک  لیـسگ  ناریا  ياـهزرم  يوس  هب  ار  دوخ  يریجنز  ياـه  گـس  اـکیرما  .دـنا  هدرک  هبرجت  رگید  ياـهاج  یبیل و  رد  ماـنتیو و  رد  ار  نیا  .دوب 
قارع نارـس  اب  هاش  رودزم  نارکون  هدیـسر ، عالطا  رارق  هب  تسا و  اکیرما  مزیلایرپما  ياه  هتـساوخ  يرجم  قارع  یلیمحت  راـبج  میژر  زورما  .درک  دـهاوخ 

نیا و  دنا ، هدش  جیسب  يا  هدع  ناریا  ياه  زرم  رانک  رد  مه  يرصم  رودزم  ياهورین  زا  هک  دشاب  یتسرد  عالطا  مه  دیاش  دنتسه و  هناتـسود  طباور  ياراد 
 ... .تسین بجعت  ياج  ام  يارب 

زا هک  دننکب  هسوسو  راچد  ار  فیعض  دارفا  دننک  یم  یعس  .دنراذگب  رانک  ار  فالتخا  نآ  تسه  فالتخا  مه  رگا  هدرک ، جل  نمشد  لباقم  رد  دیاب  تلم 
یطحق دوبمک و  هسوسو  راچد  ار  مدرم  سکره  دننک ... .  راداو  قازرا  راکتحا  هب  ار  یناسک  دننک  یم  یعـس  .دش  میهاوخ  فعـض  راچد  يداصتقا  ظاحل 

، دنتفگ ماقرا  رامآ و  يور  زا  یتلود  نالوئـسم  .تسا  لماک  بالقنادض  کی  و  تلم ، لباقم  اکیرما و  تمدـخ  رد  زورما  دـنک ، راکتحا  هب  کمک  دـنک و 
درف و هک  دینادب  دنک ، یم  راکتحا  دیدید  سکره  .دـید ...  میهاوخن  يا  همدـص  نایز و  چـیه  اکیرما ، اب  يداصتقا  هطبار  عطق  اب  ام  هک ]  ] دـنتفگ مه  قیقد 
زا یگنهرف  لالقتـسا  .یگنهرف  لالقتـسا  تامدـقم  نیمأت  يارب  تسا  یتصرف  نآلا  .دـننکن  فارـسا  دنـشاب و  بظاوم  دـیاب  مدرم  هتبلا  .تسا  نمـشد  لماع 

ياهاذـغ .دـینکن  فرـصم  دایز  هقوذآ  .مینک  نیمأت  ار  نام  یگنهرف  لالقتـسا  میناوتب  ام  هک  تسا  یتصرف  نـآلا  .تسا  رت  لکـشم  مه  يداـصتقا  لالقتـسا 
(1) .دیهد تداع  یمالسا  ییاسراپ  هب  ار  دوخ  .دیروخن  عونتم  .دیروخن  رایسب  .دیروخن  نیگنر 

: درک شرازگ  لیذ  رارق  هب  ار  نارهت  هعمج  ماما  ياه  هبطخ  همادا  هعمجزامن ، زا  دوخ  شرازگ  رد  زین  یمالسا  بالقنا  همانزور 

یم ام  تلم  .دندوب  ترافس  لخاد  رد  ییاکیرما  ناسوساج  نیمه  دش ، زوریپ  ام  بالقنا  هک  يزور  نامه  .میراد  یم  رب  ماگ  تیونعم  قالخا و  هار  رد  ام  »
؛ دنریگب ناسوساج  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دریگب ، داریا  نآ  هب  تسناوت  یمن  مه  ایند  دوبن و  راک  رد  مه  یباتک  باسح و  چـیه  رگید  هک  ماگنه  نآ  رد  تسناوت 

یقالخا تفارش  اما 
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.دنتخادرپ لحم  نآ  زا  تظافح  هب  ًاروف  نارادساپ  زا  يا  هدع  یتح  دـننک و  هلمح  اکیرما  ترافـس  هب  هک  دادـن  ار  هزاجا  نیا  ناریا  تلم  یناسنا  نادـجو  و 
(1)« .دنا هتفرگ  رارق  اکیرما  رودزم  سیلپ و  ياه  هاگتسد  متس  دروم  دندش ، جارخا  اکیرما  زا  هک  یناریا  ياه  تاملپید  هک  یلاح  رد 

: درک شرازگ  نینچ  ار  اه ) هبطخ  نایاپ   ) اه هبطخ  زا  يرگید  شخب  یمالسا  يروهمج  همانزور 

، قارع لخاد  زا  دننک ، یم  هعجارم  ام  هب  اهراب  اهراب و  میتسرف ، یم  نابز  برع  نارهاوخ  ناردارب و  يارب  هعمج  ياهزور  رد  ار  یبرع  مایپ  نیا  ام  یتقو  زا  »
هک دـنروآ  یم  ربخ  لیئارـسا ، تسد  هب  هدـش  لاغـشا  یـضارا  لخاد  زا  یتح  هنایمرواخ و  زا  یبرع ، هقطنم  رـسارس  زا  سراـف ، جـیلخ  لـحاوس  ریازج و  زا 

داهنشیپ یقارع  ناردارب  هب  ام  .تسا ...  تکرح  هدامآ  مه  قارع  تلم  نآلا  .مینادب  ردق  دیاب  ار  نیا  .ناریا  رد  تسا  زوریپ  یمالـسا  تما  مایپ  هب  ناشـشوگ 
قارع یبالقنا  هعماج  یمومع  تکرح  اه ، ماب  تشپ  يور  رب  ربکا  هللا  اب  ریبکت ، دایرف  اب  هک  مینک  یم  داهنـشیپ  مهزاب  ماـیپ  نیا  رد  ـالاح  نیمه  میا و  هدرک 

(2)« .داد دهاوخ  يرت  نیریش  ياه  هزجعم  كرتشم ، طخ  کی  رد  كرتشم  فده  کی  اب  تلم  ود  نایم  یماگ  مه  ًانیقی  .دننک  زاغآ  ار 

قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ییامیپهار  همانعطق  شرازگ 462 : همیمض 

" ناریا اب  اکیرما  هطبار  عطق  يداش  هب  نیدرورف 1359 ، هعمج 22  ییامیپهار  همانعطق   " ناونع اب  ار  زور  نیا  ییامیپهار  يارب  نامزاس  همانعطق  راک ، هیرـشن 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  جرد 

هـشقن یبالقنا ، زرابم و  ياهورین  هنایوجراکیپ  یگداتـسیا  شالت و  اب  هارمه  ناشکتمحز ، نارگراک و  ریگیپ  هزرابم  داـحتا و  ماجنارـس  ناریا ! زراـبم  مدرم 
ات اکیرما  یسوساج  زکرم  لاغشا  زور  زا  .درک  عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  کیتاملپید  طباور  اکیرما  مزیلایرپما  تخاس و  هجاوم  تسکش  اب  ار  ناراکشزاس  ياه 
ره هب  تمیق و  ره  هب  ات  دـندرب  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  روهمج  سیئر  صخـش  هجراخ و  ترازو  بـالقنا ، ياروش  کـیتاملپید ، طـباور  عطق  هظحل 

.دنیامن بلج  دوخ  هب  تبسن  ار  نآ  فطل  رظن  دنشخب و  دوبهب  اکیرما  اب  ار  دوخ  هطبار  دازآ و  ار  اه  ناگورگ  هناهب ،

هجراخ ترازو  بالقنا و  ياروش  شالت  رگید  دـش  هجوتم  هک  درک  عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  تلع  نیا  هب  اکیرما  تلود  هک  نیا  هن  رگم  میـسرپ  یم  ام 
، روهمج سیئر  بالقنا و  ياروش  زورما  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دـسرب ؟ ماجنا  هب  دـناوت  یمن  هدـش و  ور  هبور  مدرم  تمواقم  اب  اه ، ناگورگ  لیوحت  يارب 

؟ دنا هدش  هزرابم  نیا  يرادمچرپ  یعدم 

ناگورگ نتفرگ  لیوحت  زا  بالقنا  ياروش  ناریا و  روهمج  سیئر  هک  تفرگ  ناریا  اب  هطبار  عطق  هب  میمصت  لیلد  نیا  هب  تسرد  اکیرما  يروهمج  سیئر 
، طابترا دـیما و  عطق  نیا  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  تیامح  و  ماـما " طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   " عضوم هک  درک  شومارف  دـیابن  دـندرک و  دـیما  عطق  اـه 

يو مایپ  رد  هک  ار  رتراک  تساوخرد  دندرک  یم  ششوک  نیدرورف ، هبنـشود 18  زور  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  یناسک  نامه  نونکا  .تسا و  هجوت  روخرد 
نیرت شیب  مایپ  نآ  زا  تخاس و  یم  هدروآرب  ار  ناشاه  تساوخ  ینیمخ  هللا  تیآ  يزورون  مایپ  هک  یناسک  ناـمه  دـنزاس ، هدروآرب  دوب ، سکعنم  ًـالماک 

ار دوخ  دنهاوخ  یم  زورما  ناسک  نامه  ...هک ، یناسک  نامه  دننیچرب ، ار  اهاروش  دنـشوک  یم  دـنهاوخ و  یم  هک  یناسک  نامه  دـندرک ، ار  يرادرب  هرهب 
.دننک توعد  دوخ  مچرپ  ریز  داحتا  هب  ار  مدرم  هدرک و  دومناو  مسیلایرپما  هیلع  هزرابم  رادمچرپ 

دوخ باسح  هب  ار  ناریا  اب  اکیرما  کیتاملپید  طـباور  عطق  ینعی  مدرم ، يزوریپ  نیا  دنـشوک  یم  روهمج  سیئر  صخـش  بـالقنا و  ياروش  زورما  يرآ ،
هتـشادن یمهـس  یتسیلایرپما  دض  تازرابم  نیا  رد  هک  یناسک  داد  میهاوخن  هزاجا  درک و  میهاوخ  اشفا  تردـق  لامک  اب  ار  اهراک  بیرف  همه  ام  .دنـسیونب 

هزرابم هجیتن  دروآ ، تسد  هب  قلخ  هک  يرگید  يزوریپ  ره  اکیرما و  اب  هطبار  عطق  .دننک  یفرعم  اه  هدوت  یتسیلایرپما  دض  تازرابم  رادمچرپ  ار  دوخ  دنا ،
نارـسفا نارفامه و  ناراد ، هجرد  نازابرـس و  نارو ، هشیپ  هبـسک و  یبالقنا ، ياهورین  تازرابم  هجیتن  تسا ؛ شکتمحز  ناناقهد  رگراک و  هقبط  هناـنامرهق 

.تسا یتسیلایرپمادض  نویناحور  بالط و  نازومآ ، شناد  نایوجشناد و  نیملعم ، نادنمراک و  ءزج ،
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: میراد یم  مالعا  همانعطق ، نیا  رودص  اب  تسا ، هدش  رازگرب  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  يداش  هب  هک  هوکشرپ  ییامیپهار  نیا  رد  ناگدننک  تکرش  ام 

شالت ام  .مینک  یم  توعد  اکیرما " مسیلایرپما  یگدرکرس  هب  یناهج  مسیلایرپما  رب  گرم   " راعش ریز  لکـشت  تدحو و  هب  ار  یقرتم  ياهورین  همه  ام  . 1
مسیلایرپما يوس  زا  ار  نآ  زیت  هبل  دنناشک و  فارحنا  هب  ار  ام  مدرم  یتسیلایرپمادض  هزرابم  اه ، تردقربا  اب  هزرابم  ناونع  تحت  دنهاوخ  یم  هک  ار  یناسک 

نپاژ مسیلایرپما  اپورا و  یتسیلایرپما  ياه  تلود  هک  ییاه  شالت  ام  .مینک  یم  موکحم  ًایوق  دننک ، فرحنم  وس  نآ  نیا و  هب  قلخ ، یلـصا  نمـشد  اکیرما 
.مینک یم  موکحم  ًایوق  دنز ، یم  اج  ام  مدرم  تسود  ار 

زا اه  تسیلایرپما  عانتما  تروص  رد  هضواعم و  مدرم  هتفر  تراغ  هب  لاوما  هاش و  اب  سپـس  همکاحم و  قلخ  هاگـشیپ  رد  دـیاب  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  . 2
.دوش هتشاذگ  ارجا  هب  ناشتیموکحم  مکح  هتفر ، تراغ  هب  لاوما  هاش و  دادرتسا 

قارع ناریا و  نامرهق  ياه  قلخ  هدرک و  موکحم  ًایوق  قارع  برع  درُک و  قلخ  هنابلط  قح  تازرابم  بوکرـس  رد  ار  قارع  یقلخدض  میژر  تامادقا  ام  . 3
.مینک یم  توعد  قارع  یمدرمدض  رگبوکرس و  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما  هیلع  هدنمزر  تدحو  هب  ار 

ربارب رد  مدرم  حالـس  علخ  تهج  رد  شـالت  یبـالقنا ، ياـهورین  مدرم و  حالـس  علخ  يارب  ار  روهمج  سیئر  صخـش  يراـشفاپ  تموکح و  شـالت  اـم  . 4
.میتسه قلخ  شترا  لیکشت  ناهاوخ  ام  .مینک  یم  موکحم  ًایوق  ار  نآ  میناد و  یم  مسیلایرپما 

دوخ ینابیتشپ  رگید  راب  کی  ام  .دنیب  یم  كرادت  ار  ناتسدرک  رویغ  مدرم  راتشک  یماظن ، رونام  ششوپ  تحت  ناتسدرک  رد  شترا  مینک  یم  مالعا  ام  . 5
.میراد یم  مالعا  نآ  يا  هدام  همانرب 26  درُک و  قلخ  یگدنیامن  تئیه  زا  ار 

ياه نیمز  يرگلالخا ، اب  هلباقم  شـشوپ  ریز  ای  یعرـش و  ياه  هناـهب  هب  دـنهاوخ  یم  هک  ار  عجارم  زا  یخرب  تلود و  بـالقنا و  ياروش  شـشوک  اـم  . 6
هک میناد  یم  یناسک  ملـسم  قح  ار  نیمز  هدرک و  موکحم  دـننادرگرب ، نیکلام  هب  دـنریگب و  سپ  نانآ  زا  دـنا  هدرک  هرداـصم  نیکلاـم  زا  هک  ار  ناـناقهد 

.دننک یم  راک  نآ  يور 

جارخا ار  زرابم  هاگآ و  نانکراک  نارگراک و  يزاسکاپ ،"  " مان هب  فلتخم و  ياه  هناهب  هب  تاسسؤم ، نایامرفراک  ناریدم و  بالقنا و  ياروش  تلود ، . 7
.مینک یم  توعد  یمدرمدض  يرگراکدض و  رصانع  يزاسکاپ  يرگراک و  ياهاروش  زا  ینابیتشپ  هب  ار  یقرتم  ياهورین  همه  ام  .دننک  یم  راکیب  و 

هاپـس اه ، هتیمک  .دـنا  هتفرگ  رارق  قلخ  یبالقنا  شبنج  ربارب  رد  يدـج  رطخ  کـی  هباـثم  هب  راـکتیانج  تاجتـسد  هایـس و  ياهدـناب  مینک  یم  مـالعا  اـم  . 8
ياهدناب نیا  يدوبان  اشفا و  يارب  ار  یبالقنا  ياهورین  همه  ام  .دنریگ  یم  دوخ  هانپ  رد  ار  نانآ  دننک و  یم  تیامح  ناراکتیانج  نیا  زا  تلود  نارادساپ و 

.مینک یم  توعد  لمع  داحتا  هب  راکتیانج 

(1) میناد یم  بالقنا  ياروش  تلود و  ياه  تسایس  هجوتم  ار  نکسم  نارحب  يراکیب و  نکشرمک ، ینارگ  دیدشت  همادا و  تیلوئسم  ام  . 9

ناهج ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  لئاسم  باتزاب  هب  یهاگن  رامشزور 22/1/1359 : لوا  همیمض 

نیا رد  .دوش  یم  هدهاشم  ناهج  ياه  هناسر  زا  یعیـسو  حطـس  رد  نانچمه  اکیرما ، ناریا و  نیب  ریخا  تیعـضو  هب  طوبرم  ياه  لیلحت  اهریـسفت و  اهربخ ،
يا هبنج  هب  دوش ، یم  هئارا  ًالیذ  هک  دراوم  نیا  زا  کی  ره  رد  .دنا  هدش  باختنا  زورما  يا  هناسر  بلاطم  زا  ییاه  هنومن  لکـش  هب  عونتم  يدراوم  همیمض ،

.تسا هدش  هداد  يرت  شیب  تیمها  صاخ 

، ییاکیرما ياه  تاملپید  ههام  جنپ  يریگ  ناگورگ  نارهت و  رد  اکیرما  ترافس  فرصت  رد  یناریا  ناتسرپ  نهیم  لمع  مانتیو : یمـسر  همانزور  نادنان " "

تسین رضاح  اکیرما  هک  تسا  نآ  هکلب  تسین ؛ اه  ناگورگ  هلئـسم  زا  یـشان  نارهت  نتگنـشاو و  نیب  شکمـشک  لیلد  .تسا  لوبق  لباق  هنالداع و  یعافد 
ياه حرط  زا  هک 
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نادحتم هک  دیآ  یم  رب  روط  نیا  دهاوش  زا  .دنک  یشوپ  مشچ  تفن ، نیمأت  عبنم  کی  کیژتارتسا و  هاگیاپ  کی  تروص  هب  ناریا  زا  هدافتـسا  هرابرد  دوخ 
.دنریگ رارق  نتگنشاو  رس  تشپ  هک  دنشاب  لیام  دنهاوخب و  هک  نآ  ات  دنتسه  ناشدوخ  تشونرس  هجوتم  رت  شیب  هدحتم  تالایا 

(1) .تسا هدش  حضاو  راکشآ و  ًالماک  ناهج  رد  مه  هدحتم و  تالایا  رد  مه  دیفس  خاک  فعض  دسیون : یم  نایاپ  رد  نادنان 

رادار مان  هب  هک  رادار -  لماح  نردـم  يامیپاوه  دـنورف  ود  مازعا  هب  اکیرما  هک  تسا  یکاح  نتگنـشاو  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  یبد : ویدار  یبرع  شخب 
هیلک دنرداق  اهامیپاوه  نیا  تفگ : ربخ  نیا  مالعا  نمض  اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخس  .تسا  هدرک  مادقا  جیلخ  هقطنم  هب  تسا -  هتفای  ترهـش  هدنرپ 

؛ تسا دیفـس  خاک  همانرب  زا  یتمـسق  اکیرما  مادقا  نیا  .دننک  یبایدر  دـنریگب ، هلـصاف  رتم  نیمز 30  اب  هک  هقطنم  ماـمت  رد  ار  اـمیپاوه  عون  ره  ياـهزاورپ 
(2) .دریگ یم  تروص  سراف ،) ) جیلخ هقطنم  رد  يوروش  تلاخد  عون  ره  اب  هلباقم  ناونع  تحت  ناریا  رب  راشف  ندروآ  دراو  روظنم  هب  هک  يا  همانرب 

رد اکیرما  ياهورین  همانقفاوت ، نیا  بجوم  هب  .دیـسر  اضما  هب  یماظن  يراکمه  همانقفاوت  نامع  نیـشن  تنطلـس  اکیرما و  نایم  وکـسم : ویدار  یبرع  شخب 
و حرطم "  " رد دوجوم  ییایرد  ياه  هاگیاپ  زا  ییاکیرما  یگنج  ياهوان  دش و  دنهاوخ  زکرمتم  هریـصم "  " هریزج ياه  هاگیاپ  هلمج  زا  نامع  ياه  هاگیاپ 

دهاوخ هقطنم  رد  نردـم  یماظن  گرب  زاس و  یمزر و  ياـهورین  زکرمت  هب  مادـقا  یناـسآ  هب  نتگنـشاو  بیترت  نیا  هب  درک ؛ دـنهاوخ  هدافتـسا  تیوخر " "

یم ناکما  نوگاتنپ  هب  همانقفاوت  نیا  هرخالاب  و  نیگنـس ؛ ياه  پوت  کناتدض و  ياه  پوت  رادار ، ياه  هاگتـسد  یگنج ، فلتخم  ياهامیپاوه  ریظن  درک ؛
(3) .دنک ادیپ  لماک  تراظن  دنک ، یم  روبع  نآ  زا  ناریا  تفن  هک  زمره  هگنت  رب  هک  دهد 

.تسا هدرک  دیدشت  ناریا  بالقنا  هلرب  اکیرما و  هیلع  ار  دوخ  تاغیلبت  اکیرما ، ناریا و  نایم  طباور  عطق  وریپ  يوروش  هیسور  اکیرما : ویدار  یسراف  شخب 
یم رظن  هب  روط  نیا  نونکا  دنهدب و  تسد  زا  دننک  یفرعم  یبالقنا  نانامرهق  ار  دوخ  هک  نیا  تصرف  نیلمرک  رد  روما  يایلوا  هک  دتفا  یم  قافتا  تردن  هب 

ناریا رد  نویبـالقنا  هب  ار  دوخ  دراد  یعـس  يوروش  هیـسور  هاـش ، طوقـس  زا  سپ  يوروش  ناریا و  ناـیم  هناتـسود  نادـنچ  هن  طـباور  مغر  یلع  هک  دـسر 
ناریا و دضرب  اکیرما  یسایس  يداصتقا و  میرحت  هلئسم  نآ ، رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هیسور  دیارج  رد  يا  هلاقمرـس  رت  مک  هتفه  نیا  .دزاس  رت  کیدزن 
هک تسا  نیا  تسا  هدرک  باختنا  ناریا  هب  ندش  کیدزن  يارب  وکـسم  هک  ییاه  هار  زا  یکی  .دوب  هدشن  حرطم  ناریا ، زا  فیرعت  دـیجمت و  لاح  نامه  رد 

لمح يارب  ار  دوخ  مهم  ياه  هارهاش  يوروش  هیـسور  اکیرما ، بناج  زا  ناریا  ردانب  یلامتحا  هرـصاحم  نتخاـس  یثنخ  يارب  تسا  هدرک  داهنـشیپ  ناریا  هب 
(4) .دراذگب ناریا  رایتخا  رد  ناریا ، هب  اپورا  زا  زاین  دروم  داوم 

ناهج ياه  هناسر  رد  قارع  ناریا و  لئاسم  باتزاب  هب  یهاگن  رامشزور 22/1/1359 : مود  همیمض 

ياه يریگرد  شنت و  هلئسم  هب  صاخ  يا  هیواز  زا  کی  ره  هک  دش  رـشتنم  نانبل  پاچ  راونالا  سیلگنا و  پاچ  نیدراگ  ياه  همانزور  رد  هلاقم  ود  زورما 
، ارگ برع  هدنسیون  مود ، همانزور  رد  تسا و  قارع  رب  مکاح  میژر  یلخاد  عاضوا  رب  رت  شیب  دیکأت  لوا  هلاقم  رد  .دنا  هتخادرپ  قارع  ناریا و  نیب  يراج 

.تسا هتخادرپ  هقطنم  رد  نآ  یمالسا  یبالقنا و  هاگیاج  یفن  ناریا و  شنزرس  هب  دولآ  بصعت  هنایارگ و  برع  يدید  اب 

: میناوخ یم  هزات " تافالتخا  زرم  قارع ، ناریا و   " ناونع اب  نیدراگ  همانزور  هلاقم  رد 

رد دنتفر ، شیپ  يا  هلحرم  نینچ  ات  اهنآ  هک  راب  نیرخآ  .دز  دـنهاوخن  رگیدـکی  دـض  رب  گنج  هب  تسد  دـمع  روط  هب  مادـک  چـیه  قارع  ناریا و  ًالامتحا 
مادص فده  لاح  نیا  اب  .دش  یم  تیامح  ناریا  بناج  زا  نامز  نآ  رد  هک  دوب  ینازراب  یفطصمالم  يربهر  هب  اهدرک  شروش  جوا  رد  لاس 1975  لیاوا 

هک دناشکب  يا  هیزجت  نانچ  نآ  هب  ار  يروشک  هک  نیا  هن  دنزب ؛ تسد  تسا ، وا  دوخ  عفن  هب  رت  شیب  هک  يدـیدج  هلماعم  هب  هک  تسا  نآ  ًاملـسم  نیـسح 
.دوش هتخیگنارب  وا  دوخ  روشک  نورد  رد  هنابلط  هیزجت  ياه  شیارگ  دوش  بجوم  اهنت 

ینامزاس ندرک  تیاده  رد  شتردق  تقایل و  تموکح و  قلطم  تعیبط  رد  نیسح  مادص  یلصا  تردق 
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تالمح هب  یصاخ  هجوت  قارع  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  وا  عزانمالب  دصاقم  تهج  رد  هک  تسا  هتفهن  دنمتردق ، یـشترا  هژیو  هب  دحتم  هچراپکی و 
هقطنم ناراـبمب  ییاوـه و  تـالمح  هب  تاـیلمع  نـیا  رـضاح  لاـح  رد  نارهت ، هـتفگ  قـبط  دراد و  يراـکبارخ  راـجفنا و  ریظن  یبـیرخت  تاـیلمع  یماـظن و 

.تسا هدش  لدبم  یقارع  ياه  هناخپوت  هلیسو  هب  نیریشرصق 

هدافتـسا دنوش ،" هتخادنا  خیرات  ناد  هلابز  هب  دیاب   " هاش دننامه  هک  دادغب  رفاک "  " ناربهر دـض  رب  مایق  هب  اه  هدوت  توعد  زا  شناوریپ  ینیمخ و  هللا  تیآ 
یجراخ ياه  هورگ   " اب هک  تسا  نایناریا  تسد  هتخادرپ  هتخاس و  هوعدلا "  " نامزاس یقارع ، تاماقم  هتفگ  قبط  .تسا  رثؤم  هبرح ، نیا  ًاملسم  .دننک  یم 

" قارع زا  جراخ  رد  یتسینومک  ياه  هورگ  اب  هرخالاب  ینازراب و  یفطصمالم  ناوریپ  اب  نانبل ، رد  كوکشم  ياه  هورگ  اب  دننک ، یم  تیلاعف  جیلخ  رد  هک 
محر زین  دنتسه  رادافو  وا  هب  ًاتدعاق  هک  یتلود  ياه  هاگتسد  هب  هکلب  تسین ، شنانمشد  رورت  اهنت  شفده  نیسح  مادص  یتیعـضو  نینچ  رد  .دنراد  طابترا 

.دنک یمن 

نیا ثعب  بزح  اب  ار  دوخ  هلـصاف  دـننک  یم  یعـس  رت ، نییاپ  ياه  هدر  رد  هژیو  هب  اـه ، یثعب  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  ریخا  ياـه  هاـم  رد  ییاـه  هناـشن 
باسح زور  ادابم  هک  دنراد  نآ  میب  اریز  دنـشاب ؛ رود  ترهـش  زا  دـنور و  ورف  اوزنا  جـنک  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  يوزرآ  هتفر  هتفر  دـنیامن و  ظفح  روشک 
نارود رد  رـضاح  لاح  رد  ام  : » تشاد راهظا  بزح  عامتجا  رد  ًاریخا  نیـسح  مادص  هک  تسا  هلئـسم  نیمه  اب  هزرابم  يارب  .دـشاب  کیدزن  اهنآ  نداد  سپ 

اه یثعب  دوخ  اب  ار  راک  نیا  دـیبوک و  میهاوخ  مهرد  ار  بزح  هب  ندرک  تشپ  ای  فارحنا  نیرت  یئزج  نینهآ ، یتشم  اب  ام  .میرب  یم  رـس  هب  دوخ  ینیلاتـسا 
« .مینک یم  زاغآ 

فـص تروص  رد  نیـسح  مادص  هک  يرطخ  نیرت  گرزب  دنـشاب ، یم  هعیـش  ءزج ، نارـسفا  رثکا  دنتـسه و  ینـس  قارع  شترا  نارـسفا  رثکا  هک  یلاح  رد 
اب هزرابم  هب  یکدـنا  لیامت  قارع  شترا  هچرگا  .تسا  لخاد  زا  دـنمورین  نامزاس  نیا  ندیـشاپ  مه  زا  دوش ، یم  هجاوم  نآ  اب  ناریا ، اب  دوخ  شترا  ییارآ 

نیا هن  دننک  كرت  ار  هزرابم  نادیم  دنهد  یم  حیجرت  یقارع  نایـشترا  ناریا ، اب  گنج  رد  .درک  لمع  پوت  توراب  نوچمه  گنج  نیا  رد  تشاد ، اهدرُک 
(1) .دنوش هتشک  دنراد ، نآ  هب  يرت  مک  لیامت  یتح  اهدرُک  اب  گنج  اب  هسیاقم  رد  هک  یی  يریگرد  رد  هک 

: تسا هدمآ  سراف » برع و   » ناونع تحت  زین  راونالا  همانزور  هلاقم  رد 

هن راعـش  تسخن  دوب : هدافتـسا  لـباق  روبع  يارب  ًارهاـظ  هک  تشاد  دوجو  لـپ  هس  بارعا ، ینیمخ و  يروهمج  ناـیم  ناریا ، بـالقنا  تسخن  ياـهزور  رد 
بآ اه  لپ  نیا  ریز  رد  لاس ، کی  لالخ  رد  یلو  .مالسا  تلاصا و  هب  تشگزاب  موس  و  نیطسلف ؛ هلئـسم  مود  اکیرما ؛ هن  سور و  هن  ینعی  یبرغ ، هن  یقرش 
نیا ياج  هب  تسا و  هدش  نایامن  اهنآ  ولج  يرایسب  لاؤس  ياه  تمالع  اه ، لاعفنا  لعف و  اهدرکلمع و  هوحن  لیلد  هب  تسا و  هداتفا  نایرج  هب  يدایز  ياه 

، تسا هدرک  لاغـشا  هاش  تموکح  نامز  رد  ناریا  هک  یبرع  ریازج  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـیدرگ  لئاح  هلئـسم  هس  بارعا  ناریا و  نایم  یطابترا ، لپ  هس 
.بالقنا ندرک  رداص  هلئسم  و  یبرع ، تیموق 

، تسا اه  سور  اب  يدرـس  گنج  رد  ناییاکیرما و  اب  یمرگ  گنج  رد  ًارهاظ  دهد و  یم  رـس  ار  یبرغ  هن  یقرـش  هن  راعـش  هک  ناریا  هک  نیا  تسخن  داضت 
ات تسا  هدرک  توعد  یلم  يروشنم  زا  يوریپ  هب  ار  یبرع  ياهروشک  قارع  هک  ینامز  رد  مه  نآ  دـنک ؛ یم  زاب  قارع  اـب  ار  يدـیدج  گـنج  ههبج  دوخ ،

یماظن هاگیاپ  هنوگره  داجیا  یجراخ و  یماظن  ياه  نامیپ  اب  طابترا  هنوگره  و  دراد ، هگن  رود  اه  تردقربا  تباقر  یللملا و  نیب  ياهدنبودز  زا  ار  هقطنم 
.دنک میرحت  ار  بارعا  نیمزرس  رد  هناگیب 

یم مد  نیطـسلف  نداتـسزاب  يارب  بارعا  هب  کمک  رد  دوخ  گرزب  شقن  زا  و  دـهد ، ناشن  ار  دوخ  ینیطـسلف  هرهچ  دراد  رارـصا  ناریا  هک  نیا  مود  داضت 
، اکیرما اب  دوخ  نارحب  رد  نارهت  همه ، زا  رتدـب  دزرو و  یم  رارـصا  یـسوموبا  کچوک و  بنت  گرزب ، بنت  یبرع  ریازج  لاغـشا  همادا  رد  دوخ  اما  دـنز ؛

.دناسر یم  راجفنا  دح  هب  جنشتم و  ار  زیخ  تفن  جیلخ  یبرع  ياهروشک  عاضوا  هک  نیا  زج  دبای  یمن  یحالس  نتگنشاو  ندنار  سپ  يارب 

رارکت ار  اه  هتفگ  نیا  ردص ، ینب  ات  هتفرگ  ینیمخ  ماما  زا  یناریا  تاماقم  اریز  دهد ؛ یم  رارق  برع  تیموق  اب  ییورایور  رد  ار  مالـسا  هک  نیا  موس  داضت 
لقادح ای  تسا  یتسینویهص  هدیا  کی  برع  تیموق  هک  دنا  هدرک 
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تما نانآ  رظن  رد  .دنا  هداهن  ياج  هب  دوخ  رـس  تشپ  دـنا ، هتـشاد  ییامرف  مکح  هقطنم  رب  هتـشذگ  رد  هک  ییاپورا  ياهورین  هک  تسا  ییاه  هدـیا  زا  یکی 
ناملـسم یبرع  ره  اریز  درک ؛ تباث  ار  نانآ  هتفگ  فالخ  ناوت  یم  اه -  يروئت  اب  هن  و  تایعقاو -  اب  اهنت  یلو  دوش ؛ برع  تیموق  نیزگیاـج  دـیاب  مالـسا 

ياه تیموق  زا  نخس  هک  نیا  هفاضا  هب  .میراد  يزنودنا  يدنه و  یناتسکاپ ، یناریا ، ناملـسم  یحیـسم و  برع  نوچ  تسین ؛ برع  یناملـسم  ره  تسین و 
هب تسا ، دوخ  هب  صوصخم  ياهروشک  داجیا  يارب  هقطنم  نانبل و  یبهذم  قرف  هب  لیئارـسا و  نیمزرـس  داجیا  يارب  نایدوهی  هب  نداد  قح  یعون  یبهذـم ،

.تسا مالسا  یحیسم و  یمیلک ، نید  هس  دهم  هنایمرواخ  هقطنم  هک  هژیو 

جیلخ ياهروشک  هب  ار  نآ  هنماد  هدرک و  زاـب  قارع  دـض  رب  ناریا  هک  یگنج  ههبج  یقیقح  يامیـس  هک  تفگ  دـیاب  دنـشاب  هچره  اـه  کـسام  لاـحره  هب 
ياهزور نیا  رد  سک  چـیه  هک  تسا  فسأت  هیام  اما  تسین ؛ يدـیدج  زیچ  نیا  تسا و  نایـسراپ  بارعا و  نایم  شکمـشک  انامه  تسا ، هدـناشک  سراف 

(1) .تسین نآ  ناهاوخ  زاس  تشونرس 

824 ص :

راونالا همانزور  ص 24 ، ، 9/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 1
(. 22/1/1359  ) لیروآ 1980  11 نانبل ، پاچ 
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طباور رد   (1) .دندرک وگو  تفگ  تاقالم و  ناریا  يروهمج  سیئر  اب  نپاژ ، ریفـس  هارمه  نارهت  رد  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  ناریفـس  زورما 
.دوش یم  بوسحم  هدننک  نییعت  تاقالم  کی  نیا  ناریا ، اب  نپاژ  اپورا و 

، ایلاتیا هجراخ  روما  ریزو  هراب  نیا  رد  .دوب  هدش  ررقم  نوبسیل ، رد  روبزم  ياهروشک  هجراخ  يارزو  ریخا  سالجا  رد  عوضوم  نیا  هک  دوش  یم  يروآدای 
ردص ینب  اب  دنهاوخب  نارهت  رد  دوخ  ناریفس  زا  دنتفرگ  میمصت  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  روشک  ُهن  دوب : هتفگ  ناراگنربخ  هب  هتـشذگ  زور  وبملک ، ویلیما 
نیا دروم  رد  یقیقد  تایئزج  دنهاوخب  ناریا  تلود  زا  دیاب  ناریفس  هوالع  هب  .دنوش  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  صخشم  یخیرات  راتساوخ  دننک و  تاقالم 

روبزم سالجا  .دـننک  شرازگ  دوخ  عوبتم  ياه  تلود  هب  ار  ناریا  خـساپ  سپـس  دراذـگب و  نانآ  رایتخا  رد  دـش ، دـهاوخ  ماـجنا  هنوگچ  ییاـهر  نیا  هک 
(2) .دوب هدرک  يراکمه  تیامح و  تساوخرد  نپاژ  زا  نینچمه 

هجراخ ریزو  هلمج  زا  هنیباک  ياضعا  زا  نت  دـنچ  ریزو و  تسخن  اریهوا  یـشوی  روضح  اب  يا  هسلج  رد  دـش و  ور  هبور  نپاژ  دـعاسم  خـساپ  اب  اضاقت  نیا 
هب تفگ : نپاژ  تلود  يوگنخـس  میمـصت ، نیا  یپ  رد  .ددنویپب  روبزم  ياهروشک  كرتشم  مادقا  هب  دروم ، نیا  رد  نپاژ  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  نیا  نپاژ 

ار ناریا  تلود  رظن  دیامن و  حرطم  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  ياضاقت  دـنک و  تاقالم  ناریا  تلود  ناربهر  اب  دـش  دـهاوخ  هداد  روتـسد  ناریا  رد  نپاژ  ریفس 
(3) .دنک شرازگ  نپاژ  تلود  هب  نآ ، ییاهن  عضوم  اب  هارمه 

عـضو رادـید  نیا  رد  دـندرک و  تاـقالم  ناریا  يروهمج  سیئر  اـب  اـپورا  يداـصتقا  هعماـج  وضع  روشک  تشه  ناریفـس  زورما  رهظ  زا  شیپ  تیاـهن ، رد 
نیا ربخ  مالعا  نمـض  يروهمج ، سیئر  یتاعوبطم  یگنهرف و  رواشم  يدورامرگ  يوسوم  .تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  اهنآ  يدازآ  نامز  اـه و  ناـگورگ 

فلتخم و ياه  هنیمز  رد  اه  ناگورگ  عضو  زا  ناریفس  رادید  نیا  رد  تفگ : دنتشاد ، روضح  نآ  رد  زین  دنلریا  ترافس  رادراک  نپاژ و  ریفـس  هک  تاقالم 
دندرک و ینارگن  زاربا  نانآ  تشادهب  زا  زین 
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رد ار  دوخ  تادـهعت  هک  دوب  اکیرما  نیا  اما  دوب ؛ هداد  ماـجنا  نارحب  نیا  لـح  يارب  ار  ییاـه  شـشوک  ناریا  تلود  تفگ : هراـب  نیا  رد  يروهمج  سیئر 
لیاسو یتشادـهب و  تهج  زا  تفگ : اـهنآ  اـب  راـتفر  اـه و  ناـگورگ  یناـسنا  یتشادـهب و  عضو  دروم  رد  يروهمج  سیئر  .تسا  هدرک  ضقن  دروم  دـنچ 

، یللملا نیب  یمـسر  ناگرا  کی  هک  تسا  هدـش  ذاختا  مه  یبیترت  تسین و  ینارگن  يارب  ییاج  میا و  هدوب  هلئـسم  نیا  رکف  رد  لبق  زا  نامدوخ  ام  یناسنا ،
.دنک رادید  اه  ناگورگ  اب  دنادب  مزال  هک  تقو  ره 

دندرک داهنـشیپ  ناریا  يروهمج  سیئر  اب  رادـید  رد  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضع  ناریفـس  تفگ : نینچمه  يروهمج  سیئر  یتاعوبطم  یگنهرف و  رواشم 
دهاوخ نییعت  سلجم  ار  اه  ناگورگ  تشونرـس  هک  تفگ  خـساپ  رد  يروهمج  سیئر  دـنک و  صخـشم  اه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  ار  یخیراـت  ناریا  هک 

(1) .دش دهاوخ  ور  هبور  ناریا  لمعلا  سکع  اب  ناریا ، دضرب  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضع  ياه  روشک  اکیرما و  يوس  زا  یکیرحت  هنوگره  دوزفا : درک و 

طخ زا  دـهاوخب  یموس  روشک  ره  هک  یتروص  رد  تشاد : راهظا  تئیه  نیا  ياضعا  هب  نینچمه  يروهمج  سیئر  یمالـسا ، بـالقنا  هماـنزور  شرازگ  هب 
دوخ تاناکما  زا  دنک و  یم  هلباقم  روشک  نآ  اب  تدش  هب  ناریا  تلود  دهد ، رارق  راشف  تحت  ار  ام  یقیرط  هب  دنک و  يوریپ  ناریا  دروم  رد  اکیرما  یـشم 

.دینک يوریپ  لئاسم  هیقب  يداصتقا و  هرصاحم  هنیمز  رد  اکیرما  تامادقا  زا  هک  تسین  امش  حالص  هب  نیاربانب  دروآ ؛ دهاوخ  لمع  هب  ار  لماک  هدافتسا 

ار ردص  ینب  ياقآ  ياهرظن  دنتفرگ  میمـصت  دـنلریا ، نپاژ و  كرتشم و  رازاب  روشک  تشه  ناریفـس  تاقالم ، رخآ  رد  تسا : هدـمآ  شرازگ  نیا  همادا  رد 
(2) .دننک هرباخم  دوخ  ياهروشک  هب  رظن ، مالعا  يریگ و  میمصت  تهج 

ماگنه بش  هک  يا  هیعالطا  رد  .درک  دوخ  ریفـس  راضحا  هب  مادقا  زین  هسنارف  دندوب ، هدرک  مادقا  ًالبق  هک  اهروشک  زا  يدادعت  دننامه  تاقالم ، نیا  زا  سپ 
ياـه تاـملپید  هبنـش  زور  ییاـمهدرگ  هراـبرد  یتاحیـضوت  يادا  يارب  ناریا  رد  هـسنارف  ریفـس  تـسا : هدـمآ  درک ، رـشتنم  هـسنارف  هجراـخ  روـما  ترازو 

(3) .دش راضحا  سیراپ  هب  ردص ، ینب  نسحلاوبا  اب  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضع  ياهروشک 

کیدزن زا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  یناوـخارف  نیا  دـش  مـالعا  دـندش و  هدـناوخارف  ناریا  زا  زین   (6) ایناپسا (5)و  نیتناژرآ  (4)، یبرغ ناملآ  ریفـس  نینچمه 
.دنریگ رارق  عوبتم  ياه  تلود  تروشم  دروم 

بش .تسا  اه  ناگورگ  اب  نآ  رصانع  دمآو  تفر  تلوهس  خرـس و  بیلـص  مادقا  هلئـسم  حرط  تسا ، رکذ  نایاش  هک  يرگید  هتکن  هسلج ، نیا  باتزاب  رد 
روضح هب  ار  اـهنآ  زورما  هک  نپاژ  ییاـپورا و  ياـهروشک  ناریفـس  هب  ردـص  ینب  نسحلاوبا  تندـیزرپ  درک : مـالعا  هسنارف )  ) ولراـک تنوم  ویدار  ماـگنه 
ترافس ياه  ناگورگ  یمامت  اب  دهد  هزاجا  خرـس  بیلـص  نامزاس  دننام  یللملا  نیب  مرتحم  نامزاس  کی  هب  ات  تسا  هدامآ  ناریا  هک  داد  عالطا  تفریذپ ،
یناریا تاماقم  رگا  اه ، ناگورگ  اب  تاقالم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ونژ ، رد  دوخ  رقم  زا  ًاروف  زین  خرـس  بیلـص  یللملا  نیب  نامزاس  .دـنک  تاقالم  اکیرما 

(7) تسا هدرک  مالعا  دنهد ، هزاجا 
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راکفا رد  دوش ، یم  بوسحم  اه  ناگورگ  هب  طوبرم  هلئـسم  نیرت  مهم  ردـص  ینب  اب  نپاژ  اپورا و  ناریفـس  زورما  تاقالم  ناـگبخن ، یخرب  دزن  رد  هچ  رگ 
یتح هک  تسا  ینونک  یحانج  ياه  يریگرد  ریثأت  هجوت ، روخ  رد  هتکن  .تسا  هتـشذگ  زور  ییامیپهار  ریثأت  باتزاب و  هدـمع ، یلـصا و  عوضوم  یمومع 
تما زا  نت  اه  نویلیم  : » تشون دوخ  زورما  هرامش  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور  لاثم  روط  هب  دهد ؛ یم  ناشن  ار  دوخ  زین  عیاقو  هنوگ  نیا  باتزاب  هوحن  رد 
قارع ثعب  بزح  رتراک و  هئطوت  ندومن  موکحم  اکیرما و  اب  هطبار  عطق  زا  لابقتسا  روظنم  هب  دوخ ، بختنم  روهمج  سیئر  توعد  هب  ناریا ، هتـساوخاپ  هب 

، نانمس ناجیهال ، ناکدرا ، هدنبادخ ، ناجنز ، ناغماد ، دورگنل ، ياهربخ  هب  هلمج  زا  همادا  رد  .دندرک » تکرش  هوکشرپ  ییامیپهار  کی  رد  هتـشذگ  زور 
(1) تسا هدش  هراشا  ...و  دزی  مق ، زاوها ، ناشاک ،

تسا و ناملسم  نامرهق و  تلم  يارب  ینیون  یگدنز  زاغآرس  هک  اکیرما  ناریا و  طباور  لماک  عطق  یپ  رد  : » تشون زورما  یمالـسا  يروهمج  همانزور  اما 
اه نابایخ  هب  یـصاخ  دجو  طاشن و  اب  زورید  دادماب  تعاس  نیلوا  زا  روشک  رـسارس  مدرم  يروهمج ، سیئر  تیناحور و  عماوج  توعد  لابند  هب  نینچمه 

، ناهفصا ناشاک ، رهشوب ، ياهرهش  مسارم  هلمج  زا  همانزور ، شرازگ  همادا  رد  .دندز » هوکـشاب  ییامیپهار  کی  هب  تسد  رگیدکی  شوداشود  دنتخیر و 
، هدقن هغارم ، مق ، زاوها ، سابعردنب ، رهشهب ، كارا ، کبابرهش ، نانمس ، درکرهش ، نادابآ ، ناکرسیوت ، ناجنسفر ، رهش ، مئاق  اوشیپ ، ناجنز ، بانیم ، اسف ،

يرازگرب داتس  توعد  هب  هک  ییاهرهـش  مدرم  : » تشون ناهیک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  (2) .تسا هدش  رکذ  سوواکدـبنگ  ناجیهال و  هیمورا ، هواس ، لباب ،
(3) ،...« هاشنامرک زاوها ، جوسای ، درجورب ، جرک ، نامرک ، ناجنز ، زا : دنترابع  دندرک  تکرش  زورید  ياه  ییامیپهار  رد  تدحو ، زور  مسارم 

ياه تیلاـعف  تسا ، فلتخم  لـفاحم  ثحب  دروم  هتـشذگ ، زور  ییاـکیرما  دـض  يرـسارس  ییاـمیپهار  یـشاوح  بناوج و  یگنوگچ ، هک  لاـح  نیمه  رد 
هک نیا  تیمها  اب  هتکن   (4) دنا هدرک  مالعا  نشج  زور  ار  ادرف  ماما " طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   " هلمج زا  دوش ؛ یم  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید 

: تشون مق  زا  یمالسا  بالقنا  راگنربخ  .تسا  هتفرگ  رارق  دیلقت ، گرزب  عجارم  زا  یضعب  یتح  هعماج  فلتخم  تاقبط  لابقتسا  دروم  رما  نیا 

ماما ناونع  هب  اکیرما  ناریا و  طباور  عطق  اب  هطبار  رد  یشعرم ، یفجن  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ردق ، یلاع  عجرم  يوس  زا  یمارگلت  »
: تسا نینچ  مارگلت  نتم  .دیدرگ  هرباخم  نارهت  هب  ینیمخ 

مالـس و غالبا  اب  هیلاعلا ، هتاکرب  تماد  ینیمخ ، ياقآ  هللا  تیآ  باطتـسم  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  ردق  یلاع  ربهر  مرتحم  روضح  نارهت ، .یلاعت  همـساب 
رد ریظن  یب  فعش  يداش و  زا  یجوم  اکیرما ، راوخناهج  مسیلایرپما  تلود  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  طابترا  عطق  هرفاو ، تایهت  يادها 
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هب دراد ، یم  اپرب  یگرزب  ياه  نشج  تبـسانم  نیمه  هب  ام  هاگآ  تلم  هک  ار  یخیرات  يزوریپ  نیا  .تخیگنارب  بناج  نیا  هصاـخ  اـم  ناملـسم  تلم  بولق 
قرش و ياه  تردقربا  لباقم  رد  نیملسم  فوفص  ندش  رت  هدرشف  ثعاب  تکرح  نیا  تسا  دیما  .دیامن  یم  ضرع  کیربت  زیزع  نانطومه  ترضح و  نآ 

نابرقم قح  هب  ناحبس  دنوادخ  زا  همتاخ  رد  .ددرگ  هاتوک  متس  تحت  ياهروشک  هیلک  رس  زا  رتدوز  هچره  نانآ  هنانئاخ  تسد  هلیسو  نیدب  هتشگ و  برغ 
سمتلم ًَاصوصخم  مایا  نیا  رد  یلاع  بانج  زا  .دیامرف  دیؤم  قفوم و  نیملـسم  مالـسا و  هب  تمدـخ  هار  رد  ار  بانج  نآ  ات  دـیامن  یم  تلئـسم  شهاگرد 

.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  .مشاب  یم  ریخ  ياعد 

(1)« .یفجنلا یشعرملا  ینیسحلا  نیدلا  باهش  مق ، لوالا 1400 ، يدامج   26

مالعا يا  هیعالطا  راشتنا  اب  ینیمخ ، ماما  یلم  تمواقم  نامرف  مایپ  اـکیرما و  ناریا و  یـسایس  هطبار  عطق  یپ  رد  دادـماب ، زورما  هرامـش  هتـشون  هب  نینچمه 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدش  جرد  هاپس  زا  يرگید  شرازگ  دادماب  هرامش  نیمه  رد   (2) .دنریگ یم  یسایس  هزور  زور  ود  هتفه ، رد  هاپس ، ياضعا  هک  دش 

فیرـش یتعنـص  هاگـشناد  رد  دـنا ، هدرک  یط  ار  یماظن  شزومآ  هرود  هک  یناسک  زا  رفن  اهدـص  تکرـش  اـب  ینویلیم  شترا 20  گرزب  رانیمـس  نیموس  »
نوماریپ ینازودزود ] سابع   ] نارادساپ هاپـس  لک  هدنامرف  ادـتبا  دوب ، هدـش  لیکـشت  هقطنم 2  نارادـساپ  هاپـس  توعد  هب  هک  رانیمـس  نیا  رد  .دـش  رازگرب 

: دوزفا دومن و  توعد  نارادساپ  زا  تیامح  هب  ار  مدرم  دوخ  نانخس  زا  یـشخب  رد  ...درک و  داریا  ینانخـس  ینویلیم  شترا 20  شقن  هاپس و  لئاسم  یخرب 
نمکرت دـبنگ و  مدرم  يارب  هک  یمایپ  رد  منک و  یم  مالعا  هاپـس  هتـشذگ  زا  ار  متیاضر  مدـع  نم  .دراد  هدـهع  هب  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  نارادـساپ  هاـپس 

اه قلخ  دیما  دناوتن  هک  دشاب  هتشاد  یتاکرح  هک  نیا  هن  دشاب ، گرزب  بالقنا  نیا  تمحر  کیپ  هراومه  تسا  راودیما  هاپـس  هک  ما  هتفگ  مداتـسرف  ارحص 
لباقم رد  هک  ماما  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  ریدـقت  نمـض  يو  .دـش  دـهاوخ  يریگولج  تدـش  هب  هاپـس  رد  یفلخت  هنوگره  زا  اذـل  دروآرب ؛ ار 
(3)« .تفر میهاوخ  دشاب  مزال  هک  اجره  ات  میتفا و  یم  هار  هتفرگ  ار  رگیدکی  تسد  مهاب  یگمه  دشاب ، مزال  رگا  دوزفا : دنا ، هدرک  ملع  دق  مزیلایرپما 
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زا يریثک  هورگ  لاح  نیمه  رد  اما  دنهد ؛ یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناریا  دروم  رد  رتراک  یجراخ  تسایس  دودعم  یهورگ  ییاکیرما ، نارادمتسایس  نیب  زا 
رد اکیرما  یمومع  راکفا  دسیون : یم  بلطم  نیا  شرازگ  نمـض  ندنل  ویدار  .دـنناوخ  یم  زیمآ  هحلاصم  ار  نآ  دندونـشخان و  وا  درکلمع  زا  اکیرما  مدرم 

روشک نیا  مدرم  رثکا  هک  تسا  هداد  ناشن  یهاوخرظن  کی  ًاریخا  .دنک  یمن  یهارمه  يو  اب  تسا ، هتشاد  ناریا  لابق  رد  نونکات  رتراک  هک  يا  هیور  دروم 
بزح دزمان  ناگیر  دـلانور  ناییاکیرما ، رثکا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  يرگید  یمومع  یهاوخرظن  .دنتـسه  دـیدش  لـمعلا  سکع  راتـساوخ  هراـب  نیا  رد 

(4) .دنناد یم  رتراک  زا  رت  عطاق  بتارم  هب  يروهمج  سیئر  ار  هاوخ  يروهمج 

829 ص :

ص11. ذخأم 4 ، - 1
ذخأم 13. - 2

ص12. ذخأم 13 ، - 3
.ندنل ویدار  ص12 ، ذخأم 12 ، - 4
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ياهربخ زا  یـضعب  نایم  نیا  رد  .تسا  ناریا  رد  یماظن  یمادقا  يارجا  یحارط و  راکردـنا  تسد  رتراک  تلود  يّرـس ، حطـس  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
راکفا رد  يوق ، يا  هعیاش  تروص  هب  هدرک و  زرد "  " ناریگ میمـصت  هعومجم  زا  نوریب  هب  يوحن  هب  ماـگنهدوز ، روط  هب  یماـظن ، تلاـخد  نیا  هب  طوبرم 

؛ دشاب هدـنهد  بیرف  دـناوت  یم  یتح  ناریا ، ندرک  رایـشه  ياج  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ًاضعب  ساکعنا  هوحن  هتبلا  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یمومع 
زمره هگنت  يراذگ ، نیم  اب  دراد  رظن  رد  اه  ناگورگ  يدازآ  رما  رد  عیرـست  يارب  اکیرما  داد : شرازگ  نپاژ  یماظن  عبانم  لوق  زا  ودویک  يرازگربخ  ًالثم 

(1) .دوش یم  نپاژ  ناریا و  تراجت  زا  يریگولج  بجوم  هژیو  هب  رما  نیا  دندقتعم  ینپاژ  عبانم  .دنک  دودسم  مه  ار 

هیرهق هوق  هب  لسوت  اب  رتراک  تندیزرپ  هک  درک  بیذـکت  ار  ربخ  نیا  دیفـس  خاک  نتگنـشاو ، رد  هک  دـش  بجوم  روبزم  هعیاش  ندـش  يدـج  لاح ، ره  رد 
(2) .تسا هدرک  تقفاوم  اه  ناگورگ  ندرک  دازآ  يارب 

ياه ناگورگ  يدازآ  تهج  ناریا  رب  رت  شیب  راشف  لامِعا  دروم  رد  دیدج  مادقا  هنوگره  تفگ : دیفس  خاک  يوگنخس  لواپ  يدوج  رتیور ، شرازگ  ربانب 
رد ام  هک  تسین  یماگ  یماظن  تکرح  کـی  دوزفا : يو  .تسا  يداـصتقا  یـسایس و  رت  شیب  ياـه  تازاـجم  بوچ  راـچ  رد  ًارهاـظ  نارهت ، رد  ییاـکیرما 
درک مالعا  رتراک  ( 18/1/1359  ) هبنشود زور  هک  ناریا -  هب  تارداص  میرحت  نارهت و  اب  تلود  طباور  عطق  رگا  تفگ : لواپ  .میتسه  نآ  نتـشادرب  فرش 

ار یبوخ  رایـسب  هدیا  دوب  دهاوخ  هچ  يدعب  مدـق  هک  نیا  هرابرد  اکیرما  يروهمج  سیئر  دـشاب ، هتـشادن  لابند  هب  ار  اه  ناگورگ  رتدوز  هچ  ره  يدازآ  - 
يارب ار  یماظن  مادقا  لامِعا  اکیرما  يروهمج  سیئر  دنوشن ، دازآ  اه  ناگورگ  رگا  هک  تخاس  نشور  ار  هلئسم  نیا  دیفـس  خاک  يوگنخـس  .دراد  رظن  رد 

(3) .تسا هدرکن  در  هشیمه 
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ییاکیرما ياه  ناگورگ  زا  نت  دنچ  عوقولا  بیرق  يدازآ  هار  رد  هک  دادربخ  یعنام  زا  درک ، لاسرا  اکیرما  روند  زا  زورما  هک  یـشرازگ  رد  سرپدـتیانوی 
يدازآ ياضاقت  اب  دیوگ  یم  هدوب ، نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  اب  سمسیرک  مایا  رد  هک  یشیشک  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدش  داجیا 

تسش اهنآ  زا  یکی  تسا  دقتعم  اکیرما  هجراخ  ترازو  اریز  دشن ؛ تقفاوم  سمسیرک ، مایا  رد  دنتـسه  اه  ناگورگ  ءزج  نارهت  رد  هک  ییاکیرما  رفن  هس 
.تسا هدش  يزغم  يوش  و 

ياه ناگورگ  زا  رفن  هس  هک  تسا  هداد  عالطا  يو  هب  ناریا  هجراخ  ترازو  سمسیرک  مایا  رد  تفگ : ( 22/1/1359  ) هعمج زور  نیفاک " مایلیو   " شیشک
رد هک  رفن  هس  نیا  زا  یکی  سوگیلاـک  ماـیلیو  دروـم  رد  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  هیمـالعا  زا  سپ  نکیل  دـش ؛ دـنهاوخ  هداد  لـیوحت  اـهنآ  هـب  ییاـکیرما 

نیا زا  دـنتفگ  سوگیلاک  هداوناخ  .دـش  وغل  همانرب  نیا  تسا ، هدـش  يزغم  يوشو  تسـش  يو  هک  رتراک  گـنیدوه  ياـعدا  و  دوب ، هدـش  رهاـظ  نویزیولت 
(4)« .دنا هتشادن  ربخ  يدازآ 

830 ص :

ص1. ذخأم 1 ، - 1
.23/1/1359 هرهاق ، ویدار  یبرع  شخب  ص7 ، ذخأم 8 ، - 2

.رتیور يرازگربخ  نتگنشاو -  ص2 ، ذخأم 1 ، - 3
(. 23/1/1359)1980 لیروآ  12 سرپدتیانوی ، يرازگربخ  روند -  ص4 ، ، 25/1/1359 هرامش 24 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 4
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يراجت فرط  ود  زورما  شنکاو  اـهنآ  هلمج  زا  تسا ؛ هتـشاد  لاـبند  هب  ییاهدـمایپ  ناریا ، يداـصتقا  میرحت  يارب  روشک  نیا  يریگیپ  اـکیرما و  تامادـقا 
.تسا رکذ  لباق  فلتخم ) ياه  هنیمز  رد   ) یبرغ ناملآ  و  زمرق ) تشوگ  هنیمز  رد   ) وندنالز ناریا ،

وندنالز مشپ  تشوگ و  شورف  رب  يریثأت  ناریا ، دضرب  هدحتم  تالایا  ياه  تازاجم  هک  درک  مالعا  روشک  نیا  ریزو  تسخن  نودلوم  تربار  وندنالز ، رد 
هدناوخارف ناریا  زا  ًاروف  نتگنـشاو  ياضاقت  هب  خـساپ  رد  تشگزاب ، نارهت  هب  هتـشذگ  هتفه  هک  وندـنالز  ریفـس  درک  دـیکأت  يو  .تشاد  دـهاوخن  ناریا  هب 

ار رگید  ياهروشک  لمعلا  سکع  تسا  لـیام  دریگب ، يدـج  یمیمـصت  هک  نآ  زا  لـبق  روشک  نآ  تلود  هک  دوزفا  وندـنالز  ریزو  تسخن  .دـش  دـهاوخن 
تـسایس رییغت  هک  تفگ  نودلوم  .دنهد  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  نارهت  رد  اه  هناخترافـس  یخرب  طابترا ، ظفح  يارب  دـناد  یم  حالـص  وندـنالز  اریز  دـنیبب ؛

زا شیپ  اکیرما  دوزفا : يو  .تسا  هتخاس  ور  هب  ور  لاکشا  اب  ار  اهروشک  رگید  يوس  زا  رمتسم  یتسایـس  نییعت  ناریا ، دروم  رد  هدحتم  تالایا  تلود  ياه 
(1) .میتشادن یلبق  عالطا  هراب  نیا  رد  ام  درکن و  یتروشم  نارگید  اب  ناریا ، دروم  رد  دوخ  تامیمصت  ذاختا 

مغر یلع  روـشک ، نیا  ياـه  هناـخراک  هک  درک  دـیکأت  نلک  رد  زورما  لاردـف ، ناـملآ  عیانـص  نویـساردف  سیئر  كاـت " شندور  فـلدور  ، " ناـملآ رد 
مالعا ناریا  دـضرب  يداصتقا  ياه  تازاجم  هرابرد  تلود  یلامتحا  میمـصت  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دـیاب  دوش ، یم  داجیا  اـهنآ  يارب  ًادـعب  هک  یتالکـشم 

، تفن عوضوم  اما  (2) .دروآ دـهاوخن  دوجو  هب  روشک  نیا  راک  رازاب  يارب  ینارحب  هنوگ  چـیه  ناریا ، هب  لاردـف  ناـملآ  تارداـص  عطق  تفگ : يو  .دـننک 
تفن نداد  تسد  زا  هک  درک  دـیکأت  دـش  رکذ  هچنآ  همادا  رد  يو  هک  بیترت  نیا  هب  دـش ؛ هراشا  نآ  هب  زین  هدربماـن  نانخـس  رد  هک  دراد  یـصاخ  هاـگیاج 

ار دوبمک  نیا  دنناوت  یم  یتیلم  دنچ  ياه  تکرـش  ياپایاپ  تالماعم  نکیل  تشاد ، دهاوخ  لاردف  ناملآ  داصتقا  يارب  يدج  رایـسب  جیاتن  بقاوع و  ناریا 
، دـنک هطبار  عطق  ناریا  اب  روشک  نیا  دـشاب  رارق  رگا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  ناـملآ  نویزیولت  يربخ  شخب  رد  هک  دوش  یم  يروآداـی   (3) .دننک ناربج 

(4) .دیامن يدنب  هریج  ار  دوخ  تفن  نیزنب و  دیاب 
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نیعم شرازگ ، نیا  یپ  رد  .تسا  هتفرگ  تروص  یّمهم  تاراجفنا  كراخ ، يردنب  تاسیسأت  رد  هک  دوب  هداد  شرازگ  ندنل  زدیول  یناپمک  هتـشذگ  زور 
يارب یمدرم  یماظن و  ياهورین  هیلک  تسا و  ُنت  نویلیم  هس  هتـشذگ  دـننام  ناریا  هنازور  دـیلوت  تسا و  ضحم  بذـک  ربخ  نیا  درک  مـالعا  تفن  ریزو  رف 
ضرف رب  : » داد رادشه  ناریا ، میرحت  دروم  رد  اکیرما  اب  اهروشک  رگید  یهارمه  لامتحا  هرابرد  تفن  ریزو  .دـنا  هدـش  جیـسب  یتفن  تاسیـسأت  زا  تظافح 

هتفگ ًالبق  هک  يروط  نامه  .دنـشاب  هتـشاد  ام  زا  هناتـسود  شور  راظتنا  دـیابن  دـننک ، تیعبت  روشک  نآ  زا  دنتـسه  اکیرما  رتچ  ریز  هک  ییاهروشک  هک  نیا 
(5)« .دشاب یم  روشک  نآ  هب  تفن  رودص  عطق  ام  مادقا  نیلوا  دش ،

831 ص :

.سرپدتیانوی زا  لقن  هب  وندنالز  ص4 ، ذخأم 1 ، - 1
(. 23/1/1359  ) 1980 لیروآ 12 هسنارف ، يرازگربخ  نلک -  ص5 ، ذخأم 21 ، - 2

(. لیروآ 1980(23/1/1359  12 هسنارف ، يرازگربخ  نلک -  ص5 ، ذخأم 21 ، - 3
.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  ص2 ، ذخأم 1 ، - 4

ص12. ذخأم 12 ، - 5
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تخادرپ و قارع  میژر  شنزرـس  هب  یلم ، ياه  هیامرـس  ظفح  تهج  ناریا  تامادـقا  هب  هراـشا  اـب  تفن ، تمیق  دـیلوت و  نازیم  هراـبرد  نینچمه  تفن  ریزو 
تلم هک  یلاح  رد  هک  دـهد  حیـضوت  قارع  یبـالقنا  ناملـسم و  تلم  هب  دـیاب  گرزب ، میخژد  نیـسح ، مادـص  قارع و  یثعب  هدـناشن  تسد  میژر  : » تفگ
رارق یللملا  نیب  ناراوخ  تفن  رایتخا  رد  ناگیار  هب  تسا ، هیتآ  ياه  لـسن  هب  قلعتم  هک  ار  ییاـه  هیامرـس  هتـساک و  دوخ  یتفن  تادـیلوت  زا  ناریا  یبـالقنا 
نیا : » دوزفا رف  نیعم  .دـنرادهاگن » نییاـپ  ار  نآ  تمیق  شیازفا و  ار  دوـخ  یتـفن  تارداـص  هک  دـنهد  یم  قـح  دوـخ  هـب  تأرج  هـچ  هـب  اـهنآ  دـهد ، یمن 
نامه اهنآ  دشورف ، یم  رالد  يا 35  هکشب  ياهب  هب  ار  دوخ  تفن  ناریا  هک  یلاح  رد  ارچ  هک  دنهد  حیـضوت  دیاب  مسیلایرپما  هدناشن  تسد  ياه  کسورع 

(1)« .تسین قارع  دنمتریغ  ناملسم و  مدرم  هسیک  زا  يرکون ، نیا  ایآ  .دنشورف  یم  رالد  يا 28  هکشب  ار  تفن 
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نیا رد  .تسا  هتـشاد  ییوگو  تفگ  هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  اب  دنک ، یم  ندـید  ناریا  زا  هک  تیلم  همانزور  ناراگنربخ  زا  یکی  دـناریب  یلع  دـمحم 
اکیرما ناریا و  هطبار  تالضعم  لح  هب  طونم  زین  قارع  هلئسم  لح  هار  و  میـسرت ، يدحاو  ًابیرقت  عوضوم  تروص  هب  اکیرما ، قارع و  عوضوم  وگو  تفگ 

: تسا لیذ  حرش  هب  تیلم  هتشون  قباطم  وگو ، تفگ  نیا  بلاطم  مها  .تسا  هدش  هتسناد 

قارع و تامادـقا  هک : تشاد  راـهظا  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  يرگ  یجناـیم  هراـبرد  تیوجا  داهنـشیپ  دروم  رد  نم  لاؤـس  خـساپ  رد  هداز  بطق  »
اب تبحص  موزل  دومن ، لح  ار  اکیرما  ناریا و  تافالتخا  درک و  تبحص  بابرا  اب  ناوت  یم  هک  یتیعقوم  رد  .تسا  اکیرما  رکون  قارع  .تسا  نشور  اکیرما 
هار یثعب  میژر  ینوگنرس  زج  نونکا  .دیدرگ  دهاوخ  لح  زین  قارع  اب  دش ، لح  اکیرما  اب  ام  تافالتخا  هک  نیا  ضحم  هب  دید  دیهاوخ  .مینیب  یمن  ار  رکون 

مهتم ار  ام  اهنآ  .دنناد  یم  ناملـسم  دعب  برع و  ار  دوخ  زیچره  زا  لبق  اهنآ  .دش  دهاوخن  لح  تافالتخا  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  درادن ؛ دوجو  يرگید 
رودـص هب  رما  نیا  .مینک  یم  حیرـشت  ایند  هیلک  يارب  ار  ناریا  بالقنا  ام  هک  یلاحرد  مینک ؛ رداـص  قارع  هب  ار  دوخ  بـالقنا  میهاوخ  یم  هک  دـنزاس  یم 

یم دییأت  ار  ناریا  بالقنا  قارع  مدرم  رگا  .دینک  لمع  ام  دننام  مه  امش  مییوگ  یمن  هدرکن و  تلاخد  اهنآ  یلخاد  روما  رد  ام  .درادن  یطبر  چیه  بالقنا 
رگید زیچ  هچ  یهاوخ  بلط  زج  ار  راک  نیا  مسا  .دـیهدب  سپ  ار  هریزج  هس  دـنیوگ  یم  رگید ، فرط  زا  .تسا  اهنآ  هب  طوبرم  ًالماک  عوضوم  نیا  دـننک ،

، لصا نیا  يور  .دـنرت  كانرطخ  اه  تسینویهـص  زا  دـنا و  هدرک  رارقرب  یتسیـشاف  ینعم  یمامت  هب  میژر  کـی  دوخ  روشک  رد  اـهنآ  تشاذـگ ؟ ناوت  یم 
نیرت کـچوک  دـناوت  یمن  یماـظن  رظن  زا  قارع  تسا و  يوـق  هزادـنا  یب  ناریا  شترا  .تـسین  حرطم  قـفاوت  يارب  هرکاذـم  اـی  يرگ و  یجناـیم  عوـضوم 

(2)« .دروآ تسد  هب  یتیقفوم 

491

ود اب  اکیرما  يوروش و  تردق  ربا  ود  طباور  عون  تسا ، هتفای  رییغت  ناریا  اب  كرتشم  ینمشد  رد  قارع ، اکیرما و  هطبار  عون  هک  هقطنم  دیدج  تیعضو  رد 
یصاخ تیمها  قارع ، ناریا و  روشک 

832 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص3 ، ذخأم 11 ، - 1
ص41. ، 14/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 2
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راکفا رد  رت  شیب  هچ  ره  قارع  اکیرما و  ینونک  هلصاف  شهاک  يارب  ًاجیردت ، ًاحیولت و  دنـشوک  یم  ییاکیرما  عبانم  یخرب  نایم  نیا  رد  .تسا  هدرک  ادیپ 
هک دش  هتخادرپ  يوروش  قارع و  طباور  یسررب  هب  لیذ  تروص  هب  اکیرما ، يادص  ویدار  رد  زورما  هلمج  زا  دننک ؛ يزاس  هنیمز  ناهج ، اکیرما و  یمومع 

: تسا هقباس  یب  دوخ  عون  رد 

قارع رد  یمومع  هدیقع  .تسا  هتفر  لاوز  هب  ور  دش ، اضما  روشک  ود  نایم  يراکمه  یتسود و  داد  رارق  هک  دعب  هب  لاس 1972  زا  دادغب  وکسم و  طباور  »
هریت لـماع  نیرت  گرزب  ناونع  هب  هدـیقع  نیا  تسا و  يوروش  يونعم  يداـم و  دـیدش  تیاـمح  تحت  قارع  ذوـفن  اـب  تسینوـمک  بزح  هک  تسا  نیا  رب 

لوغـشم تدش  هب  دنتـسه ، ثعب  بزح  زا  هک  يو  تلود  ياضعا  قارع و  يروهمج  سیئر  نیـسح  مادص  .دوش  یم  یقلت  قارع  يوروش و  طباور  نتخاس 
ياضعا زا  يدادـعت  هک  تسا  هدـش  شرازگ  یتح  دنـشاب و  یم  بزح  نیا  دـیارج  نتخاـس  شوماـخ  قیرط  زا  روشک  نآ  تسینومک  بزح  هیلع  تاـغیلبت 

نیرت مهم  زا  یکی  قارع  تلود  قارع ، يوروـش و  ناـیم  درـس  طـباور  مغر  یلع  یلو  .دـنا ...  هدـش  مادـعا  قارع  تـلود  طـسوت  زین  بزح  نـیا  هتـسجرب 
یم رازه  ود  هب  قارع  شترا  رد  يوروش  تخاس  ياه  کنات  دادعت  هک  دنا  هدز  نیمخت  یبرغ  عبانم  .تسا  هدوب  هقطنم  نآ  رد  يوروش  تاحیلست  نایرتشم 
یم زین  گیم  هتفرـشیپ  نکفا  بمب  ياهامیپاوه  لماش  دـنوش و  یم  تیادـه  یقارع  ياه  نابلخ  طـسوت  هک  روشک  نآ  یماـظن  ياـهامیپاوه  بلغا  دـسر و 

وکسم هک  تسا  لیام  تسا و  هتخاس  راکشآ  يوروش  هب  میقتسمریغ  روط  هب  هلئسم  نیا  زا  ار  دوخ  یتیاضران  ناریا  تلود  .دنتـسه  يوروش  تخاس  دشاب ،
(1)« .دنک يراددوخ  قارع  هب  هحلسا  شورف  زا 

هراشا راتـسا  گنینروم  زا  یبلطم  هب  ناتـسلگنا ، زورما  تاعوبطم  بلاطم  شرازگ  رد  ندنل  ویدار  زورما  ناریا ، دـضرب  قارع  اکیرما و  یگنهامه  هنیمز  رد 
یماظن هلخادم  رب  ینبم  اکیرما  دیدهت  دیاب  ناهج  ياهروشک  : » تسا هدروآ  دوخ  هلاقمرس  رد  تسا ، ایناتیرب  تسینومک  بزح  ناگرا  هک  هیرشن  نیا  .درک 

قارع ناریا و  نیب  هدنکارپ  ياهدروخ  دز و  : » دش روآدای  روبزم  همانزور  .دنریگب » يدج  رایسب  ار  رتراک  یتینما  رواشم  یکـسنیژرب  دیدهت  ینعی  ناریا  رد 
(2)« .دراد جایتحا  نآ  هب  دوخ  ياه  حرط  يارجا  يارب  اکیرما  هک  تسا  یعضو 

جیلخ رد  یمارآان  داجیا  روظنم  هب  قارع  ناریا و  تاـفالتخا  هب  ندز  نماد  هب  ار  اـکیرما  يوروش ، يرازگربخ  ساـت ، هک  داد  شرازگ  زین  ناـهیک  هماـنزور 
يوروش یبرغ ، عبانم  شرازگ  هبانب  تشون : همادا  رد  ناهیک  هتبلا  .دراد  ناریا  لباقم  رد  ار  قارع  زا  تیاـمح  یگداـمآ  اـکیرما  دوزفا  درک و  مهتم  سراـف ،

.دراد ناریا  زا  تیامح  هب  يرت  شیب  لیامت  ًاصخـشم  یلو  تسا ؛ روشک  ود  ره  اب  دوخ  يداع  طباور  ظـفح  هب  لـیام  قارع ، ناریا و  فـالتخا  تیعقوم  رد 
نیا .تسا  هدرک  زین  ناریا  هب  يداـصتقا  کـمک  هداـمآ  ار  دوخ  يوروش  تلود  دـنیوگ  یم  وکـسم  رد  ناـبز  یـسیلگنا  يا  هماـنزور  زا  لـقن  هب  عباـنم  نیا 

کی ناریا ، زاین  تروص  رد  يوروش  تشون  نینچمه  یسور  همانزور 

833 ص :

.23/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یسراف  شخب  ص23 ، ذخأم 8 ، - 1
.23/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص8 و 9 ، ذخأم 8 ، - 2
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(1) دنک يریگولج  اکیرما ، اب  هطبار  عطق  زا  سپ  ناریا  يداصتقا  عضو  هب  یلامتحا  تامطل  زا  ات  تخاس  دهاوخ  رارقرب  روشک  ود  نیب  یتراجت  طخ 
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هدرک هدامآ  ار  دوخ  قارع  يروهمج  سیئر  هک  داد  ربخ  دوخ  ریخا  هرامـش  رد  دوش ، یم  رـشتنم  پاچ و  سیراپ  رد  هک  لبقتـسملا  ناـبز  یبرع  هماـن  هتفه 
نتم .دـنروبزم  ياهروشک  ياسؤر  يارب  يو  مایپ  لماح  ناگدـنیامن  نیا  .دراد  مازعا  هنایمرواخ  سراف و  جـیلخ  یبرع  ياهروشک  هب  یناگدـنیامن  ات  تسا 

هک تسا  هدرک  هیجوت  اه  مایپ  نیا  رد  ار  مایپ  هدننک  تفایرد  ياهروشک  ياسؤر  مادص  .تسا  طوبرم  قارع  ناریا و  نایم  دوجوم  تافالتخا  هب  اه  مایپ  نیا 
همان هتفه  نیا  .دیامن  هلباقم  یلامتحا  ثداوح  هنوگره  اب  ات  دنک  یم  جیـسب  ار  دوخ  نکیل  دـنک ، عطق  نارهت  اب  ار  دوخ  طباور  مامت  تسین  ددـصرد  دادـغب 
دوخ برع  ناردارب  اـهروشک و  نیا  یماـظن  یـسایس و  يونعم ، تیاـمح  زا  دراد  راـظتنا  اـه  ماـیپ  نیا  لاـسرا  اـب  نیـسح  مادـص  هک  دـسیون  یم  ناـیاپ  رد 

(2) دوش رادروخرب 
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راکفا يارب  دـیاب  تسا و  ناریا  دـضرب  تاغیلبت  رد  قارع  مهم  تالکـشم  زا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  یتسینویهـصدض  عضوم 
دـضرب ییالقع  يدج و  یـسایس  هزرابم  کی  حطـس  رد  دـناوت  یمن  مادـص  میژر  ًاعبط  هنیمز  نیا  رد  .دـنکب  يرکف  هراب  نیا  رد  برع ، ياه  هدوت  یمومع 

اب نآ  ندرک  شودخم  و  ناریا ، عضوم  نیا  دـضرب  ینکارپ  نجل  يارب  شـشوک  عوضوم ، نیا  رد  جـیار  یتاغیلبت  شور  نیاربانب ، دوش ؛ نادـیم  دراو  ناریا ،
زین تسا  ناریا  یلیئارـسا  دـض  عضوم  هدـنهد ، ناشن  دوخ  هبدوخ  هک  یتاعالطا  نتفرگ  راـک  هب  زا  یتح  هار  نیا  رد  قارع  میژر  .تسا  یئاـقِلا  ياـه  شور 

رب ًافرص  تسا و  هدشن  میظنت  دنراد  یسایس  تقد  يریگیپ و  رصتخم  هک  ینابطاخم  يارب  بلطم  هک  دهد  یم  ناشن  اراکـشآ  رما  نیا  .دنک  یمن  يراددوخ 
.دیآ یم  لیذ  رد  هنومن  يارب  قارع ، ویدار  زورما  ياهراتفگ  زا  دروم  ود  .تسا  یکتم  یبیرف  ماوع 

: تسا حرش  نیا  هب  دش  شخپ  دادغب  ویدار  یسراف  شخب  زا  تعاس 11  هک  لوا  راتفگ  لماک  نتم 

ندز مد  زا  شا  يزادرپ  غورد  ياهانرک  قوب و  ناریا  رد  روتاتکید  ینیمخ  میژر  ندمآ  راک  يور  هدـناشن و  تسد  هاش  میژر  ینوگنرـس  زور  نیتسخن  زا  »
ياـه تسایـس  یتـسیرورت و  هدـنام و  بقع  تلـصخ  نتخاـس  ناـهنپ  يارب  شـشوپ  راتتـسا و  هدرپ  ار  نآ  هدیـشکن و  تسد  سدـقملا  تـیب  نیطـسلف و  زا 

قارع و روشک  هب  تبـسن  ینیمخ  ناملـسم  اـن  میژر  هک  ییاـه  تسایـس  عضاوم و  دروم و  نیا  رد  نخـس  ثحب و  زا  اـم  .تسا  هتخاـس  شیوخ  یقلخدـض 
اب دنک و  یم  هلباقم  نیطسلف  هلئسم  هیلع  يرگ  هئطوت  عاونا  لاکـشا و  مامت  اب  هک  یبالقنا  مییامن ؛ یم  رظن  فرـص  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  شمیظع  بالقنا 

ناناملـسم برع و  نمـشد  ياه  تسینویهـص  اب  نئاخ  تاداس  رونا  هک  يا  هناراکـشزاس  دادرارق  دـیوید و  پمک  هنانئاخ  ياه  همانتقفاوم  ربارب  رد  تیعطاق 
.دزادرپ یم  تمواقم  هب  هدرک و  ملع  دق  هدومن ، اضما 

834 ص :

ص4. ذخأم 12 ، - 1
(. لیروآ 1980(23/1/1359 12 هسنارف ، يرازگربخ  سیراپ -  ص3 ، ذخأم 21 ، - 2
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رارق دنا ، هدوب  ناریا  نکاس  هک  تسا  ییاه  تسینویهص  هب  تبسن  میژر  يریگ  عضوم  انامه  هک  ناریا  ياه  قلخ  يور  ارف  رد  ار  راکشآ  تقیقح  کی  طقف 
رد 5 هنایمرواخ  همانزور  .دـنداد  یم  لیکـشت  ار  هدـناشن  تسد  یهاشنهاش  میژر  ساسا  مکحم و  ياـه  هیاـپ  اـه  تسینویهـص  زا  هدـع  نیا  هچ  میهد ؛ یم 

ربخ نیا  رد  .دـنا  هداد  راشتنا  ار  نآ  نتم  دوخ ، هجوت  هب  یناهج  ياه  سناژآ  هک  هدرک  رـشتنم  تونوراهآ  یتسینویهـص  همانزور  زا  يربخ  يراج ، لیروآ 
هب هرابود  دنا ، هدـش  یلاغـشا  نیطـسلف  دراو  ناریا ، رد  ینیمخ  میژر  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  هک  یناریا  نایمیلک  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  هدـمآ 

رگید راب  ینیمخ  میژر  بیترت  نیدب  دیدرگ و  فقوتم  هشیمه  يارب  ناریا  زا  اه  تسینویهص  جورخ  هک  تسا  هدش  هفاضا  ربخ  نیا  رد  و  دنتـشگزاب ، ناریا 
رامثتـسا لواپچ و  تراغ و  هب  فلتخم  ياه  هویـش  اب  وس  کی  زا  هک  ناناملـسم -  برع و  مدرم  نمـشد  اه و  تسینویهـص  ربارب  رد  ار  ناریا  ياـه  هزاورد 

هیلک رد   ) ار ناریا  هاش  دامتعا  دروم  لاعف و  ياه  هداوناخ  رگید  يوس  زا  دـنتخادرپ و  یم  شیاـه  تمعن  ندرب  تقرـس  هب  ناریا و  ياـه  قلخ  تورث  عباـنم 
یم دـنداد -  یم  لیکـشت  نیطـسلف ) قلخ  هب  تبـسن  صوصخ  هب  برع و  تما  هب  تبـسن  ناریا و  ياـه  قـلخ  هب  تبـسن  شا  هنانمـشد  ياـه  يریگ  عـضوم 

یهاشنهاش و میژر  ماشآ  نوخ  لاگنچ  زا  ناریا  تاجن  يدازآ و  هار  رد  هک  میهد  یم  رارق  ناریا  ياه  قلخ  يورارف  رد  ار  راکشآ  تقیقح  نیا  ام  .دیاشگ 
(1) .دنشوکب دندوب ، اهنآ  زا  یکی  اه  تسینویهص  هک  شنادحتم  رش  زا 

: تسا هدمآ  نآ  رد  تسا و  یتیوک  مانمگ  هیرشن  کی  زا  لقن  هب  دش ، شخپ  ریهامجلا  توص  یبرع  شخب  زا  تعاس 20:30  رد  هک  مود  راتفگ 

زا رما  نیا  هک  تسا  هتشون  هدرک و  فیـصوت  یمنهج  يزاب  کی  قارع  اب  ندراذگ  رـس  هبرـس  رد  ار  ناریا  يزاب  تیوک ، پاچ  سلاجملا "  " روصم هلجم  »
راکفا اه و  شیارگ  رد  ناریا  هک  تسا  هتشون  دش ، رـشتنم  زورما  هک  دوخ  یگتفه  هلاقمرـس  رد  یتیوک  هلجم  .دور  یم  رامـش  هب  اکیرما  تاراکتبا  نیرخآ 

تما هک  هدومن  هفاضا  سلاجملا  .دزاس  دوخ  هچیزاب  ار  ام  یبرع  عبانم  هک  دبای  یم  نایاپ  یماگنه  نآ ، قح  يدازآ و  یلو  تیزاراپ )  ...) هدوب و دازآ  دوخ 
ماکح زا  هک  نیا  رگم  هدوب ؛ زاین  یب  یمرگرـس ، يارب  یـشالت  هنوگره  زا  دراد و  تشونرـس  دربن  رد  فص  تدـحو  هب  زاین  شیپ  زا  شیب  هزورما  ام  برع 

تشونرس دربن  دیوید و  پمک  ياه  هئطوت  زا  ار  تاهجوت  قیرط  نیا  زا  ات  دنزاس  مرگرـس  یبناج  دربن  رد  ار  یبرع  ياه  ههبج  ات  دشاب  هدش  هتـساوخ  ناریا 
(2)« .دنیامن فرحنم  نیطسلف ، ام  هدش  بصغ  نیمزرس  رد 
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رد نارادساپ ، هاپس  یلحم و  ياهورین  شترا ، اب  قارع  ثعب  میژر  ياهورین  يریگرد  درک : مالعا  زورما  تعاس 10:30  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 
هتخادرپ هلمح  هب  کنات  هراپمخ و  هناخپوت ، اب  تالمح  نیا  رد  قارع  یثعب  ياهورین  .دراد  همادا  ناوه  هگنت  یـسیواب و  شر ، هپت  هوک ، هلیت  هلگزا ، قطاـنم 

یط زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس   (3) .دنا

835 ص :

.23/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص16 ، ذخأم 8 ، - 1
.23/1/1359، ریهامجلا توص  ویدار  یبرع  شخب  ص12و 13 ، ذخأم 8 ، - 2

ص2. ذخأم 12 ، - 3
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زاغآ زورید  تعاـس 14  زا  هک  یـسیواب -  يزرم  هقطنم  رد  هاـشنامرک  یهرز   81 رکـشل قارع و  شترا  هناخپوت  دـیدش  يریگرد  درک : مالعا  يا  هیعـالطا 
(1) .دراد همادا  نونکا  مه  تسا -  هدش 

هلمج زا  دوش ؛ یم  يزرم  ياهاتـسور  یبارخ  بجوم  قارع  هناخپوت  شتآ  هک  تسا  نیا  اهدروخرب  نیا  رد  هجوت  لباق  لئاسم  زا  یکی  دوش  یم  يروآداـی 
هب .تسا  عوضوم  نیرت  مهم  ییاه ، هبنج  زا  اه ، هداـج  رد  يراذـگ  نیم  هلئـسم  اـما   (2) .دندش بارخ  هناخ  دنچ  ییاقآ ، یلع  هوکدیفـس و  ياهاتـسور  رد 

، نیم اب  يو  لماح  لیبموتا  دروخرب  رثا  رب  يورسخ ، زرم  رد  نارادساپ  هاپس  تایلمع  هدنامرف  یسابع  نیدباع  زورما  رهظ  نراقم  تاعالطا ، همانزور  هتـشون 
یهار یسیواب ، هقطنم  نارادساپ  يارب  هقوذآ  ییاذغداوم و  لماح  غرمیس  لیبموتا  هاگتسد  کی  اب  يو  هک  داد  خر  یماگنه  هثداح  نیا  .دیسر  تداهـش  هب 

(3) .دوب لحم  نیا 

(4) .تشاذگ اج  هب  دیهش  رفن  حورجم و 2  رفن  دش و 16  رجفنم  نیم  اب  دروخرب  رثا  رب  ینویماک  زین  شیپ  زور  هس  هاپس ، نالوئسم  شرازگ  هب  نینچمه 

نیا ساسا  رب  .دـبای  یم  شیازفا  هظحل  ره  قارع  ناریا و  يزرم  ياه  هداج  يراذـگ  نیم  تافلت  تسا  یکاح  زین  نیریـشرصق  زا  ناهیک  راـگنربخ  شرازگ 
رگا دنتفگ : یلحم  ياه  ماقم  هنیمز ، نیمه  رد  .دنا  هدش  یمخز  ای  هتشک  نیم  اب  دروخرب  رثا  رب  یـشترا ، ياهورین  نارادساپ و  زا  نت  شـش  زورما  شرازگ 
نیا یپ  رد  .دـش  دـهاوخ  فقوتم  یـسیواب  هوک و  هلیت  ون ، هدرگ  هقطنم  رد  هژیو  هب  يزرم  ياه  هداج  رد  یـشترا  ياهورین  يورـشیپ  دـبای ، همادا  عضو  نیا 
هدـش يزاسکاپ  قارع  ثعب  میژر  لماوع  یقارع و  ياهورین  دوجو  زا  ًاریخا  هک  یـسیواب -  داـبآریمزب و  هلگزا ، يزرم  ياـه  هاگـساپ  يرادـهگن  عوضوم ،

رد باهذ ، لپرس  نیریش و  رصق  نارادساپ  هاپـس  رظن  ریز  هک  ماما  ناییادف  ار  رگید  نیم  زورما 4  نینچمه  .دش  دهاوخ  هجاوم  يدج  تالاکـشا  اب  تسا - 
هتـشاک ناگـشیب  هداج  رانک  رد  یگزات  هب  اه  نیم  .دنداد  لاقتنا  هاپـس  لحم  هب  دـندرک و  فشک  دـنراد ، تیلاعف  يزرم  ياه  هداج  يزاسکاپ  لرتنک و  رما 

(5) .دوب هدش 

رظن زا  یسیواب  هقطنم  تشاد : راهظا  تیعضو  نیرخآ  حیضوت  نمـض  دنک ، یم  تیلاعف  هقطنم  رد  هاپـس  یتایلمع  لوئـسم  کی  ماقم  رد  هک  نبرذآ  ناورس 
یم دـنا و  هدرک  تشحو  يدـح  ات  هدـش و  ینابـصع  اـم ، هلیـسو  هب  هقطنم  نیا  نتفرگ  زا  اـه  یقارع  تسا و  يا  هداـعلا  قوف  تیمها  ياراد  یـشیجلا  قوس 

یکمک ياهورین  هب  جایتحا  هقطنم  نیا  يرادهگن  لرتنک و  يارب  تفگ : نینچمه  يو  .دنروآرد  فرـصت  هب  رگید  راب  ار  هطقن  نیا  هدـش  روط  ره  دـنهاوخ 
ناریم هاگیاپ  یـسیواب و  تاعافترا  رد  اه  یقارع  هک  يا  هناخپوت  هاـگیاپ  اریز  میوش ؛ قارع  زواـجت  عناـم  نز ، رود  ياه 105  پوت  بصن  اب  دـیاب  میراد و 

.دبوکب ار  ناریا  كاخ  يرتمولیک  ات 12  دناوت  یم  دنا ، هدرک  رقتسم 

لرتنک يذوفن و  تایلمع  تیلوئسم  هاپـس  هک  دش  رارق  دوب ، هتفرگ  ماجنا  ًالبق  هک  ییاه  قفاوت  قبط  تفگ : هقطنم  نیا  رت  شیب  هچ  ره  لرتنک  هرابرد  نبرذآ 
ار ام  نیگنس  حالس  هناخپوت و  اب  زین  شترا  دش و  هتفرگ  رایتخا  رد  هاگساپ  روظنم 15  نیمه  هب  .دریگب  هدهع  هب  ار  زرم 

836 ص :

ذخأم 1. - 1
.23/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 2
.23/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 3

ص3. ذخأم 12 ، - 4
ص12. ، 24/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 5
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دوخ لوق  هب  يرمرادناژ  نونکات  هنافـسأتم  هک  تسا  میـسیب  بصن  اه و  هاگـساپ  میمرت  تاکرادت و  ندناسر  زین  يرمرادـناژ  تیرومأم  .دـنک  یم  ینابیتشپ 
(1) .دشاب هقطنم  تظافح  يارب  لئاسم  نیرترثؤم  زا  یکی  دناوت  یم  ون  هدرگ  ناهورگ  ات  یکاخ  هار  تلافسآ  نینچمه  .تسا  هدرکن  لمع 

يروهمج تسایر  رتفد  هب  يرمرادناژ  یهدنامرف  شرازگ  .تفای  همادا  زین  باهذ  لپرس  رد  يرهـش  ییاذیا  تاکرحت  یـسیواب ، ياه  يریگرد  اب  نامز  مه 
هدرک هلمح  ناویک "  " كرهـش قرب و  هاگورین  هب  نآ ، ریغ  7 و  یج.یپ.رآ ياه  حالس  اب  حلسم ، رـصانع  زا  يا  هدع  دادماب  تعاس 1  دودح  تسا : یکاح 

نیا زا  ناهیک  شرازگ  (2) .دنا هدش  يراوتم  بش  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  نامجاهم  دنا و  هداد  خـساپ  نامجاهم  شتآ  هب  لحم  رد  رقتـسم  نادرمناوج  .دـنا 
هدرک يزادناریت  زین  باهذ  لپرس  خی  هناخراک  و  یسابع ، هاش  تشپ  مرگ  بآ  رـس  هاگودرا  هب  روبزم  حلـسم  نامجاهم  زورما  هک  دهد  یم  ناشن  يریگرد 

(3) .تسا هدش  هتشک  يریگرد  نیا  نایرج  رد  نانابهگن  زا  یکی  .دنا 
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دح رهـش  تفن  برغ  رد  قارع ، هدایپ  ياهورین  هک  دش  هدـهاشم  حوضو  هب  زورما  تعاس 16  دودح  یلو  دراد ؛ همادا  هدـش  داجیا  شمارآ  رهـش ، تفن  رد 
ینیمز و ياهدحاو  ینابیتشپ  زا  روبزم  ياهورین  رهـش ، تفن  ینابرهـش  شرازگ  هب  .دننک  یم  مادقا  رگنـس  ندـنک  هب  قارع ، ناریا و  یتفن  تاسیـسأت  لصاف 
ار راموس  یحاون  رد  خیـش " ناک   " يرمرادـناژ هاگـساپ  یقارع ، ياهورین  هتـشذگ  بش  درک : مالعا  نینچمه  رهـش  تفن  ینابرهش  (4) .دنرادروخرب یهرز 

هدش دراو  هاگساپ  هب  يدایز  تاراسخ  دنا و  هدش  یمخز  روکذم  هاگساپ  نارومأم  زا  يا  هدع  دایز  لامتحا  هب  .دنداد  رارق  نیگنـس  ياه  حالـس  شتآ  ریز 
(5) .تسا

تالمح لابند  هب  درک : مالعا  رهش  نیا  رد  یتفن  تاسیسأت  تیعضو  هرابرد  تفن  يرافح  هورگ  تسرپرـس  ناهیک ، زورما  هرامـش  شرازگ  هب  لاح  نیا  رد 
هدهع هب  ار  اه  هاگتسد  مامت  تظافح  دنا ، هدش  مازعا  هقطنم  نیا  هب  هک  یـشترا  ياهورین  زورید  زا  رهـش ، تفن  یتفن  تاسیـسأت  هب  قارع  ثعب  لماوع  ریخا 
دیلوت نازیم  هاچ ، دادعت  نیا  زا  يرادرب  هرهب  اب  تسا و  هدیـسر  تفن  هب  نآ  هقلح  راهچ  هک  تسا  هدش  رفح  هاچ  هقلح  جنپ  نونکات  دوزفا : يو  .دـنا  هتفرگ 

(6) .تسا هدیسر  زور  رد  هکشب  رازه  مقر 20  هب 

496

یکاح مالیا  گنه  شرازگ   (7) .دش ماجنا  مالیا ، يرمرادناژ  گنه  هب  هتـسباو  هلاله  هاگـساپ  رد  زین  يزرم  ییاذـیا  هلمح  کی  زورما  یـسیواب ، رب  هوالع 
دییأت هاگـساپ  باخلت ،)  ) راوجمه هاگـساپ  اب  سامت  وجو و  سرپ  زا  سپ  .دـش [  [ عطق ناهگان  هلاله  هاگـساپ  طاـبترا  ، 23/1/59 تعاـس 1:30 ، زا  : » تسا
هلاله تمس  هب  تعاس 2:50  رد  یکمک  لنسرپ  اب  دابآ  حلاص  ناهورگ  نواعم  .تسا  هداد  رارق  شتآ  ریز  ار  هلاله  هاگساپ  قارع  شترا  هناخپوت  هک  دومن 

دش و هداد  عالطا  هاشنامرک  یهرز   81 رکشل یهدنامرف  هب  هیضق  لاح  نیا  رد   (8)« .درک تکرح 

837 ص :

ص3. ذخأم 12 ، - 1
.23/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  یهدنامرف ، زکرم  نکر 3 -  اجاژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021367  دنس  - 2

ص3. ذخأم 40 ، - 3
.24/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033892  دنس  - 4
.23/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033887  دنس  - 5

ص3. ذخأم 12 ، - 6
.هاشنامرک یهرز  .ف 81  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282799  دنس  - 7

ص198. ر3 ، هیحان 5 -  .ف  هاشنامرک -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يا ) هعومجم  دانسا   ) هرامش 042203 دنس  - 8
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هب روکذم  پیت  زا  یکمک  ياوق  هک  دیدرگ  ررقم  دش ، هتفرگ  دابآ  مرخ  پیت  اب  هک  یـسامت  اب  همادا  رد   (1) .دیدرگ شتآ  ینابیتشپ  کمک و  تساوخ  رد 
(2) .دنوش مازعا  مالیا 

زا رفن  شـش  هتعاس ، ود  يریگرد  نیا  رد  دابآ ، حلاص  يرمرادناژ  ناهورگ  شرازگ  هب  .دیـسر  نایاپ  هب  حبـص  تعاس 4  دودـح  روبزم  يریگرد  لمع ، رد 
زین قارع  فاک " هساک   " هاگـساپ هراپمخ  زا  ناریا ، هلاله  هاگـساپ  هب  هلمح  رد  شرازگ ، نیا  ربانب  .دـندش  مازعا  مالیا  ناتـسرامیب  هب  حورجم و  ناـمجاهم 

(4) دندیسر لحم  هب  دادماب  تعاس 4  گنه ، نواعم  یتسرپرس  هب  یکمک  ياوق  تسا  ینتفگ   (3) .تسا هدش  هدافتسا 

زا عافد  يارب  هلاله  هاگـساپ  نارومأـم  هک  داد  شرازگ  تشگزاـب  رد  گـنه ، نواـعم  يداونـشر  درگرـس  هک  تسا  هدـمآ  يرمرادـناژ  هیحاـن  شرازگ  رد 
نادرمناوج ناراد و  هجرد  زا  يدادعت  يارب  يو  .دنا  هدرک  عفد  تردق  لامک  اب  ار  نامجاهم  هلمح  دنا و  هداد  ناشن  دوخ  زا  ار  يراکادف  تیاهن  هاگـساپ ،

رد يرارف  راد  هجرد  کی  هدـنورپ  يریگیپ  مدـع  نینچمه  يو  .درک  اـضاقت  لاـیر  رازه  یلا 20  نیب 10  يدقن  شاداپ  هجرد و  ياقترا  روکذـم ، هاگـساپ 
(5) .تسا رفن  تسا 17  هدش  شاداپ  ياضاقت  ناشیارب  هک  درمناوج  راد و  هجرد  دارفا  دادعت  .دش  راتساوخ  ار  روکذم  تایلمع 

شویراد هجراخ ، ترازو  روشک ، ترازو  يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  داژنریهظ ، پیترـس  يرمرادـناژ  هدـنامرف  ار  هلـاله  هاگـساپ  هب  قارع  هلمح  يارجاـم 
(6) داد شرازگ  شترا  كرتشم  داتس  تسایر  راسمیت  و  رواشم ، ریزو  رهورف 
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.تسا هراب  نیا  رد  يرمرادناژ  فلتخم  ياه  شرازگ  هلمج  زا  لیذ  دراوم  اه ، هاگساپ  تیوقت  تهج  قارع  يزرم  تاکرحت  همادا  رد 

هزوح لباقم   ) كارخملا يزرم  هطرش  هاگساپ  هب  نآ ، همدخ  اب  نیگنـس  ياه  لسلـسم  يدادعت  پوت و  هضبق  کی  : » ناتـسزوخ يرمرادناژ  هیحان  شرازگ 
(7)« .تسا هدش  لیوحت  دابآ ) ورسخ  يرمرادناژ  ناهورگ 

هاگتسد ود  دادعت  . 1 تسا : هداد  تروص  ار  لـیذ  ياـه  تیوقت  هلبوـس  اـت  هکف  يزرم  راوـن  رد  قارع  زورما ، تعاس 11:50  زا  ناتـسب : ناهورگ  شرازگ 
عون زا  نیگنس  ياه  حالس  لماح  پیج  هاگتسد  جنپ  نیشنرس و  لماح  پیج  هاگتسد  هس  دادعت  . 2 تسا ؛ هدش  رقتسم  قارع  هکف  هاگساپ  رد   26 یت کنات 

، نیگنس ياه  حالس  لماح  رلیرت  ردول و  کنات ، هاگتسد  جنپ  . 3 تسا ؛ هدیدرگ  رقتسم  قارع  هیسوواط  هدیشر و  ياه  هاگـساپ  رد  يرتمیلیم ، گنفت 106 
ثادحا لوغـشم  دوخ  عضاوم  رد  قارع  شترا  ياهدـحاو  . 4 تسا ؛ هدوـب  تکرح  رد  قارع  هیـسوواط  هاگـساپ  فرط  هب  قارع  جریود  هاگـساپ  تمـس  زا 

(9)-(8) .دننک یم  تیوقت  ار  يزرم  ياه  هاگتسد  موادم  روط  هب  دنتسه و  تاماکحتسا 

838 ص :

ص197. هاشنامرک ، یهرز  ف81  ینآ -  مارگنفلت  نامه ، - 1
ص193. گنه ر3 ، یهدنامرف  نامه ، - 2

ص1. ، 24/1/1359، ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033898  دنس  - 3
ص191. تایلمع ، ر3 -  اجاژ -  ف -  ت -  نارهت -  ذخأم 48 ، - 4

ص198. ر3 ،  - 5 هیحان .ف  هاشنامرک -  ذخأم 48 ، - 5
، يروـهمج تساـیر  رتـفد  هب  تاـیلمع ، هریاد  یمالـسا ر3 -  يروـهمج  يرمرادـناژ  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 021368  دنـس  - 6

.27/1/1359
.9/2/1359 07ر2 ، هب ف19 ، مود ، نکر  ناتسزوخ  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287453  دنس  - 7

ناهورگ هدنامرف   » ß ß درک : يروآدای  ناتسزوخ  يرادناتسا  یماظتنا  یسایس و  رتفد  تسرپرس  یقتم  نیسح  رتالاب ، تاماقم  هب  قوف  شرازگ  هئارا  رد  - 8
زا نوچ  و  رقتـسم ، ربکا  هللا  غادشیم و  تاعافترا  تشپ  رد  زاوها ، یهرز   92 رکشل زا  یمازعا  یتیوقت  دحاو  هک  دیامن  یم  هفاضا  دوخ  شرازگ  رد  ناتـسب 
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هب رداق  دادیور  هنوگره  زورب  تروص  رد  اذل  درادـن ، دوجو  نیمز  ندوب  تسـس  تلع  هب  يزرم  ياه  هاگـساپ  هب  یلوصو  رباعم  روکذـم ، تاعافترا  ریـسم 
تروص رد  یقارع ، ياـهورین  لـباقم  رد  تردـق  شیاـمن  نینچمه  زرم و  راون  نیرومأـم  یحور  تیوقت  روـظنم  هب  دراد  اعدتـسا  .تسین  يروـف  یناـبیتشپ 
یتایلمع يروف و  عقاوم  رد  هک  دبای [  [ رارقتـسا هکف  ات  هلبوس  يزرم  يرمرادناژ  هاگـساپ  هب  فرـشم  تاعافترا  ریـسم  رد  رکـشل ، زا  یمازعا  دـحاو  ناکما ،

لک هرادا  روـشک -  ترازو  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 287180  دنـس  « ) .دـنیامنب ار  مزال  ياه  کمک  طخ  رد  ياه  ناـگی  هب  دـنناوتب 
( یماظتنا

.23/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  یهدنامرف ، يزکرم  نکر 3 -  اجاژ  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033889  دنس  - 9
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قوف و هاگساپ  یبونج  علض  یشکرگنس  هب  رفن  جنپ  دودح  قارع  هیـسوواط  هاگـساپ  فارطا  رد  (: » ناتـسب يزرم  هقطنم   ) ناریا هیـسوواط  هاگـساپ  شرازگ 
غارچ اب  قارع  هیسوواط  هاگساپ  فرط  هب  هدیشر  هاگـساپ  فرط  زا  وردوخ  هاگتـسد  جنپ  تعاس 20:30 ، رد  نینچمه : .دنشاب » یم  لوغـشم  عضاوم  نیمأت 

(1) .دندش رقتسم  هاگساپ  نیا  رد  روبزم  ياهورین  دش و  تیاده  هاگساپ  فرط  هب  هوق  غارچ  اب  دوب ، تکرح  رد  شوماخ 

دوجو تسا ، یکینسا "  " خرچ گرزب و 9  ینهآ  خرچ  ياراد  هک  راد  ینش  پوت  هاگتسد  ود  یباهش ، هاگساپ  رد  مالیا : يرمرادناژ  گنه  زورما  شرازگ 
: دنا هدش  تیوقت  حرش  نیا  هب  لیذ  ياه  هاگساپ  نینچمه  .تسا  هدش  تیوقت  زابرس  رفن  هطرش و 30  رفن  اب 30  روبزم  هاگساپ  نیا ، رب  هوالع  .دراد 

رفن هطرش و 25  رفن  اب 30  سیمخ  نیسح  هاگساپ  و  زابرـس ، رفن  هطرـش و 30  رفن  اب 20  حانج  هاگساپ  زابرـس ، رفن  هطرـش و 30  رفن  اب 20  هنیزخ  هاگـساپ 
رد هیطابرز  هاگـساپ  بونج  رد  یقارع  ياهورین  هک  تشاد  مالعا  هژیو ، رومأم  هلیـسو  هب  هدیـسر  ربخ  دانتـسا  هب  نینچمه  مالیا  يرمرادـناژ  گنه  .زاـبرس 

(2) .دنتسه دیدج  یهاگساپ  ثادحا  لاح 

هدایپ اج  نآ  رد  نازابرس  دش و  دراو  قارع  روشک  هغـشق "  " هاگـساپ هب  زابرـس  زا  رپ  وردوخ  هاگتـسد  ود  زورما  تعاس 19  رد  راموس : ناـهورگ  شرازگ 
(3) .دندش

ره رد  رـضاح  لاح  رد  دـشاب و  یم  دوخ  يزرم  ياه  هاگـساپ  تیوقت  لوغـشم  قارع  روشک  : » رـضخ ین  هاگـساپ  داـبآ و  حـلاص  ناـهورگ  زورما  شرازگ 
دراو ادهشلا  يزنیا و  ياه  هاگـساپ  هب  یماظن  دارفا  لماح  زاگ 66  هاگتسد  تشه  دادعت  لبق  زور  دنچ  تسا و  هدیدرگ  رقتسم  کنات  هاگتسد  هس  هاگـساپ 

(4)« .دش

هب قارع  تالیچ  هاگساپ  زا  رازفا  گنج  لنسرپ و  لماش  یماظن  نویماک  هاگتـسد   12 : » زورما تعاس 11:15  هدهاشم  هب  طوبرم  نارلهد  ناهورگ  شرازگ 
هدش يروآدای  نارهت ، هب  یلاسرا  شرازگ  نیا  رد   (5)« .درک یم  تیاده  ار  اهنآ  دیفس  يراوس  تلروش  هاگتسد  کی  و  درک [ یم  تکرح   [ نایسوم فرط 

نایسوم و نارلهد و  ناهورگ  هب  يرایشوه  یتبقارم و  لماک  تاروتسد  اذل  دشاب ، یم  تالیچ  تریب و  ياه  هاگـساپ  هزوح  رد  تفن  ياه  هاچ  نوچ  :» تسا
(6)« .دنیامن لماک  تظافح  یطابترا  ياه  لپ  تفن و  ياه  هاچ  اه و  هلول  زا  ات  هدش  هداد  هعبات  ياه  هاگساپ 

.دهدب تبثم  خساپ  گنه  نیا  کمک  ياضاقت  هب  دناوت  یمن  هک  درک  مالعا  مالیا  يرمرادناژ  گنه  هب  یخساپ  رد  یهرز   92 رکشل زورما  رگید ، يوس  زا 
مالیا يرمرادناژ  گنه  دوش  یم  يروآدای 

839 ص :

.30/1/1359( یماظتنا لک  هرادا   ) روشک ترازو  هب  یماظتنا ، یسایس و  رتفد  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033913  دنس  - 1
گنه زا  لـقن  هب  ، 23/1/1359 میلـسریم ، روشک ، ترازو  هب  مالیا  رادناتـسا  زا  مارگنفلت ، گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 33896  دنـس  - 2

.مالیا يرمرادناژ 
.24/1/1359 هیحان ر3 ، هب  رصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283316  دنس  - 3

، يروهمج تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد  نکر 2 -   ) یمالـسا يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033893  دنس  - 4
.23/1/1359

.23/1/1359 ینابزرم ، نارهت -  هب  نارلهد ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282859  دنس  - 5
.نامه - 6
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یکمک ياهدحاو  شقن  رد  دابآ  حلاص  و  نایسوم ، نارهم ، هب  ار  یمزر  هورگ  کی  نادرگ  ره  نادرگ و  هس  هک  دوب  هدرک  مالعا  زاوها  یهرز   92 رکشل هب 
ناتسزوخ یهرز   92 رکـشل هقطنم  : » درک مالعا  هیحان  هب  یهرز   92 رکشل زورما  خساپ ، رد   (1) .دنک مازعا  يرمرادـناژ ) يزرم  ياهورین  هب  کمک  تهج  )

رد (2)« .تسین رکشل  تیلوئـسم  هقطنم  رد  شرازگ ، رد  هدش  رکذ  ياه  لحم  زا  کی  چیه  هک  تسا  هدش  نییعت  واف  هناهد  ات  نایـسوم  رد  همیم  هناخدور  زا 
يروهمج شترا  ینیمز  يورین  تیریدـم  اب  نارلهد  رد  هک  يروضح  ياه  یگنهامه  اب  تیرومأـم ، هقطنم  نیا  هک  تسا  هدـش  دـیق  نینچمه  روبزم  خـساپ 

هدـیزرو و رایـسب  یمزر  هورگ  کی  : » تشون هیحان  یهدـنامرف  هب  مالیا  گنه  مه  زاب  زورما  نیا ، دوجو  اـب  (3) .تسا هدش  نییعت  هدمآ ، لمع  هب  یمالـسا 
رقتـسم دـشاب ، یم  زاوها  رکـشل  تیلوئـسم  هزوح  هک  نایـسوم  رد  زین  رگید  یمزر  هورگ  کی  دـییامرف  ررقم  هدـش ، رقتـسم  مالیا  رد  [ افکدوخ  ] یفاکدوخ

(4)« .ددرگ
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شرازگ ساسا  رب  هلمج  زا  دوب ؛ دوهـشم  روشک  بونج  رد  يرت  شیب  تیـساسح  زورما  اـهزرم ، رد  قارع  شترا  تـالاقتنا  لـقن و  اـه و  یگداـمآ  رما  رد 
نآ ناهورگ  کی  ناکم و  لقن  هرامعلا  هقطنم  هب  زورما  قارع ) لامش   ) هیناوید هقطنم  رد  رقتـسم  ییاوهدض   32 نادرگ ، » يروهمج تسایر  رتفد  هب  هدیسر 

یگریت هب  هجوت  اب  دوب ، هدـش  مازعا  هیرـصان  هقطنم  هب  هام  کی  تیرومأم ، تهج  هک  زین  هناـخپوت  متفه  نادرگ   » نینچمه .تسا » هدـش  مازعا  هرـصب  هب  زین 
(5)« .دش رقتسم  مازعا و  ناریا  يزرم  راون  هب  تعجارم و  هرصب  هب  قارع  ناریا و  طباور 

ناـهورگ هزوـح  لـباقم   ) هعوـطملا يزرم  هقطنم  هب  هبیعـشلا  هـقطنم  زا  هرـصب ) هزیناـکم   5 رکـشل عبات   ) 15 پیت موـس  ناـهورگ  مازعا  زا  رگید ، یــشرازگ 
یقارع ياهورین  رت  شیب  كرحت  يارب  هقطنم  نیمز  ندرک  هدامآ  زا  یکاـح  هک  رگید  یـشرازگ  رد  نینچمه   (6) .دنک یم  تیاکح  رهشمرخ ) يرمرادناژ 
هقطنم رد  قارع  ناریا و  كرتشم  زرم  هب  ییارحـص  یـسدنهم  هتـسد  کی   » هرـصب ناتـسا  يزرم  دراگ  تیریدم  روتـسد  هبانب  زورما  هک  تسا  هدـمآ  تسا ،

(7)« .دنیامن يزاسکاپ  يروآ و  عمج  دنا  هدش  هتشاذگ  راک  هقطنم  نیا  رد  یناریا  ياهورین  فرط  زا  ًالامتحا  هک  ار  ییاه  نیم  ات  مازعا  همونت 

7 رکـشل هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدوب  رتمک  بونج  زا  نآ  نازیم  دنچ  ره  تسا ؛ هدـش  شرازگ  قارع  شترا  تاکرحت  زین  یلامـش  ینایم و  هقطنم  زا  زورما 
هدش هدناوخ  لیئارـسا  بقل  هب  هک  ناریا -  یمالـسا  يروهمج  تسا  هدـش  میهفت  نآ  لنـسرپ  هب  تسا و  لماک  یگدامآ  رد  قارع  شترا  یناتـسهوک  هدایپ 

رد نینچمه  (8) .دوـش یم  هدـهاشم  اـهورین  نیا  رد  یگداـمآ  ناـجیه و  هـک  تـسا  هدـمآ  شرازگ  هـمادا  رد  .دـنک  زواـجت  قارع  هـب  دراد  دـصق  تـسا - 
ات تسا  قارع  ناعط "  " برغم رد  هک  ریزروخ "  " زا رضاح  لاح  رد  هک  دش  مالعا  درک ، لاسرا  روشک  ترازو  يارب  زورما  مالیا  رادناتـسا  هک  یمارگنفلت 

(9) .تسا شاب  هدامآ  تلاح  رد  زهجم و  یسور   62 یت ياه  کنات  هب  دشاب و  یم  رقتسم  قارع  شترا  نیقناخ ،

840 ص :

ص190. مالیا ، هاشنامرک -  نارهت -  هب  زاوها ، زا  ذخأم 48 ، - 1
.23/1/1359 نارهت ، هب  زاوها ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282776  دنس  - 2

ص159. يرمرادناژ ، گنه  هدنامرف  مالیا  ذخأم 48 ، - 3
ص168. موس ، نکر  هیحان  یهدنامرف  هاشنامرک ، هب  مالیا ، زا  ذخأم 48 ، - 4

.14/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) اجاژ ر2 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033969  دنس  - 5
.19/2/1359 07ر2 ،  - 19 .ف هب  زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287459  دنس  - 6

.11/2/1359 07ر2 ، ف21 ، هب ف 19 ، زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287132  دنس  - 7
.23/1/1359 تایلمع ،)  ) نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063365  دنس  - 8

ذخأم 58. - 9
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هاپـس هدـنامرف  ینازودزود  زورما  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  شرازگ  یگداـمآ  زارحا  تهج  تاـکرحت  تامادـقا و  یخرب  زین  ناریا  يودرا  رد  رگید ، يوس  زا 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تیلباق  یگدامآ و  تیعقوم و  یـسررب  تهج   » هک داد  تیرومأم  هاپـس  يزکرم  داتـس  ياهرداک  زا  نت  راهچ  هب  نارادساپ 
همانزور هتشون  هب  نینچمه   (1) «) .دنیامن هئارا  تقو  عرـسا  رد  ار  دوخ  شرازگ  هدومن و  مادـقا  اهورین  ریاس  اب  يراکمه  و  قارع ، اب  يزرم  طخ  رد  رقتـسم 
.داتسرف یمایپ  نانطومه  مومع  هب  باطخ  روشک ، یلعف  لاوحا  عاضوا و  هرابرد  شترا ، كرتشم  داتس  سیئر  رهمداش  رکـشلرس  راسمیت  یمالـسا ، بالقنا 

یمزر و ياه  شزومآ  تامیلعت و  دیلوت ) راک و  ، شزومآ لیـصحت ،  ) شیوخ یلـصا  فیاظو  ماجنا  رب  هوالع  تساوخ  تلم  راشقا  همه  زا  مایپ  نیا  رد  يو 
(2) .دنریگارف اه  ناگداپ  رد  شترا  ناردارب  يراکمه  اب  تغارف ، تاقوا  رد  زین  ار  یماظن 

ًاعبط ور  نیا  زا  درادن ؛ ار  مزال  هعـسوت  هبرجت و  زین  هاپـس  تسا و  هتفاین  زاب  ار  دوخ  هدش  يزاسزاب  لکـش  زونه  شترا  رـضاح  لاح  رد  دوش  یم  يروآدای 
رغـصا هلمج  زا  دوـش ؛ یم  داـی  هناراودـیما  زین  يزرم  قطاـنم  حلـسم  ریاـشع  زا  تیعـضو  نیا  رد  .تسا  بلطواد  ياـهورین  يوـس  هب  تاـهجوت  نیرت  شیب 

دنتسه و حلسم  مالیا  ناتسا  ریاشع  مامت  تخاس : ناشنرطاخ  درک ، فیصوت  مارآ  ناتسا  نیا  رد  ار  يزرم  عاضوا  هک  نیا  نمـض  مالیا ، رادناتـسا  یمیهاربا 
رظن رد  یناور  یگدامآ  داجیا  یتاـغیلبت و  ياـه  هبنج  ینلع ، تاراـهظا  هنوگ  نیا  رد  یعیبط  روط  هب  هتبلا   (3) دنرب یم  رـس  هب  لماک  شاب  هدامآ  تلاح  رد 
نیا هب  داد ؛ ربخ  شیوخ  تیرومأم  هدودحم  يارب  مزال  تازیهجت  دوبمک  زا  مالیا  گنه  مالیا ، رادناتسا  زا  قوف  بلاطم  زاربا  اب  نامز  مه  .دوش  یم  هتفرگ 

يوردوخ اب  گنفت 106  . 1 دشاب : یم  ریز  حرش  هب  نیگنـس  حالـس  هب  جایتحا  يزرم ، زواجت  عون  ره  هب  نداد  باوج  روظنم  هب  : » تشاد مالعا  هک  تروص 
روتسد .هضبق   30 يرتمیلیم ، زادـنا 81  هراپمخ  . 4 هضبق ؛  70 کیندارب ، ربیلاک 50  لسلـسم  . 3 هضبق ؛  70 (4)، ...زادنا کشوم  . 2 هـضبق ؛  27 هطوبرم ،

(5) .دنراد مالعا  مالیا  گنه  هب  هرهب  مادقا و  دروم  نیا  رد  دییامرف 

یهدنامرف ياروش  ياضما  اب  يا  همان  رد  .تسا  هتفاین  یبسانم  لکـش  زونه  يزرم  ياه  هاگـساپ  یهدـناماس  ًاساسا  تاناکما ، تازیهجت و  دوبمک  رب  هوالع 
، يروهمج تسایر  رتفد  هب  يوخ  نارادساپ  هاپـس  داتـس  زا  : » تسا نینچ  همان  نتم  .تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دـیدرگ ، لاسرا  زورما  هک  يوخ  هاپس 

هلمج زا  يزرم  ياه  هاگـساپ  رثکا  يولهپ  تموکح  ندـش  نک  هشیر  زا  دـعب  هک  دراد  یم  ضورعم  ًامرتحم  مالـس ، ضرع  اـب  .ردـص  ینب  نسحلاوبا  ردارب 
رورم روبع و  لرتنک  هکلب  هدش ، هقطنم  رد  بالقنادض  تیوقت  ثعاب  اهنت  هن  هلئـسم  نیا  .دـیدرگ  لیطعت  صخـشمان  لیالد  هبانب  جـیردت و  هب  روشک  برغ 

.هدرک جراخ  لوئسم  تاماقم  تسد  زا  ًالمع  زین  ار  يزرم 

841 ص :

، هداز یـشخب  نسح  دـمحم  نیزرف ، دـمحم  یلع  ناردارب  هب  نارادـساپ ، هاپـس  هدـنامرف  زا  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 114203  دنـس  - 1
.ییابطابط لیلخ  یمیرک ، دمحم 

ص3. ذخأم 4 ، - 2
ص11. ذخأم 1 ، - 3

.تسا  7 یج.یپ.رآ ًارهاظ  تساناوخان ؛ دنس  نتم  - 4
ص185. ینابیتشپ 5 ، هب ر4  هیحان 5.ر3 ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يا ) هعومجم  دانسا   ) هرامش 042203 دنس  - 5
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همه یگدامآ  دروم  نیا  رد  زین  هموح  رهـش و  یلاها  هک  يوخ  ناتـسرهش  هموح  هلمج  زا  قوف  ياه  هاگـساپ  ددـجم  رارقتـسا  هب  تبـسن  تسا  دنمـشهاوخ 
یلاخ رارـشا  بالقنا و  دض  يارب  ار  نادیم  تیعقوم و  نیا  زا  شیب  هکلب  ات  هدومن  رداص  يروف  دیکا و  تاروتـسد  هتـشاد ، ار  تدـعاسم  يراکمه و  هنوگ 

(1)« .مییامنن

هب کیرحت  دروم  رد  عالطا  وریپ  : » تسا هدمآ  همان  نیا  رد  .تسا  هدـش  رکذ  نارهت  هب  دزی  هاپـس  تاعالطا  زورما  همان  رد  هدـشدای ، عضو  زا  رگید  يدومن 
زکرم ناهدنامرف  .تسا  يرـسارس  هئطوت  یهاوگ  هتـسویپ ، عوقو  هب  مه  رهـشدازآ  هدون  ناگداپ  رد  تکرح  نیا  نوچ  ناهدـنامرف ، فرط  زا  نازابرـس  رارف 
مازعا ناتسدرک  هب  رفن  دنا 400  هتفگ  زین  و  دتسرف ، یمن  امش  لابند  یـسک  دیورب  دنیوگ  یم  هفیظو  ياه  هملپید  نازابرـس و  هب  رهـشدازآ  هدون  یـشزومآ 

زین و  اه ؛ یناهفصا  نیب  شیشح  ًاصوصخم  دوش ، یم  شخپ  نازابرس  نیب  نیئوره  شیشح و  ناگداپ ، رد  ًانمض  .دنا  هدرک  رارف  ناشرفن  هک 300  میا  هدرک 
(2)« .دننک یم  كرت  ار  تمدخ  لحم  یصخرم  گرب  نودب  دنهاوخب ، هک  تقو  ره  دارفا 

499

کی رد  تعاـس 10:30  بمب  نیا   (3) دـش رجفنم  یتعاـس  بمب  کـی  لوـفزد  رد  زورما  ناریا ، رد  قارع  لـماوع  ییاذـیا  تامادـقا  اـهراجفنا و  همادا  رد 
هبعـش یلم  کناب  کیدزن  نابایخ ، رانک  رد  ینیمخ ، ماما  نابایخ  یبونج  شخب  رد  لـیبموتا  نیا  .تشاد  رارق  هرامـش  نودـب  (4) گنر زمرق  تناو  لـیبموتا 
.دندش صخرم  ناتسرامیب  زا  ییاپرس  ياوادم  زا  سپ  هک  دنتـشادرب  یحطـس  تاحارج  نارباع  زا  رفن  تفه  راجفنا ، نیا  رثا  رب  (5) دوب هدش  كراپ  لوفزد 

(6) شن رجفنم  هک  دوب  هدش  هداد  رارق  زین  کجنران   15 یتعاس ، بمب  هارمه  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دش  درخ  زین  هزاغم  دنچ  ياه  هشیش 

یکیرچ هرود  هک  فرط ، ینب  هریشع  زا  يراوتم ، نایناریا  زا  رفن  هک 25  تسا  نآ  زا  یکاح  ناگدازآ  تشد  زا  یماظتنا  عبانم  شرازگ  دوش  یم  يروآدای 
هک دـسر  یم  روشک  ترازو  هب  زین  ییاهربخ  (7) .دـنا هدـش  مازعا  ناریا  هب  یتعاس  ياه  بمب  هرجفنم و  داوم  اب  هتـشذگ  زور  دـنا ، هدرک  یط  هرـصب  رد  ار 
رد قارع ، ياه  سوساج  نینچمه  .تسا  لاعف  ناریا ، لخاد  رد  ییاذیا  تامادقا  یکیرچ و  شزومآ  يارب  قارع  كاخ  رد  ییاه  هاگودرا  دـهد  یم  ناشن 

(8) .دنتسه لاعف  ناریا  كاخ  لخاد  هب  زاجمریغ  ددرت  رد  ياچ ، حالس و  یچقاچاق  ششوپ 

500

زا دـنک ؛ یم  تیاکح  ثعب  میژر  نافلاخم  هلیـسو  هب  ییاذـیا  تاکرحت  تاراجفنا و  یخرب  عوقو  زا  قارع ، لـخاد  زا  فلتخم  عباـنم  یمـسرریغ  ياـهربخ 
رب هوالع  واف  کچوک  رهـش  زا   (9) دندـش هتـشک  یثعب  رفن  هس  واف ، یـشزرو  مویداتـسا  رد  بمب  راجفنا  تلع  هب  زورما  نادابآ ، هاگیاپ  شرازگ  قبط  هلمج 

زین رهش  نیا  رب  مکاح  بوکرس  یسیلپ و  ياضف  هرابرد  ثداوح ، هنوگ  نیا 

842 ص :

.23/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  يوخ ، نارادساپ  هاپس  داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 106669  دنس  - 1
.23/1/1359 تاعالطا ، نارهت -  هب  دزی ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063364  دنس  - 2

.23/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063369  دنس  - 3
ص5. ذخأم 2 ، - 4
ص2. ذخأم 3 ، - 5

ذخأم 78. - 6
.11/2/1359 ر2 ، ف 21 ، هب ف19 ، مود ، نکر  ناتسزوخ  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 294199  دنس  - 7

ذخأم 58. - 8
.7/2/1359 تاعالطا ،)  ) اجازن هب  ر2 ،)  ) یهرز  92 رکشل داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287552  دنس  - 9
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[، مان هب   ] یماظنریغ  » کی زورما  هک  تسا  یکاح  هدیـسر  ربخ  کی  هلمج  زا  دـسر ؛ یم  هقطنم  یتاعالطا  زکارم  هب  دراد ،" تحـص   " دـیق اب  ییاه  شرازگ 
، دوب هدومن  تشادرب  کناب  زا  ار  دوخ  يدوجوم  زا  یقارع  راـنید  رازه  غلبم 50  هک  یلاح  رد  واف ، هقطنم  نیدتم  نمؤم و  دارفا  زا  یکی  هاشلادـبع ، نیـسح 

(2)-(1)« .دش ریگتسد  دندرک  یم  بیقعت  ار  يو  لبق  زا  هک  ماعلا  نما  نامزاس  نیرومأم  طسوت 

يراوتم هلصافالب  دنتشک و  ار  نانابهگن  زا  رفن  هس  دندرک و  هلمح  يرادناتـسا  خاک  هب  ماگنه  بش  دنتـشاد ، نت  رب  یماظن  سابل  هک  رفن  جنپ  زین  هرـصب  رد 
(3) .دندش

ناتـسا ینابرهـش  زورما  هلمج  زا  دراد ؛ تیاـکح  قارع ، زا  جراـخ  رد  یتح  ناـیناریا ، اـب  اـه  یقارع  يزرو  هنیک  شیازفا  زا  اـهربخ  یخرب  لاـح ، نیمه  رد 
هداد خر  تیوک  نکاس  میقم و  یقارع  دارفا  اب  نایناریا  زا  یـضعب  نیب  يدـیدش  ياهدروخرب  هتـشذگ  زور  دـنچ  رد  هک  داد  ربخ  يرادناتـسا  هب  ناتـسزوخ 

 - دنراد ددرت  سراف  جیلخ  دوردـنورا و  ریـسم  رد  هک  نامنانطومه -  يارب  اه  یقارع  هک  تسا  هدـش  دای  یتالکـشم  زا  نینچمه  روبزم  شرازگ  رد  .تسا 
دروم ار  نانآ  یبآ ، هیلقن  طیاسو  رگید  وردنت و  ياه  قیاق  زا  هدافتـسا  اب   » هلمج زا  هک  تسا  هدش  هداد  حیـضوت  هراب  نیا  رد  شرازگ ، رد  .دننک  یم  داجیا 
یفاک تینما  دقاف  روبزم  یبآ  ریسم  دننک  یم  ساسحا  هک  يوحن  هب  هدومن ؛ مهارف  ار  نایناریا  یتحاران  ینارگن و  تابجوم  رما  نیمه  .دنهد  یم  رارق  هلمح 

(4)« .تسا

ریهامجلا توص  ویدار  یبرع  شخب  .دنک  یم  تیاکح  یقارع  ياهورین  یگدامآ  جیـسب و  موادـت  زا  نانچمه  یمـسر  یمـسرریغ و  ياهربخ  لاح  نیا  رد 
: داد ربخ  قارع 

: دش رشتنم  حرش  نیا  هب  قارع ، عافد  ترازو  رامآ  جیسب و  نامزاس  زا  هدش  رداص  لاس 1980 ، هرامش 26  هیمالعا  زورما 

ییامنهار و سیلپ ، دارفا  ناراد ، هجرد  اهرتنالک و  نینچمه  يرابجا و  تمدخ  بلطواد و  نازابرـس  ناراد و  هجرد  نارایناوتـس ،  ) نیدلوتم 1949 هیلک  . 1
رد يرادا 21/4/1980 ، تقو  نایاپ  ات  خیرات 15/4/1980  زا  دیاب  دنتسه ، تمدخ  یـضقنم  هک  یمومع ) تارباخم  يرادزرم و  تیعبات  یتینما ، یگدننار ،

اهنآ قح  رد  ینوناق  تامادقا  هدـش و  هتخانـش  راکفالخ  تروص  نیا  ریغ  رد  .دـننک  هعجارم  دنتـسه ، روشک  لخاد  رد  هک  یی  اهنآ  يارب  زور  تفه  لالخ 
.دش دهاوخ  لامعا 

رد دوخ  عضو  نتخاس  نشور  يارب  زا 15/4/1980 ، زور  یس  لالخ  رد  دیاب  دنتـسه ، روشک  زا  جراخ  رد  هک  قوف  نیدلوتم  زا  هیمالعا  نیا  نیلومـشم  . 2
.دنشاب هتشاد  دوخ  هعجارم  رب  لاد  یمسر  كرادم  تسا  مزال  دننک و  هعجارم  یماظن  ياه  یگتسباو  ای  اه  هناخترافس  هب  قوف ، ياه  هنیمز 

(5) دوش یم  زین  یلاع  تاسسؤم  اه و  هدکشناد  یلاع و  نالیصحتلا  غراف  لماش  هیمالعا  نیا  . 3

843 ص :

« .دنرادن هدربمان  زا  یعالطا  چیه  نونکات  يو  هداوناخ   » هک تسا  هدیدرگ  هفاضا  دش  لاسرا  رد 29/2/1359  هک  روبزم  شرازگ  رد  - 1
.9/2/1359 07ر2 ، هب ف21 ، زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287556  دنس  - 2

.13/2/1359 07ر2 ، هب ف19 -  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287229  دنس  - 3
.23/1/1359 ناتسزوخ ، يرادناتسا  هب  زاوها ،)  ) ناتسزوخ ناتسا  ینابرهش  زا  : گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287178  دنس  - 4

23/1/1359 ریهامجلا ، توص  ویدار  یبرع  شخب  ص12 ، ذخأم 8 ، - 5
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هب کیدزن  نونکات  درک : مالعا  ییوگو  تفگ  یط  یمالسا ، يروهمج  ینابرهش  تسرپرس  روشک و  ترازو  یعامتجا  یسایس -  نواعم  میلسریم  یفطصم 
.دنا هدش  ریگتـسد  ییاسانـش و  ثعب  یـسوساج  رـصانع  زا  يدادعت  لاح  هب  ات  ناگدش  هدـنار  نیب  رد  .دـنا  هدـش  جارخا  قارع  زا  نایناریا ، زا  رفن  رازه   20

(1) .دننزب يراکبارخ  هب  تسد  دننک و  ذوفن  ام  ياهزرم  لخاد  هب  هلیسو  نیدب  ات  تسا  هدرک  رداص  یناریا  همانسانش  اهنآ  يارب  قارع  تلود 

بزح لاعف  ياضعا  زا  رفن  زا 10  شیب  نونکات  تسا ، هدمآ  لمع  هب  ناگدش  هدـنار  زا  هک  یتاقیقحت  رد  تفگ : مالیا  رادناتـسا  یمیهاربا  رغـصا  نینچمه 
(2) .دنا هدیدرگ  ییاسانش  دنا ، هدش  تیبرت  يراکبارخ  يارب  هک  يدارفا  و  یتینما ، نارومأم  ثعب ،

زین حورجم  رامیب و  ناگدـش ، هدـنار  نیب  رد  درک : مالعا  هقطنم  نیا  زا  یـشرازگ  رد  روشک ، برغ  يزرم  قطانم  هب  ناهیک  یمازعا  راگنربخ  لاح ، نیا  رد 
ناریا زرم  رد  هدش ، هدنار  یناریا  نانز  زا  نت  راهچ  نونکات  .دـنا  هدـش  اهر  زرم  يرتمولیک  رد 15  رلیرت ، زابور و  ياه  نویماـک  اـب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب 

(3) .دنا هدرک  لمح  عضو 

رفن  12281 نارلهد ، نارهم و  يورسخ ، راموس ، يزرم  قطانم  قیرط  زا  ًاعمج  تفگ : هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  هدنامرف  ینایخا  گنهرـس  رگید  يوس  زا 
هدـش هدامآ  اهنآ  يارب  هک  ییاه  لحم  ریاس  مالیا و  مرگ ، بآرـس  دابآ ، مرخ  ياه  هاـگودرا  هب  ناگدـش  هدـنار  .دـنا  هدـش  جارخا  قارع  میقم  ناـیناریا  زا 
طاقن ریاس  هب  یتینما ، للع  هب  دنتسه ، رقتسم  نارهم  نارلهد و  مالیا ، رد  هک  قارع  زا  هدش  هدنار  نایناریا  ناهیک ، شرازگ  هب  اما   (4) .دنا هدش  لقتنم  تسا ،

اب يا  هسلج  زورما  تبسانم  نیمه  هب  .دنوش  هداد  ناکسا  ناهفـصا  رد  یقارع ، نیدواعم  زا  راوناخ  تسا 400  رارق  هلمج  زا  (5) تفای دنهاوخ  لاقتنا  روشک 
نیا لیکشت  .دش  لیکشت  ناهفصا  خرس  دیشروخوریش  رد  یماظتنا ، يرادا و  ياه  نامزاس  نالوئـسم  لک و  ناریدم  يرادناتـسا و  یـسایس  نواعم  تکرش 

یسررب نیدواعم ، يارب  مزال  ياه  سیورس  ینامرد و  یتشادهب -  یـشزومآ و  ياهاضف  داجیا  ییاذغ و  داوم  نیمأت  هنیمز  رد  هک  دوب  تهج  نیا  هب  هسلج 
(6) .دیآ لمع  هب  مزال  تارکاذم  اه و 
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نیا .تفای  راشتنا  یلخاد  تاعوبطم  رد  هناگادج  مایپ  جنپ  دنرب ، یم  رس  هب  ناریا  رد  هک  مادص  میژر  فلاخم  هتـسجرب  نایناحور  زا  نت  ود  فرط  زا  زورما 
هوعدلا بزح   " هب باطخ  زین  (7) و  يزاریش دمحمدیس  هللا  تیآ  زا  قارع " ناملسم  تلم   " و قارع ،" شترا  "، " یقارع ناگدش  هدنار   " هب باطخ  اه  مایپ 

.تسا هدش  رداص  ** (8) يزاریش هللادبعدیس  هللا  تیآ  فرط  زا  یئوخ **" هللا  تیآ   " و " 

844 ص :

ص2. ذخأم 13 ، - 1
ص1. ذخأم 1 ، - 2

ص3. ذخأم 12 ، - 3

ص3. ذخأم 40 ، - 4

ص3. ذخأم 12 ، - 5

ص3. ذخأم 40 ، - 6
.775 ص.دنا هدش  یفرعم  رامشزور 21/1/1359  رد  ناگدربمان  و **  - 7

.تسا هدش  جرد  رد ص759  ًالبق  ییوخ  هللا  تیآ  هب  مایپ  - ** 8
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نیا هب  ملظ  روز و  اب  شیوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  امـش  اه  یثعب  هکدنچره  : » تسا هدـمآ  یقارع  ناگدـش  هدـنار  هب  يزاریـش  دمحمدیـس  هللا  تیآ  مایپ  رد 
نتخادـنارب رب  خـسار  یمزع  اب  دـیاب  امـش  نکیل  دزادـنا ، یم  نیطـسلف  زا  ناناملـسم  ندـنار  رد  لیئارـسا  عیاجف  دای  هب  ار  اـم  دـندنار و  نوریب  عیجف  لـکش 

نیا زا  يرگید  تمـسق  رد  .دیهدب » همادا  ار  دوخ  هزرابم  دنا ، هدز  هیکت  قارع  تموکح  دنـسم  رب  کنات  روز  هب  هک  شنابابرا  مادـص و  یتوغاط  تموکح 
هب امـش  هبـسک  دنوش و  لخاد  قارع  میژر  دض  یمالـسا  تمواقم  رد  امـش  دنمورب  ناناوج  .دینک  عورـش  ون  یگدـنز  دـیاب  امـش  نونکا  : » تسا هدـمآ  مایپ 

(1) .دیزاسب گرزب  يادخ  نذا  هب  دوخ  يارب  ار  یناشخرد  هدنیآ  هلیسو ، نیدب  ات  دندرگ  لوغشم  راک  تراجت و 

؟ دیامن تسارح  ظفح و  ار  راوخنوخ  كافس و  مادص  تخت  هک  تسین  روآ  مرش  قارع  دنمورین  شترا  يارب  : » تسا هدمآ  زین  قارع  شترا  هب  يو  مایپ  رد 
نیا ات  دنک  يرادهگن  هزورما  ار  نانآ  هب  ناگتـسباو  تخت  جات و  هک  تسین  بیع  دـیگنج ، ناتـسلگنا  رامعتـسا  اب  رابود  هک  یگرزب  شترا  نینچ  يارب  ایآ 
میژر ياه  يرگمتـس  رب  زورما  رگا  دنیامن ؟ طلـسم  نانآ  رب  ار  هجنکـش  عاونا  نیرت  تواسقرپ  دننک و  ینادـنز  ار  ناوج  رازه  زا 50  شیب  دـنناوتب  نادالج 

درایلیم کی  ياه  بلق  امـش و  ياه  بلق  بوبحم  ینیمخ  ماما  مظعا ، دئاق  ربهر و  نیا  ناه ! میدوب ؟ يربهر  رظتنم  تفگ  دیهاوخ  ایآ  دیوش ، تکاس  ثعب 
شترا هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هتفهن  ناتدوخ  تداعس  تزع و  امش  تباجا  رد  اریز  دییوگ ؛ باوج  وا  يادن  هب  .دنک  یم  ادن  ار  امش  نونکا  ناهج ، ناملسم 

(2)« .تفای تاجن  يدنلبرس  هب  یگدرب  زا  تزع و  هب  تلذ  زا  هلیسو  نیدب  تفگ و  تبثم  باوج  ار  وا  يادن  ناریا  ریلد 

ناینادـنز دـییاشگب ؛ ار  اـه  نادـنز  دـیزیرگب ؛ اـه  ناـگداپ  زا  دـیوش ؛ قـحلم  تلم  هب  شترا ، يا  : » تسا هدـمآ  قارع  شترا  هـب  ماـیپ  زا  يرگید  شخب  رد 
وت يارب  وا  نتـشک  هک  شکب  ار  وا  درک  یگداتـسیا  تربارب  رد  هک  سکره  دیرب و  شروی  هحلـسا  ياهرابنا  هب  دینار ؛ نوریب  اه  لاچ  هایـس  زا  ار  هدیدمتس 
رد ناـسرب »! قارع  ياـضف  هب  ویدار  زا  ارم  ربـکا  هللا  کـناب  مالـسا ، يادـن  اـمن و  كاـپ  ناراوخنوخ ، زا  ار  نویزیولت  ویدار  تسا ؛ خزود  وا  يارب  تشهب و 

دینک يزاسکاپ  مالسادض  رصانع  زا  ار  شترا  نیا  .دشاب  مالسا  شترا  دیاب  قارع  شترا  دیتسه و  ناملسم  همه ، امـش  : » تسا هدمآ  مایپ  نیا  رخآ  تمـسق 
(3) .دوب دهاوخ  امش  روای  رای و  دنوادخ  .دییادزب  دوخ  يور  زا  ار  توکس  گنن  دیوش و  قحلم  قارع  هتساوخاپ  هب  ناملسم  تلم  هب  یگمه  و 

زا مارگلت  نیا  رد  هوعدـلا  بزح  .تسا  هدرک  لاسرا  بزح  نیا  مارگلت  خـساپ  رد  يزاریـش  هللادبعدیـس  هللا  تیآ  هک  تسا  یمارگلت  هوعدـلا  بزح  هب  مایپ 
هوعدلا بزح  هب  مایپ  رد  .دوب  هدرک  دادمتسا  يزاریش  هللا  تیآ  زا  وا  يدازآ  يارب  دوب و  هداد  ربخ  دادغب  ياه  لاچ  هایـس  زا  یکی  هب  ردص  هللا  تیآ  لاقتنا 

هیلع دـیدج  يا  هئطوت  اب  هک  راکتیانج  بزح  هیلع  ار  دوخ  ياـهورین  ماـمت  هک  مهاوخ  یم  قارع  رد  مزیزع  نادـنزرف  ناردارب و  مومع  زا  نم  تسا : هدـمآ 
ناریا و یمالسا  بالقنا 

845 ص :

ص1. ذخأم 1 ، - 1

ص1. ذخأم 1 ، - 2
.نامه - 3
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(1) .درک توعد  باصتعا  هب  ار  نایرازاب  تارادا و  نانکراک  نینچمه  يزاریش  هللا  تیآ  .دنوش  جیسب  هدش ، راک  هب  تسد  ناهج ، ناناملسم 

: تسا هدمآ  قارع " ناملسم  تلم   " هب يزاریش  دمحمدیس  هللا  تیآ  مایپ  رد 

شـشوک قارع  نئاخ  ثعب  هدـناشن  تسد  تموکح  ینوگنرـس  رد  دـنیامن و  لماک  تعاـطا  هلظ  ماد  ینیمخ  ماـما  يادـن  زا  تسا  بجاو  قارع  تلم  رب  . 1
هب ات  هتخاس  هدامآ  ار  رما  نیا  شیپ  هام  دنچ  زا  ایناتیرب  نوچ  دنروخن ؛ ار  یماظن  ياتدوک  لوگ  هک  مراد  یم  رذـحرب  ار  قارع  فیرـش  تلم  نم  ...دـننک و 

نوگنرـس ار  ثعب  بزح  تلم ، دوخ  هک  تسا  مزال  تسا و  دودرم  ًاقلطم  قارع  رد  یماظن  ياتدوک  ره  و  دهد ، رارق  يدیدج  ياه  هرهم  ثعب  بزح  ياج 
ات بصاغ  تموکح  اب  هطبار  عطق  ریگیپ و  یناگمه و  تاباصتعا  تارهاظت و  يرازگرب  هحلسا و  نتفرگ  تسد  هب  اب  رگم  دوش  یمن  رـسیم  مه  نآ  و  دننک ،

.لاعتم دنوادخ  تساوخ  هب  شکیدزن  ینوگنرس 

ماما زا  تعاطا  .دـنیامن  تباجا  دوخ  ياه  ییاناوت  ورین و  مامت  اب  ثعب ، بزح  ینوگنرـس  نوماریپ  ار  ینیمخ  ماـما  يادـن  هک  تسا  ناـهج  ناناملـسم  رب  . 2
وا اب  تفلاخم  و  مالـسلا ، هیلع  ماما  بئاون  زا  یبئان  هللا و  لوسر  يافلخ  زا  یعرـش و  هفیلخ  کی  زا  تعاطا  ثعب ، تموکح  ینوگنرـس  بوجو  رد  ینیمخ 

لوبق نآ ، زا  ریغ  تاکز و  مالسلا و  هیلع  ماما  مهس  لثم  یمالسا  یعرش  قوقح  زا  هار  نیا  رد  لوپ  ندرک  فرـصم  .تسا  لاعتم  يادخ  هب  كرـش  دح  رد 
مکح دسرب ، تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  ازج ، زور  ادـخ و  هب  رفاک  ثعب  بزح  ینوگنرـس  يارب  هزرابم  نادـیم  رد  هک  یقارع  ناناملـسم  زا  یـسکره  تسا و 

( .دننک یم  نفد  دولآ  نوخ  نهاریپ  اب  ار  وا  هدناوخ و  زامن  وا  هب  هکلب  دوش ؛ یمن  طونح  نفک و  لسغ ،  ) .دراد ار  دیهش 

نیا زا  ًاروف  هک  تسا  یعرـش  بجاو  دـنهنن و  مادـص ، تسد  ناـهانگ ، یب  نوـخ  هب  هتـشغآ  تسد  رد  ار  دوـخ  ياـه  تسد  هک  تسا  جـیلخ  ماـکح  رب  . 3
نادنز نینمؤم و  املع و  ندنار  و  لیئارـسا ) اکیرما و  هیاس   ) ثعب بزح  هیاس  ریز  نانآ  ندنام  هک  دننادب  دنوش و  ادج  قارع  اب  نیگنن  يرامعتـسا  هماندهع 

...دنک یگداتسیا  اه  تلم  هدارا  لباقم  دناوت  یمن  دشاب ، مه  تمظع  اب  هک  دنچره  ییورین  چیه  نوچ  درادن ؛ نانآ  يارب  تالکشم  زج  نانآ ، هجنکش  و 

مامت ناتـسزوخ  ناتـسدرک و  تالکـشم  ناس  نیدـب  دـنک و  هزرابم  ثعب ) بزح  طوقـس  نامز  ات   ) شتاناکما مامت  اـب  هک  تسا  ناریا  ناملـسم  تلم  رب  . 4
لوپ و اب  نآ  زا  ایناتیرب  يوروش و  اکیرما و  لیئارـسا و  هک  تسا  نئاـخ  ثعب  بزح  ياـه  تلاـخد  اـه و  يراـکبارخ  زا  تالکـشم  نآ  اریز  دـش ؛ دـهاوخ 

(2)« .دننک یم  ینابیتشپ  يراکبارخ ، کینکت 

503

رارف هب  نانآ  نتخاسراداو  قارع و  روشک  زا  نایناریا  ندنار  جارخا و  اب  نامز  مه  درک : مالعا  ینازراب ) هورگ   ) قارع ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخس 
نتخاس ناریو  هب  اهنآ  .دنا  هدیشخب  تدش  قارع  درُک  تلم  دض  رب  ار  دوخ  هنادرمناوجان  تالمح  تسرپداژن  ياه  یثعب  روشک ، نیا  زا 
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شناد مادـعا  يریگتـسد و  دـیعبت ، جارخا ، هب  هوـالع  هـب  دـنا و  هـتخادرپ  قارع  ناتـسدرک  عرازم  بـیرخت  ندز و  شتآ  قارع و  ناتـسدرک  رد  هد  اهدـص 
نآ زا  دـعب  درُک  ناناوج  نازومآ و  شناد  زا  نت   60 يراج ، هام  نیدرورف  مهدزناش  رد  دوزفا : يو  .دنا  هدرک  مادـقا  درُک  ناناوج  نایوجـشناد و  نازومآ ،

(1) .دندناسر قارع  ناتسدرک  تارکمد  بزح  ياه  هاگیاپ  هب  ار  دوخ  دننک ، رارف  دندش  ریزگان  هک 

ینازراب مارگلت  رد  .داتسرف  ردص  ینب  نسحلاوبا  ینیمخ و  ماما  هب  ییاه  مارگلت  قارع ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  سیئر  ینازراب  دوعـسم  نینچمه  زورما 
رتفد مان  هب  .ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگ  ناـینب  ناریا و  دـنمزوریپ  یمالـسا  بـالقنا  ربهر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  مرتحم  روضح  : » تسا هدـمآ  ماـما  هب 

طیارش رد  ار  دوخ  لماک  هبناج و  همه  ینابیتشپ  مدوخ ، مان  هب  قارع و  ناتسدرک  یم 1976  بالقنا 26  يربهر  قارع و  ناتسدرک  تارکمد  بزح  یسایس 
 ... .میراد یم  مالعا  ترـضح  نآ  زا  دـنک -  یم  یط  ار  نآ  یلاـع  ترـضح  يربهر  هب  ناریا  زوریپ  دنمهوکـش و  بـالقنا  هک  ینونک -  ریطخ  ساـسح و 

قارع ثعب  میژر  هنایـشحو  تالمح  و  ناریا ، يداصتقا  هرـصاحم  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  اب  یـساملپید  طباور  عطق  اب  اکیرما  مسیلاـیرپما  دـیدش  هلمح 
جارخا و و  یمولعمان ، ياج  هب  شا  هداوناخ  دوخ و  دیعبت  ردص و  رقابدمحم  هللا  تیآ  ترضح  يریگتسد  و  قارع ، رد  نام  هعیش  ناردارب  ناناملسم و  هیلع 

عبانم رد  يراکبارخ  و  رهـش ، تفن  صوصخ  هب  هاشنامرک  زیخ  تفن  قطانم  هب  یماظن  تالمح  و  قارع ، زا  یناریا  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  زا 15 شیب  ندنار 
رب هاوگ  لـیلد و  نیرتـهب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هب  ندز  هبرـض  يارب  كاواـس  نئاـخ و  هاـش  نارکون  لاـمع و  هب  نداد  هاـنپ  رد  شیاـه  هئطوت  یتـفن و 

(2)« .تسا شلامع  اکیرما و  ییاوسر 

يرادساپ رد  نام ، ییاناوت  ورین و  مامت  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  يراکمه  زا  هک  میناد  یم  دوخ  یلم  هفیظو  : » تسا هدمآ  نینچمه  روبزم  مارگلت  رد 
یششوک چیه  زا  قارع ، زیرنوخ  كافس و  میژر  اهنآ  همه  سأر  رد  شنارکون و  مسیلایرپما و  ياه  هئطوت  لباقم  رد  شناتسود  ناریا و  سدقم  بالقنا  زا 

« .میتسه امش  اب  يراکمه  تدعاسم و  عون  ره  هدامآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  نانمشد  ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  ام  .میزرون  غیرد 

(3) .تسا هدش  هرباخم  زین  ناریا  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  ياقآ  ناونع  هب  فارگلت ، نیا  نتم  هباشم  دوش  یم  يروآدای 

روشک ترازو  هب  يرمرادـناژ  هلیـسو  هب  تسا ، هدرک  هیهت  دوـخ  ریخا  زور  دـنچ  یماـظن  تامادـقا  زا  تارکمد  بزح  هک  یـشرازگ  زورما ، لاـح ، نیا  رد 
ریگرد قارع ، ناتسدرک  تارکمد  بزح  زا  يا  هخاش  هب  هتسباو  ناگرمـشیپ  لیروآ 1980(19/1/1359 ) زور 8  زا  روبزم ، شرازگ  ساسا  رب  .دـش  لاسرا 

زکارم و هب  لیبرا  ناتسا  ناموچ  هقطنم  رد  بزح  نیا  ناگرمشیپ  شرازگ ، نیا  قبط  .دراد  همادا  زونه  هک  دنتـسه  قارع  شترا  ياهورین  اب  يدیدش  گنج 
رد قارع  شترا  ياه  هاگیاپ 
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دندش و هتـشک  یقارع  ياهورین  زا  يا  هدـع  نآ ، هجیتن  رد  .دـندرک  هلمح  کجنران  نیگنـس و  ياه  حالـس  اب  ناموچ ، گنه  داتـس  هلمج  زا  روبزم  هقطنم 
.دیدرگ دوبان  دش و  قیرح  همعط  شترا ، زکارم  تامهم و  لیاسو و  زا  يریداقم 

یفطـصم نادیواج ، ربهر  ریواصت  تایرـشن و  هتفر و  ناموچ  رهـش  لخاد  هب  ورین  نیا  هعبات  ياهدـحاو  زا  یکی  : » تسا هدـمآ  نینچمه  روبزم  شرازگ  رد 
ًاـصوصخم ناـموچ  رهـش  لـخاد  شترا  زکرم  دـنچ  نینچمه  هدـیدرگ و  شخپ  یعیـسو  تروص  هب  ینازراـب ، دوعـسم  قـیفر  ناـمبزح  سیئر  و  ینازراـب ،

نازابرس زا  ولمم  ربرفن  وردوخ  شش  زا  بکرم  یماظن  ناوراک  کی   » هب هلمح  زا  همادا  رد  .تفرگ » رارق  رابگر  ریز  نارسفا  يارس ) نامهم  " ) هفایضلاراد "

یمخز هتـشک و  اهنآ  نانیـشنرس  زا  نت  دودـح 40  دـش و  هدز  شتآ  وردوخ  شـش  ره  هلمح  نیا  یط  .تسا  هدـش  دای  دـنبرد » ناـموچ و  ناـیم  رد  یقارع 
(1) .دندش
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روط هب  ، 19:30 تعاس رد  هواپ  رد  .درک  زورب  ییاه  یمارآاـن  هواـپ  رد  زورما  تسا ، هتفاـی  موادـت  یبسن  شمارآ  نیـشندرک  قطاـنم  رد  هک  یلاـح  نیع  رد 
تفر یم  لامتحا  هک  ار  یطاقن  داد و  خساپ  نآ  هب  شترا  هلصافالب  هک  دش  باترپ  هواپ  ناتسرهش  رد  رقتـسم  ناگداپ  فرط  هب  هراپمخ  هلولگ  هس  یناهگان 
هاپـس دارفا  هثداح ، نیا  زا  لبق  یتعاس   (2) .تفای همادا  تعاس 24  دودح  ات  يریگرد  .دنداد  رارق  شتآ  ریز  دنـشاب ، هتفرگ  رگنـس  اج  نآ  رد  حلـسم  دارفا 

(3) .دندوب هدرک  تمیزع  ناگنیاب  شخب  فرط  هب  يزاسکاپ ، روظنم  هب  هواپ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ 

رـصان زورما  هسلج  زا  رهـش ، نیا  يرادـنامرف  شرازگ  .تسا  هدـش  راک  میـسقت  یماظتنا  یماظن و  ياـهورین  نیب  هواـپ ، ینونک  تیعـضو  لـیلد  هب  عقاو ، رد 
یهرز  81 رکـشل هدـنامرف  یبارهـس  گنهرـس  شترا و  ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحالف  راسمیت  هاپـس و  تایلمع  هدـنامرف  فیرـشوبا  اب  رادـنامرف )  ) یمظاک

رد رقتـسم  شترا  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  هلمج  زا  هسلج  نیا  رد  .تسا  هدـش  لصاح  هنیمز  نیمه  رد  یتاقفاوت  هسلج ، نیا  رد  .دـنک  یم  تیاکح  شترا ،
(4) .دنک مادقا  يزاسکاپ  تایلمع  هب  رگید  ياهاج  رد  دناوتب  نارادساپ  هاپس  ات  دریگب  هدهع  هب  ار  هواپ  رهش  رود  يریجنز  تظافح  هواپ ،

تعاس نیدنچ  زا  دعب  هدش ، دای  یمازعا  ياهورین  دهد  یم  ناشن  هاشنامرک ، يرادناتسا  هب  تاناماروا  هواپ و  رادنامرف  یمظاک  رصان  شرازگ  لاح ، نیا  رد 
؛ دندرک ینیـشن  بقع  نامجاهم  دـندش و  دراو  دوب -  نامجاهم  لرتنک  تحت  هک  ناگنیاب - "  " شخب عباوت  زا  يدـیزم  ياتـسور  هب  نامجاهم ، اب  يریگرد 

نیا رد  .دـمآرد  بـالقنا  نارادـساپ  فرـصت  هب  تسا ، ناـگنیاب "  " هوک نیرت  عفترم  رد  هک  نویزیولت  ویدار  لـکد  لـحم  يدـیزم و  ياتـسور  هجیتـن ، رد 
یم همادا  ناگنیاب  شخب  زکرم  فرط  هب  ار  دوخ  يورشیپ  نارادساپ  هاپس  دارفا  شرازگ ، نیا  ربانب  .تسا  هدماین  راب  هب  یناج  تراسخ  هنوگ  چیه  يریگرد 

(5) .دنهد
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ینیسح نیدلازع  هزور  دنچ  رفس  .دراد  ار  دوخ  صاخ  تیمها  ینونک ، یبسن  شمارآ  تیعـضو  رد  ناتـسدرک ، رد  ریگرد  ياه  هورگ  یغیلبت  ياه  تیلاعف 
يرازگربخ اب  يا  هبحاصم  رد  جدننـس  رد  زورما  يو  .تسا  هتفرگ  تروص  بوچراچ  نیمه  رد  جدننـس ، هردـناوید و  زقـس ، ناکوب ، هب  ریخا  ياهزور  رد 

، نمـض رد  دـنک و  مالعا  ذاختا و  یمومع  راکفا  بولطم  روشک و  ینونک  عاضوا  اب  بسانتم  یعـضاوم  دیـشوک  هبحاصم  نیا  رد  وا  .درک  تکرـش  سراـپ 
اکیرما اب  هزرابم  هطبار و  عطق  ینیسح  نیدلازع  .دیامن  دیکأت  زین  ار  ناتسدرک  رد  ریگرد  ياه  نایرج  هدش  مالعا  فادها  رد  يریگ  میمـصت  هدارا و  ياقب 

زا ناریا  دض  رب  يا  هلمح  ره  نینچمه  يو  .دوب  دهاوخ  ناریا  ياه  قلخ  رانک  رد  هزرابم  نیا  رد  درُک  قلخ  تشاد  راهظا  دادرارق و  دیکأت  دـییأت و  دروم  ار 
ساسح طیارـش  رد   » دوزفا يو  .درک  دـنهاوخ  عافد  هناعطاق  روشک ، یـضرا  تیماـمت  زا  اـم  ناگرمـشیپ  تفگ : درک و  موکحم  ار  قارع  ثعب  هلمح  هلمج 
(2)-(1)« .میشاب هتشاد  دیدرت  تلود  تین  نسح  دروم  رد  میراد  قح  ام  : » تفگ و  تسین » هقطنم  شمارآ  عفن  هب  هقطنم  رد  شترا  یلعف  لامعا  یلعف ،

هموک تارکمد ، بزح  فرط  زا  ییامیپهار  کی  : » داد شرازگ  لیذ  وحن  هب  ار  يرگید  یتاغیلبت  كرحت  سراپ  يرازگربخ  جدننـس ، زا  رگید  شرازگ  رد 
ياه هئطوت  ندرک  موکحم  ناریا و  اب  اـکیرما  هطبار  عطق  نشج  اـب  هطبار  رد  ییاـمیپهار  تارهاـظت و  نیا  .تفاـی  بیترت  هردـناوید  رد  قلخ ، ناییادـف  هل و 

هل و هموک  تارکمد ، يوس  زا  یگدـنیامن  هب  ییادـف ، ياه  کیرچ  ناراداوه  زا  یکی  .دـش  رازگرب  هقطنم  رد  ثعب  یتسیـشاف  میژر  تسیلاـیرپما و  لاـمع 
(3)« .تشادرب قارع  ثعب  میژر  ياه  تسایس  شترا و  يزاسزاب  اب  هطبار  رد  مسیلایرپما  لامع  ياه  هئطوت  تیهام  زا  هدرپ  تفگ و  نخس  قلخ  ناییادف 

مالعا درک و  رداص  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  هرابرد  يا  هیعالطا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  هدـش ، دای  بوچراـچ  رد  نینچمه  زورما 
هچره : » تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .دیگنج  میهاوخ  ناریا  رـسارس  مدرم  شوداشود  دشاب ، هک  یـسک  ره  هلیـسو  هب  یجراخ  زواجت  ره  لباقم  رد  تشاد :
يدازآ ناکما  رت  شیب  هچره  کیتارکمد ، یتسیلاـیرپما و  دـض  ياـه  ناـمزاس  بازحا و  دوش و  نیمأـت  رتهب  روشک  رـسارس  رد  کـیتارکمد  ياـه  يدازآ 

یتدـیقع و تافالتخا  زا  رظن  فرـص  ار  ام  نهیم  ینویلیم  ياه  هدوت  تفای و  دـهاوخ  يرت  شیب  شرتسگ  یتسیلایرپما  دـض  هزرابم  دنـشاب ، هتـشاد  تیلاـعف 
، یبلطراصحنا لیمحت  اه و  يدازآ  نتخاس  دودحم  .درک  دهاوخ  يروآدرگ  یتسیلایرپما  دض  راکیپ  دحاو  مچرپ  ریز  رد  یبزح ،
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« .دروآ یم  دراو  همطل  یتسیلایرپما  دض  تازرابم  شرتسگ  هب  هجیتن  رد  تسا و  یتسیلایرپما  دض  یعقاو  ياهورین  نتخاس  دودحم 

کی تروص  هب  ام  نهیم  رد  هک  تسا  هدیدمتـس  ياه  قلخ  لکـشم  اـم  روشک  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی  : » تسا هدـش  هتفگ  هیعـالطا  رگید  تمـسق  رد 
هب یناسآ  هب  ناوت  یم  یمالـسا ، يروهمج  بوچراچ  رد  ناریا ، هدیدمتـس  ياه  قلخ  قوقح  نیمأت  یبالقنا و  دروخرب  اب  هدـمآرد و  ریذـپانراکنا  تیعقاو 
یم رامش  هب  يداح  ترورض  هدیدمتس  ياه  قلخ  یلم  قوقح  نیمأت  ناریا ، مدرم  فوفـص  رد  یگچراپکی  داحتا و  داجیا  يارب  .تفای  تسد  لکـشم  لح 

.دنهابتـشا رد  تخـس  میراذـگب ، رانک  ار  یلم  ياه  هتـساوخ  هک  تسا  اجب  میراد ، رارق  مسیلایرپما  لـباقم  رد  اـم  هک  نونکا  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  .دور 
یلخاد ههبج  ماکحتسا  هب  ییوس  زا  رما  نیا  .تخانش  تیمسر  هب  ار  درُک  قلخ  هلمج  زا  اه ، قلخ  يراتخمدوخ  قح  ساسح ، طیارـش  نیا  رد  دیاب  سکعرب 

تاساسحا زا  بالقنا  نانمـشد  هدافتـسا  ءوس  ناکما  رگید  يوس  زا  درک و  دهاوخ  کمک  یتسیلایرپما  دـض  نازرابم  فوفـص  نتخاس  هدرـشف  تمواقم و 
هب یجراخ  زواجت  ره  ربارب  رد  یگرزب  دس  دننک ، یگداتـسیا  ناریا  ياهزرم  رد  هدیدمتـس  ياه  قلخ  نوچ  و  درب ، دـهاوخ  نیب  زا  ار  ناریا  ياه  قلخ  یلم 

(1)« .دروآ دنهاوخ  دوجو 

هار رد  نارادـساپ  هاپـس  هک  یتروص  رد  هدومن  غـالبا  يا  هیمـالعا  یط  تارکمد  بزح  : » داد عـالطا  هاپـس  هب  شترا  كرتشم  داتـس  زورما  رگید ، يوس  زا 
(2)« .دومن دنهاوخ  هلمح  اهنآ  هب  دنهد ، همادا  دارفا  اه و  نیشام  یسرزاب  هب  داباهم  بآودنایم -  ناکوب و  بآودنایم - 
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تاـکرحت لوا ، هلاـقم  رد  هماـنزور  .تخادرپ  اـکیرما  ناریا و  طـباور  هلئـسم  هب  هلاـقم  ود  یط  زین  زورما  ناریا ، هدوـت  بزح  ناـگرا  مدرم ، هماـن  هماـنزور 
ار ناریا  يداصتقا  هرصاحم  تهج  دوخ  نامیپ  مه  ياهروشک  يراکمه  بلج  يارب  روشک  نیا  شـشوک  زین  یمالـسا و  بالقنا  زا  سپ  اکیرما  یناریادض 

هلباقم هب  زین  و  للم ، نامزاس  ياه  همانعطق  اب  نآ  قابطنا  يداصتقا و  ياه  میرحت  نداد  ناشن  ینوناق  يارب  اکیرما  شـالت  هب  نینچمه  دـنک ؛ یم  يروآداـی 
: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  نآ  اب  يوروش  ياه 

هـسلج رد  حرط  نیا  هک  درک  میلـست  دـحتم  للم  نامزاس  تینما  ياروش  هب  ناریا  هیلع  يداصتقا  ياه  تازاجم  درومرد  ار  يا  همانعطق  حرط  رتراک  تلود  »
حرط نیا  وتو  قح  زا  هدافتسا  اب  تینما ، ياروش  یمئاد  وضع  يوروش  داحتا  .دیدرگ  حرطم  دحتم  للم  نامزاس  تینما  ياروش  يد 1358 )  23  ) هیوناژ  13

هک ناریا  اب  یـسایس  هطبار  عطق  زا  سپ  نونکا  اما  دـش ؛ هجاوم  تسکـش  اـب  ناریا  يداـصتقا  هرـصاحم  يارب  اـکیرما  تلود  شـالت  هجیتن ، رد  درک و  در  ار 
اب ناریا ...  هیلع  يداصتقا  ياه  تازاجم  هک  دزاس  دومناو  نینچ  دراد  یعس  ...رتراک  تلود  تسا ، هدش  يا  هزات  هلحرم  دراو  اکیرما  ناریا و  طباور  نارحب 

تینما ياروش  هیوناژ  خروم 13  همانعطق 
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نینچ دـشن و  هتفریذـپ  تینما  ياروش  فرط  زا  هماـنعطق  نیا  هک  دـنناد  یم  ناـهج  ياـهروشک  همه  هک  یتروص  رد  دراد ؛ تقباـطم  دـحتم  لـلم  ناـمزاس 
.درادن دوجو  ًالوصا  يا  همانعطق 

تامیمـصت و هب  اکیرما  مسیلایرپما  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياه  هنومن  تینما ، ياروش  دـحتم و  للم  نامزاس  هلمج  نآ  زا  یللملا ، نیب  عماـجم  تیلاـعف  رد 
تلود هک  يدراوم  رد  یتح  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  هتـشاد  قفو  نآ  هنادـنمزآ  عفانم  اب  هک  دراذـگ  یم  مارتحا  ینامز  اهنت  نامزاس  نیا  ياه  هماـنعطق 
نارحب دروم  رد  تینما  ياروش  ددعتم  ياه  همانعطق  زراب ، هنومن  ناونع  هب  دنک ؛ یم  ضقن  ار  اهنآ  راکـشآ  يوحن  هب  دشاب ، هداد  يأر  اهنآ  هب  دوخ  اکیرما 

هیلخت ار  یلاغـشا  یـضارا  هک  تسا  هتـساوخ  لیئارـسا  زا  هدرک و  موکحم  ار  نآ  ياه  نیمزرـس  لاغـشا  برع و  ياهروشک  هب  لیئارـسا  زواجت  هنایمرواخ ،
همه ینابیتشپ  اب  هکلب  هدربن ، راک  هب  اـه  هماـنعطق  نیا  يارجا  يارب  یـششوک  نیرت  مک  اـهنت  هن  تسا  تینما  ياروش  یمئاد  وضع  هک  اـکیرما  تلود  .دـنک 

برع و ياه  قلخ  قحرب  ياه  تساوخ  هب  ندیشخب  ققحت  اه و  همانعطق  نیا  يارجا  هار  دیوید ، پمک  هئطوت  نداد  نامزاس  راکزواجت و  لیئارـسا  زا  هبناج 
(1)« .تسا هتخاس  دودسم  ار  نیطسلف  برع  قلخ  هژیو  هب 

: تسا هدـمآ  هدـش و  فیـصوت  اکیرما  هلیـسو  هب  قامچ  هب  ندرب  تسد  هبنپ و  اب  ندیربرـس  تسایـس  نتـشاذگ  رانک  اـکیرما  اـب  هطبار  عطق  مود ، هلاـقم  رد 
یم لامِعا  ماما  طخ  یـساسا  ياوتحم  زا  رود  هب  یتموکح ، نالوئـسم  هک  يا  هناـبلطراصحنا  اـی  هناراکـشزاس  ياـه  تسایـس  رثا  رب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  »

« .هدش فرص  بالقنا  زا  ییاهبنارگ  رایسب  تقو  دندرک ،

: تسا هدمآ  یبالقنا  فلتخم  ياهورین  مدرم و  ياه  هدوت  تدحو  ترورض  هب  هراشا  اب  سپس 

یتدـیقع ینامزاس و  تاقلعت  دـندوب و  یـسایس  فلتخم  ياهرظن  دـیاقع و  ياراد  یبالقنا  ياـه  هورگ  ینعی  میژر  ناـفلاخم  بـالقنا ، زا  شیپ  نارود  رد  »
ات میژر  هیلع  ینیمخ ، ماـما  يربهر  هب  قلخ  میظع  دربن  رد  دـندرک و  تکرـش  بـالقنا  رد  هناـقداص  فص و  کـی  رد  اـهنآ  همه  یلو  دنتـشاد ؛ نوگاـنوگ 

بالقنا فص  هار ، همین  ناتسود  یخرب  تفرگ و  تروص  ریزگان  ياه  يدنب  هیال  طقف  هن  بالقنا ، زا  سپ  نارود  رد  .دنتـسج  تکرـش  هنازابناج  يزوریپ ،
.درک زورب  ییاز  تشحو  داعبا  اب  یسایس  تافالتخا  زین  یبالقنا  لیصا  ياهورین  نیب  رد  هکلب  دنتفگ ، كرت  دوخ  یتاقبط  تلصخ  هبانب  ار 

هب هک  دوخ -  گنراگنر  لامع  هلیسو  هب  ار  یسایس  تافالتخا  سپ  دز ؛ نماد  ار  نآ  دش و  داش  ام  قافن  زا  دید ، ررـض  ام  دامتعا  زا  هک  ردق  نامه  نمـشد 
 - دـندرک یم  هئطوت  یعقاو  ياه  تسینومک  نیتسار و  ناناملـسم  هیلع  یلو  دـندوب ، هدـمآرد  ییامن ، تسینومک  ات  ییامن  ناملـسم  زا  یطارفا ، ياه  سابل 

رارق دیدهت  دروم  يدج  روط  هب  ار  بالقنا  ياهدرواتـسد  هک  دندش  رادـیدپ  ام  بالقنا  نامـسآ  رد  عاضوا  نیا  لابند  هب  کیرات  هریت و  ياهربا  .دز  نماد 
هملک و تدحو  تیمها  سپس  دنراذگب و  رانک  ار  فالتخا  یسایس  فلتخم  ياه  هورگ  هک  دش  راتساوخ  ماما  ریخا ، ياهزور  رد  هناتخبـشوخ  اما  داد ؛ یم 

.تخاس ناشنرطاخ  رگید  راب  ار  یلدکی  رما 
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صیخشت مهم  هک  تسا  هدوب  نیا  هشیمه  ام  رواب  هدوب و  ناریا  هدوت  بزح  یسایس  یـشم  لوصا  زا  یکی  هراومه  یبالقنا  عونتم  ياهورین  داحتا  یتایح  رما 
نیب یـسایس  ياه  يریگرد  هرجاـشم و  هب  دـیاب  اـکیرما  مسیلاـیرپما  اـب  ییوراـیور  يارب  .تسا  نآ  يوس  هب  اـه  شتآ  همه  ندرک  هجوتم  هدـمع و  نمـشد 
.درک ینابیتشپ  یقلخ  یتسیلایرپما و  دـض  عطاق  تسایـس  ماما و  طخ  زا  یتدـیقع ، عضاوم  ظفح  نمـض  داد و  نایاپ  یبالقنا  یقرتم و  ياه  هورگ  بازحا و 
ههبج ندز  مهرب  ناکما  نکفا  هقرفت  لماوع  ناگدننک و  کیرحت  هب  دیـشک و  تسد  هنایوج  هقرفت  هنابلطراصحنا و  تسایـس  زا  هشیمه  يارب  راب  کی  دیاب 

لالقتـسا هب  یبایتسد  هلمج : زا  تسا ؛ هداد  هئارا  ییاه  لح  هار  اکیرما  اـب  ییوراـیور  يارب  همادا ، رد  هلاـقم  هدنـسیون   (1)« .دادن ار  ام  یبالقنا  مدرم  دـحتم 
رـصانع همه  زا  نآ  يزاـسکاپ  و  یبـالقنا ، یقلخ و  ًاـعقاو  شترا  هب  شترا  لیدـبت   » تهج ینوـیلیم  شترا 20  هدـیا  هب  ندـناشوپ  لمع  هماج  يداـصتقا و 

« .بالقنادض اب  يراکمه  هدامآ  هدز و  توغاط 
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هاگـشناد يولج  رد  ماظن  نافلاخم  ناقفاوم و  نیب  ینابایخ  هناحلـسمریغ  دروخرب  کی  زا  هک  درک  لاـسرا  ینابرهـش  يارب  یـشرازگ  شترا  كرتشم  داـتس 
عـضوم تّدـح  تدـش و  زا  یـشان  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  اه  نابایخ  رد  یجیار  هدـیدپ  ًابیرقت  رما  نیا  هک  دوش  یم  يروآدای  .دـنک  یم  تیاکح  نارهت 

ياهداهن نوناق و  تیمکاح  لماک  رارقتسا  مدع  و  یبالقنا " تیعضو   " موادت و  یسایس ، ياه  ورگ ه  یخرب  هدننک  کیرحت  ًادیدش  راکـشآ و  ياه  يریگ 
هاگـشناد يولج  رد  باتک  راون و  ناگدنـشورف  پچ و  ياه  هورگ  نیب  زورما  حبـص  هلـصاو ، عالطا  ربارب  : » تسا هدمآ  روبزم  شرازگ  رد  .تسناد  ینوناق 

(2)« .تسا هتفای  همتاخ  يریگرد  نیا  سیلپ  تلاخد  اب  دندیدرگ و  حورجم  رفنراهچ  هجیتن  رد  هک  داجیا  ییاه  يریگرد  نارهت 

نیا ساسا  رب  .دهد  یم  حیضوت  ار  اه  يریگرد  هنوگ  نیا  ياه  هنیمز  زا  یـشخب  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  هدش  هداد  يرگید  ربخ  روکذم ، شرازگ  همادا  رد 
روبزم هیمالعا  .دش  شخپ  ماما ] يزورون  مایپ   ] ینیمخ ماما  يا  هدام  همان 13  هیلع  يا  هیمالعا  نارهت  هاگشناد  لباقم  رد  زورما  تعاس 19:10  رد   » شرازگ

ماما يزورون ]  ] نانخـس زا  روبزم  هیمالعا  رد  .تسا  هدوب  تسینومک ]" نازرابم  داحتا   " هب موسوم  یکچوک  هورگ   ] یتسینومک نازرابم  هیداـحتا  فرط  زا 
هغاز دننک ، نصحت  راک  يارب  دنرادن  قح  ناراکیب  دنرادن ، باصتعا  قح  نارگراک  تینما ، لاس  رد  هک  دنا  هدش  رکذـتم  داقتنا و  تینما " لاس   " دروم رد 

(3)« .دنیامن مادقا  نیمز  نتفرگ  يارب  دنرادن  قح  ناناقهد  دننک ، ضارتعا  دنناوت  یمن  نانیشن 

جرد يا  هلاقم  ددرگ " دـیاب  داجیا  ناراد  هیامرـس  يارب  تینما   " ناونع تحت  نآ ، رد  هک  دـش  رـشتنم  پچ " داحتا   " هماـن هتفه  هرامش 31  نینچمه  زورما 
زا مه  ینیمخ  هللا  تیآ  .مه  بالقنا  ياروش  دیوگ و  یم  نآ  يرارقرب  موزل  تینما و  زا  ردص  ینب  تسا : هدمآ  نآ  نمض  هدش و 

852 ص :

ص3. ذخأم 12 ، - 1
.23/1/1359 اجاش ، هب  یهدنامرف ، زکرم   - 3 اجامس زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063372  دنس  - 2

.نامه - 3
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.ددرگزاب ناریا  هب  تینما  دیاب  هک  تسا  یلاس  لاسما  دیوگ  یم  هناعطاق  يزورون ، مایپ  رد  دوش و  یمن  هتسخ  نآ  ررکم  رارکت 

دندرب و یم  رـس  هب  تینما  لامک  رد  ناگتـسشن ، مایق  ياهدرواتـسد  تراغ  هرفـس  رـس  رب  نارالاس و  یناحور  تسا : هدـمآ  هلاقم  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
تلود روـط  نیمه  و  راـکیپ -  دوـب و  تمواـقم  هک  رگید  ياـج  ره  رد  هن  رورپ و  لـی  ناتـسدرک  رد  هن  هتبلا  ناشنارادـساپ -  ناـشاه و  هتیمک  ناـس  نیمه 

و یندرک ، لمحت  دوب و  ارذگ  تفرگ  یم  ار  ناشنماد  اه  ینماان  مه  رگا  .ناش  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناش و  هللا  بزح  ناشراصنا ، ناوعا و  نارادـم و 
(1) .رامثتسا هیامرس و  ظفاح  ياهرازبا  يارب  تینما  رامثتسا و  هیامرس و  يارب  تینما  ددرگزاب ؛ دیاب  تینما  نونکا 
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ینوناق یمسر و  تالیکشت  لاح  نیع  رد  یبالقنا و  يورین  کی  هک  ارچ  تسا ؛ لکشم  ساسح و  رایسب  هاپـس  شقن  ینونک ، يرارطـضا  داح و  عاضوا  رد 
زا تسا ؛ هدوزفا  ورین  نیا  شقن  هب  طوبرم  تالکشم  اه و  تیساسح  رب  تالضعم ، لئاسم و  یخرب  دوجو  .دیآ  یم  رامـش  هب  دیدج ، ماظن  رادساپ  عفادم و 

و لوئسم ، ياه  نامزاس  اهداهن و  رد  مزال  ششک  ناوت و  نادقف  دیدج ، ماظن  رارقتسا  مدع  زا  یـشان  تالـضعم  اه و  يریگرد  هوبنا  فیاظو ، عونت  هلمج :
زا مدرم  تاعقوت  نازیم  ندوب  الاب  رگید ، يوس  زا  هاپس و  اب  ماظن  فلاخم  حلسم  ياه  هورگ  هنازوت  هنیک  دیدش و  داضت  .هاپـس  ییاپون  یگبرجت و  یب  ًاضعب 

.دراد رارق  تاظحالم  تادهاشم و  نیب  هرذ  ریز  رت  شیب  هاپـس  ًاعبط  یتیعـضو  نینچ  رد  .درک  هفاضا  هدـش  دای  دراوم  هب  دـیاب  زین  ار  نانآ  اب  هلباقم  رد  هاپس 
تیعقوم يراوشد  یگدـیچیپ و  يارب  يرت  شیب  حیـضوت  دـناوت  یم  تسا ، طبترم  هاپـس  درکلمع  اب  يوحن  هب  هک  یماظتنا  فلتخم  داهن  هس  زا  شرازگ  هس 

.دشاب هاپس  ینونک 

، دـش لاسرا  هاپـس  يزکرم  داتـس  هب  زورما  هک  روشک  ترازو  یماظتنا  لک  هرادا  شرازگ  رد   (2) .تسا دورد  ثداوح  ياهدـمایپ  هب  طوبرم  لوا  شرازگ 
رد نارادساپ  دارفا  یسرزاب  زا  یـضاران و  ناتـسرهش  نآ  هب  یمازعا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  روضح  زا  دورد  ناتـسرهش  نیلـصحم  : » تسا هدمآ  نینچ 

فرط هب  ار  نانآ  مدرم ، بیرف  اب  هطبار  نیا  رد  بالقنادـض  دارفا  .دـنا  هداتفا  تشحو  هب  نانآ  دارفا  زا  یـضعب  يریگتـسد  مدرم و  لزانم  زا  بش  ياه  همین 
جورخ ات  هک  دـنا  هدرک  مالعا  دنـشاب ، یم  رهـش  رد  هک  زین  نانآ  زا  يدادـعت  يراوتم و  يریگتـسد ، سرت  زا  نازومآ  شناد  .دـنهد  یم  قوس  ییارگ  پچ 
تروص هب  یتلود  تارادا  بلغا  اه و  کناب  سرادم و  نیکاکد ، رثکا  ًانمـض  .درک  دنهاوخ  يراددوخ  سالک  هب  نتفر  زا  رهـش ، نیا  زا  بالقنا  نارادساپ 

(3)« .تسا هدمآرد  لیطعت 

ناتـسرهش یـضاران  یلاـها  زا  يا  هدـع  : » تشوـن رادناتـسا  هب  دوـخ  زورما  شرازگ  رد  ناتـسزوخ  ینابرهـش  .تسا  درگنـسوس  هـب  طوـبرم  رگید  شرازگ 
هاپس هب  دنراد  دصق  هموح  درگنسوس و 

853 ص :

ص5. ، 23/1/1359 هرامش 31 ، پچ ، داحتا  همان  هتفه  - 1
.تسا ص503 هدمآ  رامشزور 16/1/1359  رد  دورد  ثداوح  شرازگ  - 2

.23/1/1359 نارادساپ ، هاپس  يزکرم  داتس  هب  یماظتنا ، روما  زا  : گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 136840  دنس  - 3
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(1)« .دنیامنب نارادساپ  هاپس  دارفا  زا  يریگ  ناگورگ  هب  تردابم  هدومن و  هناحلسم  هلمح  درگنسوس  رد  رقتسم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ 

رد ریزو  تسخن  تنواعم  هب  یشرازگ  رد  يرمرادناژ  تاعالطا  .تسا  هداد  خر  زورما  هک  تسا  باهذ  لپرـس  رد  كوکـشم  یلتق  هب  طوبرم  رگید  بلطم 
هزیگنا و  دیسر ، لتق  هب  هلولگ ژ3  طسوت 13  زور 23/1/59  باهذ ، لپرس  رد  هدوت  بزح  يادیدناک   (2) .ق.فلا ردپ  : » تشون هراب  نیا  رد  بالقنا ، روما 

(3)« .تسا هدوب  نارادساپ  هاپس  زا  هدربمان  دایز  داقتنا  لتق ،
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شور بوچراچ  رد  نآ  لیلحت  زین  ناتسزوخ و  ریخا  ثداوح  رب  تسا  يرورم  هک  داد  راشتنا  يا  هیعالطا  زورما  ناتسزوخ ، رد  هدوت  بزح  یتلایا  نامزاس 
رد هچنآ  هژیو  هب  تسا ؛ هدـهاشم  لباق  اه  نایرج  رگید  اـب  هدوت  بزح  يدـنبزرم  عون  ریخا ، ثداوح  رورم  رب  هوـالع  هیعـالطا  نیا  رد  .بزح  نیا  یـشم  و 

هباشم ياه  شیارگ  تیوقت  قلخ و  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  رد  يراذـگریثأت  يارب  هک  تسا  بزح  نیا  یگـشیمه  شـالت  همادا  تسا ، هجوت  روخ 
ياـه هورگ  رگید  هـک  نـصحت -  باـصتعا و  يراـکیب ، نوـچ  یتالکـشم  هراـبرد  يریگ  عـضوم  عوـن  .دـهد  یم  تروـص  ناـمزاس ، نآ  رد  هدوـت  بزح 

نیا عومجم ، رد  .تسا  هیعالطا  رد  هجوت  نایاش  دراوم  هلمج  زا  زین  دننک -  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دیدج  ماظن  ندیبوک  يارب  یعبنم  تروص  هب  یتسیـسکرام 
نیا فادها  و  اه " مرن   " هک تسا  هدوت  بزح  جیورت  عضاوم و  صاخ  عون  زا  یبلاج  هنومن  دنک ، یم  سکعنم  ار  يددعتم  ثداوح  هک  نیا  نمض  هیعالطا 

تخانش شریذپ و  زا  یشان  هک  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  هنایارگ " عقاو   " یجیردت و یشور  هک  یبزح  دنک ؛ یم  بیقعت  هلصوح  اب  میقتسمریغ و  ار  بزح 
: تسا حرش  نیا  هب  روبزم  هیعالطا  لماک  نتم  * (4) .تسا ینیمخ  ماما  صخش  دیدج و  ماظن  میظع  تیعورشم  تردق و 

، اهنآ یلخاد  لماوع  قارع و  یثعب  راکتیانج  تلود  مسینویهص و  اکیرما ، مسیلایرپما  ياه  يراکبارخ  تاکیرحت و  اه ، هئطوت  یناتسزوخ ! زیزع  نانطومه  »
نیب زاگ  تفن و  هلول  تفه  راـجفنا  .تسا  هدـش  اـه  هسیـسد  اـه و  هئطوت  زکرم  ناتـسزوخ  صوصخ  هب  هتفاـی و  يرت  شیب  تدـش  تّدـح و  هتـشذگ  هتفه 

رد ناراکیب  تارهاظت  هب  هلمح  هدش ، رهشهام  هب  نآ  يدیلوت  داوم  لاسرا  نادابآ و  هاگـشیالاپ  زا  یتمـسق  راک  ندش  لتخم  هب  رجنم  هک  نادابآ  رهـشهام و 
زور رد  رهشهام 

854 ص :

.23/1/1359 ناتسزوخ ، ناتسا  رادناتسا  هب  زاوها ،)  ) ناتسزوخ ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 294132  دنس  - 1
.تسا هدش  رکذ  لماک  مان  دنس  رد  - 2

تنواعم  ) يریزو تسخن  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) مود نکر  یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021390  دنس  - 3
.30/1/1359 بالقنا ،) روما  رد 

بزح  " و ناریا " قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس   " ینعی ماـظن  فلاـخم  گرزب  ناـمزاس  ود  رد  شور ، نیمه  هناروبـص  موادـت  اـب  هدوت  بزح  - * 4
تـسکش ندـش  یعطق  زا  سپ  و  یماظن " زاف   " زا دـعب  هدـش  داجیا  صاخ  ياضف  رد  .درک  داجیا  ار  شیوخ  بولطم  باعـشنا  ناریا " ناتـسدرک  تارکمد 

رارق اه  يریگتـسد  درگیپ و  لومـشم  اه ، تدـم  زا  دـعب  هک  دوب  یهورگ  نیرخآ  هدوت  بزح  زین  ناهارمه  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  هناحلـسم  تامادـقا 
نآ سیـسأت  دندرک و  دـیکأت  نآ  یتیمها  یب  رب  بزح  ناربهر  اهدـعب  هک  يا  هخاش  دوب ؛ بزح  نیا  یماظن  یفخم  هخاش  نتفر  ول  لیلد  هب  مه  نآ  .تفرگ 

.دنتسناد رضم  ینعم و  یب  یهابتشا  ار 
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زور 19 رد  زیمآ  کیرحت  تارهاظت  نتخادـنا  هار  هب  نآ  بقاعتم  هدـش و  رگید  رفن  دـنچ  ندـش  حورجم  رفن و  ود  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  هک  نیدرورف   18
زا یـشخب  ینابیتشپ  دروم  هنافـسأتم  هک  تسار  یطارفا  ياهورین  بناج  زا  يا " هدوت  رب  گرم  ییادـف ، رب  گرم  تسینومک ، رب  گرم   " راعـش اب  نیدرورف 

شتآ هب  رهـشهام و  رد  یـشورف  باـتک  ياـه  هکد  اـه و  کـسویک  هب  ناتـسد  هب  قاـمچ  هلمح  نآ ، لاـبند  هب  و  تفرگ ، رارق  ینابرهـش  دارفا  نارادـساپ و 
رتفد هب  رادقامچ  زا 100  شیب  هلمح  ناریا ،) قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  ناریا و  هدوت  بزح  تایرـشن  شورف  کـسویک  هلمج  زا   ) اـهنآ ندیـشک 

نیدرورف رد 18  یبمب  راجفنا  درواین ، راب  هب  یناج  یلام و  تاراسخ  مدرم ، کمک  نیلوئـسم و  يرایـشوه  رثا  رد  هناتخبـشوخ  هک  زاوها  رد  مدرم " هماـن  "

هتشک و اب 2  نیدرورف  زور 21  رد  نادابآ  رهـش  ياه  یتیوک  رازاب  رد  یبمب  راجفنا  دـیدرگ و  رفن  ندش 11  هتشک  هب  رجنم  هک  زاوها  رهـشمرخ  ژاساپ  رد 
.دنتسه اه  يراکبارخ  نیا  هلمج  زا  یمخز ، رفن  زا 20  شیب 

رد یفلتخم  تارهاظت  تسا ، هتفرگ  تروص  قارع  ياه  یثعب  هب  هتسباو  یبالقنادض  لماوع  هلیسو  هب  ًامیقتـسم  هک  اه  راجفنا  اه و  يراکبارخ  نیا  رانک  رد 
تـسد تاکیرحت ، اه و  يریگرد  نیا  داجیا  رد  .تسا  هدـیماجنا  ییاه  يریگرد  هب  هنافـسأتم  هک  هتفرگ  تروص  زاوها  نادابآ و  رد  هلمج  زا  ناتـسزوخ و 
هلیـسو هب  هاگـشیالاپ ) يزکرم  رتفد   ) سیفا لارنج  ریخـست  هشقن  اه  هئطوت  نیا  هلمج  زا  .دوش  یم  هدـید  حوضو  هب  یتسیئوئام  یثعب و  یبالقنادـض  لـماوع 

رفس نیا  نداتفا  بقع  هب  اب  هک  دریگ ، تروص  نادابآ ، هب  روهمج  سیئر  ردص  ینب  ياقآ  ترفاسم  زور  رد  دوب  رارق  هک  تسا  نادابآ  رهش  ياه  تسیئوئام 
ناریا يزرم  قطانم  نیعجترم  نیب  نامیلسدجسم و  رد  رایتخب  لماوع  نیب  حالـس  شخپ  رب  ینبم  یتاعیاش  لاح  نامه  رد  .تسا  هدشن  ارجا  همانرب  نیا  ًاتقوم 

.دراد لوذبم  یساسا  يدج و  تامادقا  هئطوت ، نیا  ندرک  یثنخ  يارب  هک  دراد  هفیظو  تلود  تفرگ و  يدج  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  قارع  و 

یناریا لماوع  قارع و  یثعب  میژر  مسینویهـص و  اکیرما ، مسیلایرپما  هناراکبارخ  تیلاـعف  دـیدشت  ناتـسزوخ ، رد  ناریا  هدوت  بزح  یتلاـیا  ناـمزاس  رظن  هب 
هنارگتراـغ و طـباور  هنوگره  راـموط  هک  دور  یم  ینیمخ ، ماـما  يربـهر  هب  ناریا  یقلخ  یتسیلاـیرپما و  دـض  گرزب  بـالقنا  .تسا  یعیبـط  ًـالماک  اـهنآ 

هنوگ چـیه  نونکات  اه  لاربیل  يراکـشزاس  اکیرما و  مسیلایرپما  ياه  گنرین  سیاـسد و  ماـمت  هک  اـج  نآ  زا  .دـچیپب  مه  رد  ار  مسیلاـیرپما  اـب  يرامعتـسا 
تیلاـعف دـیدشت  نیا  ینیب  شیپ  .دزادرپب  میقتـسم  هلمح  هب  رت  هنایـشحو  رتراـه و  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هک  تسا  یعیبط  هدرواـین ، راـب  هب  ناـشیارب  یتـیقفوم 

ياه ناگرا  للعت  یتسـس و  تسا ، یعیبطریغ  هچنآ  اما  تسا ؛ هدش  جرد  دنفسا 58  زور 12  رد  مدرم ، همان  رادشه  تروص  هب  ناتـسزوخ ، رد  بالقنادض 
تاسیسأت دوجو  اب  هنافـسأتم  .تسا  ناریا  هدوت  بزح  رادشه  ندینـشن  مهم و  تاسیـسأت  تظافح  رما  رد  اه ، هئطوت  نیا  ندرک  یثنخ  رد  یتلود  یبالقنا و 

، اه هناخ  هبملت  دنلبدیب ، زاگ  هاگشیالاپ  تفن و  ياه  هلول  نادابآ ، هاگشیالاپ  لثم  ناتسزوخ  رد  یمهم  یتعنص 
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زاوها فارطا  تفن  ياه  هاچ  هب  یسرتسد  ًالثم  هک  يروط  هب  تسا ؛ زیچان  رایـسب  یتظافح ، تامادقا  هریغ ، نیمار و  قرب  دالوف ، درون و  یتعنـص  ياهدحاو 
.تسا رسیم  لاکشا  نودب 

دننزب و تسد  يرت  هدرتسگ  یتظافح  تامادقا  هب  اه  يراکبارخ  نیا  ندرک  یثنخ  يارب  هک  میهد  یم  رادـشه  یبالقنا  ياه  ناگرا  تلود و  هب  رگیدراب  ام 
يزرم طاقن  لرتنک  هک  تسا  نآ  رب  ناتـسزوخ  رد  ناریا  هدوت  بزح  یتلایا  نامزاس  .دـنریگب  کمک  روظنم  نیدـب  یبالقنا  ياهورین  ماـمت  مدرم و  همه  زا 

.دریگ تروص  يرت  شیب  تبقارم  اب  رت و  يدج  دیاب  قارع  ناریا و 

ماد هب  هک  دـهد  یم  رادـشه  ناتـسزوخ  یبالقنا  یقرتم و  ياه  هورگ  اه و  نامزاس  همه  هب  ناتـسزوخ  رد  ناریا  هدوت  بزح  یتلاـیا  ناـمزاس  لاـح  نیع  رد 
ار لباقتم  تاکیرحت  ناکما  هدیجنسن ، تامادقا  اب  یطارفا  تسار  ياهورین  اهامن و  پچ  ًالمع  نوچ  دنتفین ؛ یطارفا  تسار  امن و  پچ  ياهورین  تاکیرحت 
رد ار  ام  بالقنا  رت  ممـصم  رت و  شیب  هچره  هک  دـنراد  رظن  رد  نآ  يا  هقطنم  لماوع  اکیرما و  مسیلایرپما  هک  ینامز  رد  يرایـشوه  نیا  .دـننک  یم  مهارف 
زا ار  دوخ  باسح  هک  تسا  پچ  قداص  ياهورین  رگید  قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  اب  اـم  نخـس  يور  .دراد  يدـج  تیمها  دـنزاس ، هقرغ  نوخ 

دننک و كرد  ار  اکیرما  مسیلایرپما  اب  هزرابم  تیولوا  طیارـش ، نیا  رد  دنتفین و  اهنآ  تاکیرحت  ماد  هب  دنزاس و  ادج  یبالقنادـض  ياه  تسیئوئام  باسح 
.دننک زیهرپ  ًادج  دناشکب ، فارحنا  هب  ار  يریگ  تهج  نیا  هک  یمادقا  ره  هب  ندز  تسد  زا 

" مالـسا  " مان هب  هک  یطارفا  تسار  ياهورین  تاکیرحت  ماد  هب  هک  میهاوخ  یم  زین  ماما  طخ  قیدـص  ناوریپ  یبالقنا و  زرابم و  ناناملـسم  زا  لاح  نیع  رد 
یمادقا هنوگره  هب  ندز  تسد  زا  دنتفین و  دننکـش ، مهرد  ار  مدرم  یتسیلایرپمادض  تدحو  هللا ، بزح  مان  هب  حالطـصا  هب  دنـشوک  یم  و  دننک ، یم  لمع 

هقرفت تهج  رد  نآ  لماوع  اکیرما و  مسیلایرپما  دوس  هب  اهنت  لامعا  نیا  اریز  دنزیهرپب ؛ ًادـج  دریگ ، یم  تروص  تارهاظت  نصحت و  اب  هزرابم  هناهب  هب  هک 
.تسا اکیرما ، گرزب ، ناطیش  هیلع  راکیپ  ینعی  هزرابم ، یلصا  تهج  ِفارحنا  اهورین و 

میظنت هب  هک  دـهاوخ  یم  تلود  زا  دـنک و  یم  كرد  ار  ناراکیب  قح  هب  ياه  تساوخ  هک  نیا  نیع  رد  ناتـسزوخ ، رد  ناریا  هدوت  بزح  یتلاـیا  ناـمزاس 
یمن فرح  هدـعو و  اب  اهنت  تسا و  بالقنا  يارب  یکانرطخ  هیلب  يراکیب  هچ  دـشیدنیب ، يراکیب  لضعم  لح  تهج  رد  تدـمزارد  هاـتوک و  ياـه  هماـنرب 

هزرابم زا  فارحنا  هنوگره  نوچ  دنریگن ؛ رارق  اه  تسیئوئام  بالقنادض و  تسد  تلآ  هک  دهاوخ  یم  ناراکیب  زا  لاح  نیع  رد  تفر ، نآ  گنج  هب  ناوت 
هک تسناد  دیاب  .تسا  بالقنا  تسکـش  تهج  رد  اکیرما و  دوس  هب  تیاهن  رد  دشابن ، فده  نیا  تمدخ  رد  هک  هزرابم  زا  یلاکـشَا  ذاختا  اکیرما و  هیلع 

هعجاف .درک  دـهاوخ  بوکرـس  ار  قلخ  ماـمت  دسانـش و  یمن  سراـف  برع و  تسینومک ، ناملـسم و  راـکاب ، راـکیب و  دوش ، هریچ  اـکیرما  مسیلاـیرپما  رگا 
.تسا اه  مشچ  يولج  زونه  یلیش  ياتدوک  قدصم و  تموکح 

بازحا همه  زا  قلخ  دحتم  ههبج  لیکشت  ناتسزوخ ، رد  ناریا  هدوت  بزح  یتلایا  نامزاس  رظن  هب 
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ریذـپان بانتجا  یترورـض  تروص  هب  اکیرما ، گرزب ، ناطیـش  هیلع  عطاق  هزرابم  يارب  ینیمخ  ماما  يربهر  ریز  یتسیلایرپما  دـض  ياهورین  اه و  نامزاس  و 
يارجا يارب  ار  شکتمحز  مدرم  دبایب و  ار  یعامتجا  يداصتقا و  هدیدع  تالکشم  لح  هار  كرتشم ، همانرب  اب  دناوت  یم  قلخ  دحتم  ههبج  .تسا  هدمآرد 

(1)«23/1/1359 ناتسزوخ ، یتلایا  نامزاس  ناریا ، هدوت  بزح  .دنک  جیسب  نآ 
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اب هک  داد  رادـشه  بالقنا  هاگداد  عرـش  مکاح  ناهیک ، همانزور  زورما  هرامـش  شرازگ  هب  ناریا ، هدرتسگ  يداـصتقا  میرحت  هب  اـکیرما  ياهدـیدهت  دـمایپ 
نانآ هدش  راکتحا  ياهالاک  دش و  دنهاوخ  هاگداد  نیا  میلـست  نارکتحم  راکتحا ، هدهاشم  تروص  رد  تفگ  يو  .دش  دـهاوخ  راتفر  تدـش  هب  نارکتحم 

، لامعا هنوگ  نیا  رارکت  تروص  رد  نینچمه  .تفرگ  دهاوخ  رارق  ناگدننک  فرصم  رایتخا  رد  تسا ، هدش  سیـسأت  روظنم  نیدب  هک  ییاه  هاگـشورف  رد 
بقارم رت ، شیب  هچره  يرایشوه  اب  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  زین  ماما  یفنص  روما  هتیمک  ناسرزاب  هب  ناهیک  هتـشون  هب  .دش  دهاوخ  هرداصم  نانآ  لاوما 

هب ار  بتارم  فلخت ، هدهاشم  تروص  رد  و  دننک ، یمن  هضرع  رازاب  هب  دنا و  هتشادهگن  اهرابنا  رد  ار  دوخ  يالاک  هک  دنـشاب  یناگدننکدیلوت  نارکتحم و 
دنداد نانیمطا  مدرم  هب  یناگرزاب  يزرواشک و  ترازو  تاماقم  نینچمه  شرازگ ، نیا  ربانب  .دنهد  عالطا  ماما  یفنص  روما  هتیمک  ای  هتیمک  نیرت  کیدزن 
دوجو هب  يدوبمک  رگا  دنتفگ : اهنآ  .تسا  هدش  هریخذ  اه  هناخدرـس  اهرابنا و  رد  هدش و  هداد  شرافـس  یفاک  رادقم  هب  يراج  لاس  يارب  ییاذغ  داوم  هک 

یب ار  دوخ  ياهالاک  دننک و  هدافتـسا  ءوس  ناریا ، دضرب  اکیرما  يداصتقا  میرحت  زا  دنهاوخ  یم  وجدوس  بلط و  تصرف  يا  هدع  تسا و  یعونـصم  دـیآ 
(2)) .دنربب نالک  دوس  هار  نیا  زا  ات  دننک  نارگ  تهج 
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نازیم هرابرد  یفلتخم  ياه  شرازگ  اه و  لیلحت  اه  يرازگربخ  تاعوبطم و  اهروشک ، رگید  اب  ناریا  يداصتقا  طاـبترا  رد  تفن  هاـگیاج  تیمها  لـیلد  هب 
رثا ندرک  یثنخ  زین  ناریا و  يارب  حالـس  نیا  ندوب  هدـیاف  مک  ای  ندوب  هدـیاف  یب  ءاـقلا  تهج  رد  ًاـبلاغ  هک  ییاـه  شرازگ  دـنهد ؛ یم  راـشتنا  نآ  تیمها 
یم رکذ  هراب ، نیا  رد  هسنارف  يرازگربخ  ریسفت  تفن و  یـصصخت  هیرـشن  کی  ریـسفت  هنومن ، يارب  اج  نیا  رد  .تسا  ناریا  تفن  ریزو  زیمآدیدهت  نانخس 

.دوش

تفن زا  دـنک ، لمحت  يا  هبرـض  هک  نیا  نودـب  هام  شـش  تدـم  لماک  روط  هب  دـناوت  یم  ناهج  تشون : دوخ  ریخا  هرامـش  رد  ویگرآ  مویلورتپ  همان  هتفه 
هک درک  رکذ  نیا  ار  نآ  لیلد  هیرـشن  نیا  .تسا  هدوهیب  يراـک  ناریا  تفن  ریزو  دـیدهت  لـمع و  نیا  هک  دوزفا  هماـن  هتفه  نیا  .دـیامن  یـشوپ  مشچ  ناریا 

(3) تسا زیچان  رایسب  عیانص ، نیا  هیذغت  يارب  ناریا  یتفن  کمک  دنتسه و  هریخذ  ياراد  یفاک  هزادنا  هب  رضاح  لاح  رد  یناهج  یتفن  عیانص 

تفن تشون : يریسفت  یط  ناریا ، تفن  عوضوم  یسررب  لیلحت و  رد  زین  هسنارف  يرازگربخ 
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.دـننک نشور  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  عضوم  دـیاب  زین  نپاژ  اپورا و  نایم  نیا  رد  تشاد و  دـهاوخ  یـساسا  شقن  اکیرما  ناریا و  ياـه  يریگرد  هعـسوت  رد 
مالعا روشک  نیا  دـضرب  هک  يداصتقا  میرحت  رد  ناریا ، نتخاس  يوزنم  يارب  رتدوز  هچره  هک  تسا  هدروآ  راـشف  شنادـحتم  رب  اـکیرما  يروهمج  سیئر 

هک يروشک  ره  هب  تفن  لیوحت  هک  درک  مالعا  ( 20/1/1359  ) هبنـشراهچ زور  ناریا ، تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  یلو  دندنویپب ؛ اکیرما  هب  تسا  هدرک 
.دش دهاوخ  عطق  دراد ، یگنهامه  هدحتم  تالایا  تامیمصت  اب 

کی هاگیاج  رد  ناریا  شقن  بـالقنا ، ندیـسر  رمث  هب  زا  سپ  دـسیون : یم  دزادرپ و  یم  ناریا  تفن  هاـگیاج  تیمها و  یـسررب  هب  سپـس  يرازگربخ  نیا 
لاس رد  مقر  نیا  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  رداص  تفن  نت  نویلیم  یلاس 50  نونکا  مه  روشک  نیا  اریز  تفای ؛ رییغت  تدش  هب  ناهج  تفن  مهم  هدـننکرداص 

رد تخاس و  فقوتم  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  زا  سپ  ار  ناریا  زا  تفن  میقتسم  تادراو  هدحتم  تالایا  تلود  .دیـسر  یم  نت  نویلیم  زا 200  شیب  هب   1978
ياهزاین زا  يا  هدمع  شخب  زونه  اپورا  نپاژ و  یلو  درک ؛ رپ  الئوزنو  کیزکم و  ناتـسبرع ، نوچ  ییاهروشک  زا  دیرخ  شیازفا  اب  ار  لصاح  ألخ  ضوع ،

یتفن تادراو  عومجم  دصرد  لداعم 3/7  ینعی  هکشب  رازه   600 يزور نپاژ  .دنا  هتـسباو  روشک  نیا  هب  هجیتن  رد  دننک و  یم  نیمأت  ناریا  زا  ار  دوخ  یتفن 
یم دراو  ناریا  زا  ار  دوخ  تفن  تاجایتحا  دـصرد  دودـح 6  ینعی  مقر  نیمه  لداعم  مه  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  للم  .دـنک  یم  نیمأت  ناریا  زا  ار  دوخ 

(1) .دننک
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ییاه شیارگ  تاضارتعا  رب  هوالع  درک ، دـهاوخن  تکرـش  وکـسم  کیپملا  تاقباسم  رد  ناتـسناغفا ، لاغـشا  هب  ضارتعا  رد  ناریا  هک  میمـصت  نیا  مـالعا 
هلئـسم نیا  زا  هک  دنتـسه  یـشزرو  تاقباسم  نارادـفرط  زین  شزرو و  یلاها  نانیا  .تسا  هتـشاد  هارمه  زین  یـسایسریغ  ییاـه  ضارتعا  هدوت ، بزح  دـننام 

رد تسا ، حرطم  يدودحم  رایسب  حطس  رد  تاضارتعا  تالیامت و  هنوگ  نیا  بالقنا ، زا  سپ  صاخ  هدش  یسایس  ياضف  رد  دنچ  ره  .دنشاب  یم  یـضاران 
نادنچ دـننک ، یم  یگدـنیامن  ار  یهباشم  ياه  شیارگ  زین  تموکح  ینونک  يدـنب  حانج  رد  هک  تاماقم  زا  یخرب  .دراد  ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  لاح  ره 

هاگـشاب  ) بالقنا یـشزرو  هعومجم  رد  زورما  رهظزادـعب  عمجت  .دـنرادن  زین  تفلاخم  زاربا  ییاناوت  یلو  دـنهد ؛ یمن  ناـشن  یـضار  تکرـش  مدـع  نیا  زا 
: تسا هدمآ  عمجت  نیا  زا  دادماب  همانزور  شرازگ  رد  .درک  بوسحم  ضارتعا  نیا  زورب  جوا  ناوتب  دیاش  ار  قباس ) یهاشنهاش 

یهاشنهاش  ) بالقنا هاگـشاب  ییاریذـپ  نلاس  رد  شزرو ، تاماقم  هارمه  هب  لابتوف  ینز و  تشم  یتشک ، يرادرب ، هنزو  ياه  هتـشر  رد  شزرو  ياه  هبخن  »
هب هدرک و  افو  دوخ  هدعو  هب  ردص  ینب  ياقآ  راب  نیا  اضق  زا  .دنـشاب  هتـشاد  يرادـید  یتکلمم  تاماقم  روهمج و  سیئر  اب  ات  دـندوب  هدرک  عامتجا  قباس )

تسرد کیپملا  میرحت  هلئسم  هک  نیا  بلاج  دمآ و  ناراکشزرو  هاگداعیم 
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يوس زا  کیپملا  میرحت  هب  يا  هراشا  هک  نآ  نودـب  شیاه  تبحـص  رد  ردـص  ینب  .دوب ...  هفراـعم  یلـصا  ثحب  فرح و  هک  رادـید  نیا  اـب  دـش  نراـقم 
ایند رد  ات  دننک  یتلآ  ار  ناسنا  هک  دوش  یم  ییاه  میژر  هلیسو  یتقو  دراد ؛ بیع  دوش  یم  تسایس  رازبا  یتقو  شزرو  تفگ : دشاب ، هتشاد  بالقنا  ياروش 

.تسا ادج  تسایس  زا  شزرو  هک  درک  لوبق  ناوت  یمن  رگید  هاگ  نآ  میراد ، يرترب  ام  هک  دنیوگب  دنهد و  ناشن  يدوخ 

وا .تفرگ  رارق  نوفورکیم  تشپ  شزرو ، هعماج  يوس  زا  یگدنیامن  هب  يرادرب ، هنزو  نویساردف  سیئر  دنمورب  رهچونم  روهمج ، سیئر  نانخس  نایاپ  رد 
هب ار  تبهوم  نیا  بالقنا  .مینک  تبحـص  هنادازآ  میناوت  یم  روهمج  سیئر  لباقم  رد  میوش و  یمن  مه  دیدهت  میوش ، یمن  لرتنک  هک  میلاحـشوخ  تفگ :

بالقنا و ياروش  رظن  يأر و  ام  مه  نآلا  دنا و  هتشاد  مهس  بالقنا  رد  ام  ناراکشزرو  .تسین ...  ادج  تسایـس  زا  شزرو  روهمج ! سیئر  بانج  .هداد  ام 
هب وکـسم ، رد  هک  دـنهاوخ  یم  ام  ناراکـشزرو  اـما  میهن ؛ یم  جرا  میمـصت  نیا  هب  میتسه و  تامیمـصت  عباـت  هدرمـش و  مرتحم  ار  روهمج  سیئر  صخش 

.دنا هدرک  هدامآ  ار  دوخ  هدیشک و  ترارم  جنر و  اه  لاس  ام  ناراکشزرو  .دنهد  ناشن  نایناهج  هب  ار  اهنآ  ضارتعا  نانطومه و  تساوخ  رت  عیـسو  یلکش 
.میراذگ یم  مارتحا  دییوگب  امش  هچ  ره  لاح  نیا  اب  .هدرک  بسک  ار  راختفا  نیرت  شیب  هنیزه ، نیرت  مک  اب  ام  لابتوف 

، بوخ هژر  کی  اب  وکسم  رد  مییامن و  لامعا  رتدیدش  يوروش  روشک  هب  ار  ضارتعا  نیا  میناوت  یم  ام  تفگ ... : ناراکتعنـص  دنمورب ، ياه  هتفگ  یپ  رد 
نیا .دننک  وربآ  بسک  دنناوتب  هک  دودحم  يدادعت  دورب ؛ کیپملا  هب  رکـشل  یهایـس  میهاوخ  یمن  ام  .میناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  ضارتعا  يادص 

ناناوج اما  تسین ؛ رگید  هللادمحب  هک  دوب  یشورفوجبآ  هکد  کی  یهارراهچ  ره  رس  ًالبق  .دنک  یم  راکچ  ناطیش  دینیبب  امش  .تسا  ناراکشزرو  هتـساوخ 
.دیفس درگ  لابند  دنور  یم  تعرس  هب 

.دومن كرت  ار  بالقنا  هاگشاب  دعب  یقیاقد  تخادرپ و  هویم  ینیریش و  فرص  هب  ناراکشزرو  قافتا  هب  دادن و  یخـساپ  اه  هتـساوخ  نیا  هب  روهمج  سیئر 
...

اب اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دنتـشاد  روضح  زین  یتـکلمم  تاـماقم  زا  یهورگ  نارمچ و  هادز ، بطق  رف ، نیعم  نوچ  ییاـه  هرهچ  زورید  یناـمهیم  سلجم  رد 
یعوـن تسا  رادروـخرب  يا  هژیو  ییانـشآ  زا  ناراکـشزرو  دزن  هک  هداز  بطق  قداـص  .دـندش  لوغـشم  وـگو  تفگ  ثـحب و  هـب  ناراکـشزرو  زا  یهورگ 

ناـس هب  هادز  بطق  هتفگ  نیا  .درک  مهاوخ  حرطم  ار  نآ  رگیدراـب  ًاـمتح  .مدوـبن  بـالقنا  ياروـش  هسلج  نیا  رد  نم  هک  تفگ  وا  .داد  اـهنآ  هب  یـشوخلد 
دهاوخ ماجنا  ییاه  شالت  کیپملا  هب  اـهنآ  تمیزع  يارب  هک  دوب  هتفگ  ناراکـشزرو  هب  مه  ًـالبق  هداز  بطق  اریز  دـیبات ؛ ناراکـشزرو  لد  رد  يدـیمارون 

(1)« .داد
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ناهج يربخ  ياه  هناسر  رد  نارهت ، زورما  تاقالم  ساکعنا  رب  يرورم  شرازگ 484 : همیمض 

زا دـنتفر ؛ نآ  لابقتـسا  هب  يربخ  لفاحم  عقاو  رد  درک و  یم  تیاکح  تاقالم  نیا  تیمها  زا  يربخ  ياه  هناسر  شرازگ  زورما ، حبـص  تعاس  نیتسخن  زا 
زا سپ  لاردـف  ناملآ  تلود  يوگنخـس  کی  تاراهظا  زا  یناملآ ، تاماقم  یمـسر  رظن  راهظا  نیرت  حیرـص  ناونع  هب  اـکیرما  ویدار  تعاس 7 ، رد  هلمج 

يداصتقا ياه  میرحت  يرارقرب  روظنم  هب  اکیرما  هب  قاحلا  يارب  لوصا ، رد  یبرغ ، ناملآ  وگنخـس ، نیا  تاراهظا  رباـنب  .داد  ربخ  روشک  نیا  هنیباـک  هسلج 
هتـشاد ناریا  يروهمج  سیئر  اب  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  تسا  رارق  هک  یتاقالم  زا  سپ  درک  ناشنرطاخ  يو  اما  تسا ؛ هدامآ  ناریا ، دض  رب 
یضعب شور  هرابرد  رتراک  تندیزرپ  هلگ  هنیمز  رد  ناملآ  تلود  يوگنخس  هک  درک  هفاضا  اکیرما  ویدار  .دش  دهاوخ  هتفرگ  میمصت  هراب  نیا  رد  دنـشاب ،

اپورا يداصتقا  هعماج  ياضعا  بناج  زا  گنهامه  یمادـقا  ذـخا  هب  طونم  هراـب  نیا  رد  لاردـف  ناـملآ  تلود  عضوم  تشاد : راـهظا  اـکیرما ، نادـحتم  زا 
لاردف ناملآ  هجراخ  روما  ریزو  اکیرما ، ویدار  هتفگ  هب  .دماجنیب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يدازآ  هب  يرثؤم  روط  هب  دـناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ دـهاوخ 
تاقالم ناریا  يروهمج  سیئر  اب  وضع  ياهروشک  يارفـس  هک  دیـسر  دـهاوخ  يریگ  میمـصت  هلحرم  هب  یماگنه  اپورا  يداصتقا  هعماج  هک  تسا  دـقتعم 

(1) .دنشاب هدرک 

طباور دنله  اکیرما ، تسایـس  دییأت  رد  داد : ربخ  دنله ، ریزو  تسخن  ناو ، كایردـنآ  زا  لقن  هب  یبد  ویدار  یبرع  شخب  زورما ، تعاس 7:30  رد  نینچمه 
لوق زا  رتیور  يرازگربخ  .تسناد  دیعب  كرتشم  رازاب  تقفاوم  نودب  ار  مادقا  نیا  ققحت  يو  دوزفا : روبزم  يویدار  اما  .درک  دهاوخ  عطق  ناریا  اب  ار  دوخ 

هرابرد شرازگ  داتسرف ؛ دنهاوخ  دوخ  زکارم  هب  روشک  نیا  يارفس  هک  دش  دهاوخ  نییعت  یشرازگ  ساسا  رب  ییاپورا  ياهروشک  تسایـس  هک  تشون  ناو 
(2) .اه ناگورگ  يدازآ  دروم  رد  یناریا  تاماقم  لمعلا  سکع 

نآ ضحم  هب  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  دنداد : ربخ  فارگلت ، یلید  همانزور  هلمج  زا  دـندش ، رـشتنم  زورما  هک  تاعوبطم  یخرب  لاح  نیا  رد 
(3) .دناوخ دنهاوخ  ارف  نارهت  رد  ار  دوخ  يارفس  دننک ، نییعت  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يدازآ  يارب  ار  ینیعم  خیرات  ًامسر  هک 

زورما تاقالم  زا  سپ  ات  دناوخ  ارف  ار  ناریا  رد  دوخ  ریفس  تسا  هتفرگ  میمـصت  هک  درک  مالعا  كرامناد  داد : شرازگ  تیوک  ویدار  زین  تعاس 9:30  رد 
زا .دنک  میدقت  دوخ  عوبتم  تلود  هب  یشرازگ  ردص ، ینب  هب  رازاب  نیا  همانعطق  میلست  ناریا و  يروهمج  سیئر  اب  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  يارفس 

ردص ینب  تندیزرپ  زا  اه  ناگورگ  يدازآ  خـیرات  هرابرد  تسا  هتـساوخ  نارهت  رد  دوخ  ریفـس  زا  هک  درک  مالعا  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  رگید ، يوس 
(4) .دنک راسفتسا 

ینیسح نیدلازع  اب  سراپ  يرازگربخ  هبحاصم  نتم  شرازگ 505 : همیمض 

لماک نتم  ور  نیا  زا  دشاب ؛ دیفم  دناوت  یم  ناتسدرک  رد  شنافلاخم  ماظن و  تیعقوم  نیرخآ  زا  یمیـسرت  رد  هبحاصم ، نیا  زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ 
: دوش یم  هئارا  ریز  حرش  هب  نآ 

ار هطبار  عطق  نیا  نم  تشاد  راهظا  يو  .دیـسرپ  ینیـسح  نیدـلازع  خیـش  زا  اکیرما  ناریا و  طباور  عطق  هب  عجار  جدننـس  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  »
ماگ بالقنا  دربشیپ  رد  هتفاین و  نایاپ  شبالقنا  زونه  ناریا  تلم  ًاملـسم  دوزفا : و  تسا ، ناریا  ياـه  قلخ  هیلک  عفن  هب  هطبار  عطق  نیا  اریز  منک ، یم  دـییأت 

ناریا مدرم  دیاب  و  دوب ، راودـیما  ناریا  بالقنا  هب  ناوت  یمن  دوشن ، عطق  ناریا  رد  شعاجترا  لماوع  اکیرما و  مسیلایرپما  تسد  هک  يزور  ات  دراد و  یمرب 
رد درُک  قلخ  .دهد  همادا  ار  هزرابم  دوش و  جیسب  هدمآ  دوجو  هب  مسیلایرپما  هطلس  هاش و  میژر  نارود  رد  هک  يدادبتـسا  یگداتفا و  بقع  هیلع  اوق  مامت  اب 

.دوب دهاوخ  ناریا  ياه  قلخ  رانک  رد  هزرابم  نیا 

.دش ایوج  قارع  ناریا و  یلعف  طباور  هرابرد  ار  ینیسح  نیدلازع  خیش  رظن  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ 
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ثعب تموکح  يوس  زا  هاوخ  دـشاب ، اکیرما  يوس  زا  هاوخ  هلمح  نیا  تفگ : دـنک ، یم  موکحم  ناریا  تلم  هیلع  ار  يا  هلمح  ره  هک  نیا  رب  دـیکأت  اـب  يو 
.دش دهاوخ  ور  هبور  ناتسدرک  هلمج  زا  ناریا  مدرم  يورین  هلباقم  اب  ًاملسم  یطیارش ، ره  تحت  يرگید و  یجراخ  يورین  ره  ای  قارع و 

روشک یضرا  تیمامت  زا  هناعطاق  ام  ناگرمـشیپ  داد : خساپ  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  دوب ؟ دهاوخ  هچ  صوصخ  نیا  رد  درُک  قلخ  عضوم  دیـسرپ  راگنربخ 
لایخ هک  تسا  هابتشا  رد  تخس  ردص  ینب  ياقآ  درک و  دنهاوخ  عافد  روشک  موب  زرم و  زا  درُک  نامرهق  ناگرمشیپ  هک  تسا  یهیدب  درک و  دنهاوخ  عافد 
دودح زا  درُک  قلخ  لثم  یسک  چیه  تسا و  ناگناگیب  عفن  هب  روشک و  لالقتسا  ررض  هب  نیا  هچ  دنارورپ ؛ یم  رس  رد  ار  ناتسدرک  ناگرمشیپ  حالـس  علخ 
تهج رد  یبالقنا  ياهورین  حالس  علخ  ًاساسا  میراد و  ییانـشآ  هقطنم  بجو  بجو  هب  ام  اریز  دنک ؛ عافد  یبوخ  هب  دناوت  یمن  ناتـسدرک  هقطنم  رد  ناریا 

سکعنم ار  ناتـسدرک  هقطنم  تیعقاو  دـشاب و  درُک  قلخ  عفن  هب  هک  یتسرد  زیچره  يروهمج  سیئر  یلو  تسا ؛ اکیرما  مسیلاـیرپما  عاـجترا و  هب  تمدـخ 
هب ام  هک  ناملسم  ناگرمشیپ  حالطـصا  هب  نارودزم  هلمج  زا  قثومریغ  عبانم  يوس  زا  هک  ار  ییاهربخ  یلو  درادنپ ، یم  غورد  ار  نآ  دنک و  یمن  رواب  دنک 

.دیامن یم  رواب  دنا ، هدش  يرارف  درُک ، قلخ  مشخ  سرت  زا  مییوگ و  یم  شاج "  " اهنآ

رد يو  .دیـسرپ  تلود  اب  تارکاذم  هجیتن  هرابرد  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  سیئر  ناونع  هب  ار  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  رظن  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ 
هب تارکاذم  هنافسأتم  یلو  دنراد ؛ دمآ  تفر و  ناتسدرک  هب  هرکاذم  يارب  نیریاس  هژیو و  تئیه  درذگ و  یم  سب  شتآ  زا  هک  تسا  اه  هام  تفگ : خساپ 

.دنهد رارق  مه  لباقم  رد  ار  یـسایس  ياهورین  یتح  دنزاس و  ادج  یـسایس  ياهورین  زا  ار  درک  قلخ  هک  هدوب  نیا  رب  یعـس  اهنت  هدوبن و  حرطم  يدج  روط 
نآ تسا و  نارگن  ددجم  گنج  ینیچ و  هئطوت  زا  ًادیدش  درک  قلخ  تسا و  هجیتن  ذخا  روظنم  هب  يدج  روط  هب  تارکاذم  ناتـسدرک  هلئـسم  لح  هار  اهنت 

هدیچ نازورفا  گنج  فرط  زا  هک  ار  ییاه  هئطوت  ام  دوشن و  عورش  ون  زا  ناردارب  نایم  یشکردارب  يا  هویـش  چیه  هب  رگید  هک  مراودیما  دنک و  یم  در  ار 
.مینک یم  موکحم  دهد ، یم  ربخ  ددجم  گنج  زا  دوش و  یم 

نیدلازع خیش  تسیچ ؟ جدننس  هردناوید و  زقس ، ناکوب ، هب  ناتریخا  رفس  هرابرد  امش  رظن  دیسرپ : ینیـسح  نیدلازع  خیـش  زا  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ 
مجـسنم رت  شیب  هچره  یـسایس  ياهورین  تدحو  یلجتم و  رت  شیب  هچره  اهنآ  رد  یبالقنا  هیحور  هک  تسا  درک  قلخ  جیـسب  فده ، داد : خساپ  ینیـسح 

.درک یگداتسیا  نآ  لماوع  مسیلایرپما و  ياهدیدهت  لباقم  رد  ناوتب  دوش و  يریگولج  يرگید  یلیمحت  گنج  زا  ات  ددرگ 

رد شترا  یلعف  لامعا  یلعف  ساسح  طیارـش  رد  تفگ : هقطنم  یلعف  عضو  دروم  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  لاؤس  نیرخ  خساپ آ  رد  نیدـلازع  خـیش 
درُک قلخ  هنالداع  ياه  تساوخ  هب  هدیـسرن و  هجیتن  هب  درک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  اب  يدج  تارکاذـم  هک  یلاح  رد  تسین ؛ هقطنم  شمارآ  عفن  هب  هقطنم 

يرگید یلیمحت  گـنج  نارگن  میـشاب و  هتـشاد  دـیدرت  تلود  تین  نسح  دروـم  رد  میراد  قـح  اـم  دـننارگن و  قـح  هـب  مدرم  .هدـشن  هداد  تـبثم  باوـج 
(1)« .میشاب

ناهج ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  نیب  نارحب  باتزاب  رامشزور 23/1/1359 : لوا  همیمض 

، يداصتقا میرحت  یماظن و  هلمح  راثآ  بناوج و  نوچ  یتاعوضوم  .دراد  همادا  یعیسو  حطـس  رد  ناهج  ياه  هناسر  رد  ناریا  اکیرما و  نیب  نارحب  باتزاب 
ریسفت و هب  نارسفم  هک  تسا  هجوت  بلاج  تاعوضوم  هلمج  زا  يوروش ، ناریا و  طابترا  نینچمه  و  ناریا ، یلخاد  يدنب  حانج  هب  هجوت  اب  هرکاذم  ناکما 

.دوش یم  رکذ  ییاه  هنومن  همیمض  نیا  رد  .دنزادرپ  یم  نآ  لیلحت 

کی هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ ییایرد  هرـصاحم  ار  ناریا  هک  دراد  ار  نآ  تیلباق  هدحتم  تالایا  ییایرد  يورین  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  فارگلت  یلید 
ییاج رد  ییاکیرما  ياه  ناگوان  اریز  دوب ؛ دهاوخ  لکشم  رایـسب  ینف  رظن  زا  ینابیتشپ  تمواقم و  نیا ، دوجو  اب  .داد  ماجنا  ار  راک  نیا  ابوک  دروم  رد  راب 

ربارب رد  یهجوت  لباق  یسایس  ياه  شنکاو  هکلب  دش ، دنهاوخن  لمع  دراو  ییاکیرما ، دصرددص  يرفسمتا  اب  کیزکم  جیلخ  هباشم 
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ناریا و تفن  یتارداص  ردانب  هرصاحم  تسخن  تسا : یسررب  تحت  فلتخم ، ییایرد  هرصاحم  عون  ود  .دمآ  دهاوخ  دیدپ  سراف ] ] جیلخ رد  یمادقا  نینچ 
زمره و هگنت  هرـصاحم  مود ، شور  داد ؛ ماجنا  ناوت  یم  اوه  قیرط  زا  ورین  ندرک  هدایپ  اب  ار  لمع  نیا  هک  دـنراد  رارق  جـیلخ  لخاد  رد  هک  تفن  ياه  هاچ 
رد نونکا  مه  زا  هدـحتم  تالایا  هک  دریگ  یم  ماجنا  ییاهوان  قیرط  زا  لمع  نیا  .دنتـسه  ناریا  تفن  لماح  هک  تسا  ییاـه  شکتفن  جورخ  زا  يریگولج 
نت رازه  تسا و 81  یمتا  ياه  حالس  هب  زهجم  هک  ستیمین "  " یکی دنتسه : رقتسم  جیلخ  رد  لبق  اه  تدم  زا  ربامیپاوه  وان  ود  .تسا  هدرک  رقتـسم  جیلخ 

یتشک دودـح 25  ًاـعمج  تسا و  ینیمز  ییاـیرد  ياـه  یتـشک  نکـشوان و  هب  زهجم  هک  نـت  رازه  نزو 52  هـب  یــس " لاروـک -   " يرگید و  دراد ؛ نزو 
(1) .دراد

زین ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  عضوم  اب  هسیاقم  رد  ردص  ینب  یلک  عضوم  تسا ، تبثم  تاراهظا ، اهنت  هن  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  نیدراگ  همانزور 
سیئر ردـص  ینب  اـما  دنـشاب ؛ نئمطم  دوخ  عضوم  زا  دـنناوت  یمن  اـهنآ  درک و  هرکاذـم  اـهنآ  اـب  ناوتب  هک  دراد  یلیلق  دارفا  ناریا  رد  اـکیرما  .تسا  تبثم 

ات دـعب ، هتفه  نایاپ  ات  هک  دوب  دـقتعم  درک ، یم  تطاسو  هجراخ  روما  ریزو  ماقم  رد  هک  هداز  بطق  .تسا  لح  هار  ناهاوخ  ًاـنلع  مدرم ، بختنم  يروهمج 
دش و يرپس  هدش  نییعت  تقو  .دنک  لح  ار  هلئسم  هبنش ، هس  ات  دعب  و  نتگنـشاو ، تقو  هب  هبنـشود  زور  رهظ  ات  سپـس  و  نارهت ، تقو  هب  هبنـشود  زور  رهظ 

یم رت  شیب  ار  اه  ناگورگ  هزور  لمحت 150  رما  نیا  .دادن  رارق  رما  نایرج  رد  تسا ، هدنز  نازرابم )  ) نارادساپ اب  هبناجود  ياکتا  اب  هک  ار  درمریپ  یسک 
.تسا هدامآ  ثداوح  اب  ییور  هبور  يارب  هک  دوش  هتـشاذگ  رتراک  باسح  هب  دیابن  هتـشذگ  هتفه  یط  نتگنـشاو  نارهت و  نیب  هجیتن  یب  تالدابم  اما  دنک ؛

یکانتشحو هابتشا  هک  تفگ  ًادعب  اما  درک  تقفاوم  لح  هار  اب  اکیرما  ادتبا  نآ ، رد  هک  دشاب  لیئارسا  ياه  لح  هار  لماک  تسکش  رارکت  دیابن  نایرج  نیا 
، تسا ماـما  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  نیب  رد  شزاـس  رکف  ِمارآ  میقتـسمریغ و  نتخادـنا  هار  هـب  ردـص و  ینب  تاراـیتخا  دـییأت  رما ، هجیتـن  رگا  .تـسا  هدوـب 

(2) تسا ییایرد  ياهوان  ییارآ  فص  زا  رتهب  تمادن  راهظا  یهاوخرذع و 

ریخا میمـصت  هک  تسا  حـضاورپ  تسا : هتـشون  هدرک و  هراشا  ناریا  دـضرب  اـکیرما  يروهمج  سیئر  ریخا  تامیمـصت  هب  مویلا " راـبخا   " هماـنزور ریبدرس 
یتحاران مشخ و  تدـش  فیفخت  میمـصت ، نیا  زا  فدـه  .تسا  هدـش  هتفرگ  بسانم  ًالماک  ینامز  رد  تسرد  ناریا ، اب  طباور  عطق  رد  رتراک  هدـش  مالعا 

تلود کی  بناـج  زا  هک  ار  ییاـکیرما  ناـگورگ  دـناوت 50  یمن  اـکیرما  تلود  روـطچ  تسا  روآ  بجعت  ناـشیارب  هک  اـهنآ  تسا ؛ هدوـب  اـکیرما  مدرم 
.دنک دازآ  دنا ، هدش  هتفرگ  ناگورگ 

ساسحا يرایـسب  نآ ، دوجو  اب  اّما  تسا ؛ هدرک  یـضار  ار  اکیرما  مدرم  يونعم ، تهج  زا  لقادح  رتراک  ریخا  میمـصت  نیا  تسا : هدوزفا  سپـس  هدنـسیون 
هچ ات  ناریا ، يداصتقا  میرحت  اکیرما و  زا  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  نارهت ، اب  طباور  عطق  راثآ  هک  دنزاس  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  دـننک و  یم  ینارگن 

طقف هن  ناریا  ییایرد  ندیـشک  هرـصاحم  هب  .دـتفا  یمن  رگراک  ینیمخ  نادرگاش  رد  طـباور  عطق  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  یهورگ  .دوب  دـهاوخ  هزادـنا 
رد ار  ناریا  رد  یماظن  هلخادـم  هک  اکیرما  .دزاـس  یم  ور  هبور  یتارطاـخم  اـب  ار  اـکیرما  دوخ  لوا ، هجرد  رد  هکلب  دـنکفا ، یمن  رطخ  هب  ار  ینیمخ  میژر 
زا میناوت  یمن  ام  هتبلا  .دـنیبب  ورردور  یماظن  يا  ههجاوم  رد  يوروش  اـب  ار  دوخ  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هک  دراد  میب  مه  نآ  زا  دـناد ، یمن  دـیعب  هدـنیآ ،

(3) .دهد یم  تسد  زا  ار  يزیچ  هچ  دروآ و  دهاوخ  تسد  هب  هچ  گنج  نیا  رد  اکیرما  هک  مییوگب  شیپ 

: تسا هدمآ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  زین  يوروش  عوضوم  ناریا ، هرابرد  نلک  ویدار  یسراف  شخب  زورما  ریسفت  رد 

نارهت رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  نتفرگ  اب  هک  اکیرما -  ناریا و  بولطمان  تابسانم  نوماریپ  بترم  روط  هب  یللملا  نیب  نارـسفم  دیارج و  هک  یلاح  رد  »
رد هژیو  هب  هجاوم و  نارحب  اب  زین  يوروش  ناریا و  تابسانم  هک  دوش  یم  هتفرگ  هدیدان  یلو  دنهد ، یم  شرازگ  تفای -  دیدشت  یناریا  نایوجشناد  طسوت 

ناریا و نایم  یتسود  دادرارق  شش  جنپ و  هدام  هفرطکی  وغل  يوروش ، ناریا و  نایم  تابسانم  يدرـس  نیا  هزیگنا  .تسا  هداهن  يدرـس  هب  ور  ریخا  هام  شش 
هب طوبرم  هک  دادرارق  نیا  .دوب  ناریا  تلود  فرط  زا  هتشذگ  زییاپ  رد  يوروش 
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رد دـنک ، هداـیپ  ناریا  رد  اوق  روشک ، نآ  یبونج  ياـهزرم  ندـش  عقاو  دـیدهت  دروم  تروص  رد  هک  دـهد  یم  هزاـجا  يوروش  هب  دـشاب و  یم  لاس 1921 
اما دروآ ؛ لمع  هب  يدیدش  داقتنا  نارهت  لمع  نیا  زا  تفریذپن و  ار  نآ  يوروش  تلود  یلو  دش ؛ هتخانـش  یغلم  ناریا  قباس  هاش  فرط  زا  لبق  لاس  تسیب 

ماـقم رد  رگا  یلو  تشگن ؛ ور  هبور  يوروش  فرط  زا  یـسوسحم  شنکاو  هنوگ  چـیه  اـب  زین  ناریا  تلود  فرط  زا  هداـم  ود  نیا  ریخا  ددـجم و  وغل  یتح 
یم تکاـس  تروص  نیا  هب  مه  زاـب  يوروش  اـیآ  تخادرپ ، یم  دادرارق  نیا  هفرطکی  وـغل  هب  دراد ، يوروـش  اـب  یهباـشم  دادرارق  هک  زین  دـنالنف  هسیاـقم ،

؟ تسیچ ناریا  درومرد  يوروش  میالم  راتفر  نیا  هزیگنا  سپ ، هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد  تسشن ؟

، هدوبن لماک  تابث  ياراد  هاش ، طوقس  زا  سپ  ناریا  تسایس  هک  تسا  نآ  ًارهاظ  ناریا  ریخا  ياه  تسایس  هرابرد  هناطاتحم  راتفر  نیا  همادا  رد  وکسم  رظن 
هنزور دوخ  اکیرما  لباقم  رد  ناریا  هناتخـسرس  عضوم  هک  تسا  یهیدـب  .ددرگ  لـیامتم  يرگید  تاـهج  هب  ناـمز  لوط  رد  دـناوت  یم  نآ  یـشم  دـنور و 

تاروصت نیمه  هب  هجوت  اب  .دروآ  يور  روشک  نیا  هب  دوش و  دنمزاین  يوروش  ياه  کمک  هب  ناریا  يزور  هرخالاب  دـیاش  هک  يوروش  يارب  تسا  يدـیما 
ای و  دزادرپب -  نآ  يارب  يرتدایز  رادـقم  دوب  رـضاح  يوروش  هک  نآ  اب  روشک -  نآ  هب  ناریا  زاگ  عطق  لـباقم  رد  یتح  يوروش  هک  تسا  اـه  تشادرب  و 

، یبرغ نارگرامثتـسا  اـب  هک  تسا  ریگرد  تروـصره  هب  نازیم  ناـمه  هب  یللملا  نیب  مسینوـمک  اـب  وا  روـشک  هـک  نآ  رب  ینبم  ینیمخ  هللا  تـیآ  تاراـهظا 
.دادن ناشن  یسوسحم  لباق  نیگمشخ و  شنکاو 

هدـناسر شوگ  هب  ناریا ، هیلع  اکیرما  يداصتقا  ياه  تازاـجم  مـالعا  زا  سپ  دزادرپ و  یم  ناریا  زا  يرادـبناج  هب  قارع  ناریا و  تاـعزانم  رد  روشک  نیا 
تلود ارچ  هک  تسا  موهفم  بیترت ، نیا  هب  دـنک ؛ دراو  یبرغ  ياپورا  زا  دـهاوخب ، ـالاک  هک  رادـقم  ره  يوروش  یتیزنارت  هار  زا  دـناوت  یم  ناریا  هک  تسا 
یسایس ياه  تسکـش  دوجو  اب  هتفگ و  شیپ  حلاصم  عفانم و  هب  هجوت  اب  یقرـش ، ياه  تسیلایرپما  دنـسیون ، یم  ناریا  دیارج  هک  روط  نامه  ای  يوروش و 

لباقم رد  دوخ  هناتـسود  يژتارتسا  هب  دـسر ، یم  شوگ  هب  روشک  نآ  دروم  رد  ناریا  زا  هک  يدـنیاشوخان  تاـملک  ناریا و  اـب  دوخ  تابـسانم  رد  يوروش 
(1) .دهد یم  همادا  ناریا 

ناهج ياه  هناسر  رد  قارع  ناریا و  نیب  يراج  نارحب  باتزاب  هب  یهاگن  رامشزور 23/1/1359 : مود  همیمض 

.تسا هدرک  جرد  نارگید " نتخاس  هتفـشآرب  برع و  ناتـسود  نداد  تسد  زا  " ناونع اب  یبلطم  دوخ  زورما  هرامـش  رد  ناتـسلگنا ، پاـچ  تسیمونوکا " "

عفانم اه و  هاگدید  قباطم  ًاقیقد  تسا و  هنارادبناج  ًادیدش  يراکـشآ  لماک و  روط  هب  تسا ، هنارتیدم  قرـش  رد  هیرـشن  راگنربخ  زا  لقن  هب  هک  بلطم  نیا 
ياه هنیمز  یـسررب  هب  لکـش ، نیا  هب  خنـس و  نیا  اب  يا  هلاـقم  رت  مک  یبرغ ، تایرـشن  رت  شیب  ینمـشد  زاربا  دوجو  اـب  عقاو  رد  .تسا  هدـش  هتـشون  قارع 

.تسا هدـش  شهوکن  ًادـیدش  ناریا  ینـس ،" هعیـش و   " و مجع " برع و   " ياه گنج  رب  دـیکأت  اب  هلاـقم  نیا  رد  .تسا  هتخادرپ  قارع  ناریا و  تاـفالتخا 
هدـش شراگن  میظنت و  ثعب  بزح  تایبدا  قباطم  ناریا ، رد  مالـسا  روهظ  مالـسا و  خـیرات  یتح  هک  تسا  هتفر  شیپ  ییاج  اـت  ثداوح  فیرحت  رد  هلاـقم 

: دوش یم  رکذ  همیمض  نیا  رد  هلاقم  لماک  نتم  هدش ، دای  یگژیو  لیلد  هب  .تسا 

شترا نآ ، یط  هک  درک  وـج  تـسج و  يدـالیم ، لاـس 637  رد  قارع  هیـسداق  گـنج  رد  ناوت  یم  ار  ناریا  قارع و  نیب  یلعف  ياـه  تموـصخ  أشنمرـس  »
هب دروخ  دـنگوس  هک  یماگنه  نیـسح  مادـص  .تخاس  ضرقنم  ار  نایناساس  يروطارپما  درک و  هبلغ  ناـیتشترز  زا  يرت  گرزب  شترا  رب  ناملـسم  بارعا 

روط هب  هیـسداق  هب  هراشا  اب  دریگب ، ماقتنا  ناریا  زا  تفرگ -  تروص  دادـغب  رد  لیروآ  لوا  زور  هک  شریزو -  تسخن  نواعم  زیزع ، قراط  هب  هلمح  رطاخ 
.تسا هتفرگ  تروص  هیلوا  يداژن  فالتخا  کی  رس  رب  هک  تسا  ییاه  شکمشک  نیرت  نهک  زا  یکی  نیا  .تفگ  یم  نخس  خیرات  زا  يزیمآدیدهت 

کی اهنت  دنشاب ، یم  هعیش  ًاتدمع  نایناریا  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، ننـست  لها  نآ -  مدرم  تیرثکا  هن  یلو  قارع -  ناهدنامرف  هک  رما  نیا  مالـسا  يایند  رد 
.دننک یم  توادع  هنیک و  ساسحا  دوخ  رد  زونه  هک  دنتسه  هدروخ  تسکش  نایناریا  نیا  .تسا  هدادن  ماجنا  يراک  لماع  نیا  هچرگا  تسا ؛ یعرف  لماع 

هتشذگ لاس 
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عماوج رد  شروش  داجیا  دوخ و  بالقنا  رودص  رد  یعس  اب  هک  دوب  ناریا  نیا  تفرگ ، تسد  هب  ناریا  رد  ار  تردق  یمالـسا ، یعیـش  بالقنا  هک  یماگنه 
ناریا نتـسسگ  زا  ینادردق  رطاخ  هب  برع  ياهروشک  .تخادـنا  هار  هب  بارعا  اب  ار  هرابود  گنج  هدـحتم ، یبرع  تاراما  نیرحب و  تیوک ، قارع ، یعیش 

مایق يزکرم  تلود  هیلع  ناتـسزوخ ، زیخ  تفن  هقطنم  برع  هعماـج  هک  یماـگنه  یتح  دنتـشاد ؛ هگن  رتسکاـخ  ریز  ار  اـه  شتآ  نیا  لیئارـسا ، زا  یبـالقنا 
.درکن نایشروش  هب  ینادنچ  کمک  قارع  دندرک ،

هسیاقم مزینویهـص  اب  ناوت  یم  ار  برع  مزیلانویـسان  هک  درک  رظنراهظا  نینچ  دوب ، یـسایس  رظان  کی  زونه  نامز  نآ  رد  هک  ردص  ینب  هتـشذگ ، ربتکا  رد 
هک داد  خـساپ  يروط  قارع  هیوناژ ، هام  رد  يروهمج  تسایر  هب  ردـص  ینب  باختنا  زا  سپ  ًاصوصخم  تفاـی و  همادا  ناریا  يوس  زا  یتاـغیلبت  نینچ  .درک 

لاس 1975، رد  هاش  اب  نآ  دیدرت  دروم  قفاوت  رد  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  ار  ناریا  اب  دوخ  هنیرید  ياه  تموصخ  مامت  دـهاوخ  یم  هک  دوب  نآ  هدـنهد  ناشن 
، دروآرد فرصت  هب  لاس 1971  رد  هاش  هک  زمره  هگنت  هناهد  رد  هریزج  هس  رب  برع  تیمکاح  ندنادرگرب  روظنم  هب  قارع  .دریگرس  زا  تسا ، هتفای  نایاپ 

برعلا طش  لوط  رد  زرم  طخ  نییعت  هب  طوبرم  قفاوت  رد  رظن  دـیدجت  راتـساوخ  ناریا ، ياه  تیلقا  يراـتخمدوخ  بسک  روظنم  هب  رت  كاـنرطخ  همه  زا  و 
ياه یبلط  هاج   " هک تسا  هدرک  مالعا  قارع  .دش  دـهاوخ  رجنم  روشک  نیا  ینونک  يروتارپما  یگتخیـسگ  مه  زا  هب  ناریا  ياه  تیلقا  يراتخمدوخ  .دـش 

" .درادن هاش  نامز  ياه  یبلط  هاج  اب  ینادنچ  قرف  یبالقنا  ناریا  هنابلط  هعسوت 

یمن میناد و  یمن  لقتـسم  ار  اهنآ  ام  نیاربانب  دننک ؛ یم  تیامح  اکیرما  زا  جـیلخ  هزوح  یبرع  ياهروشک  هک : تشاد  راهظا  ردـص  ینب  سرام  طساوا  رد 
دوخ یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نآ  ددص  رد  ناریا  .دش  دهاوخن  هدنادرگزاب  بارعا  هب  هاگ  چیه  رظن  دروم  هریزج  هس  .مینک  رارقرب  هطبار  اهنآ  اب  میهاوخ 

.درک میهاوخ  کمک  دزیخاپ ، هب  یبرع  ياه  تلود  هیلع  هک  یمالسا  شبنج  ره  هب  دنک و  رداص  ار 

بلطم نیا  راب  دنچ  يو  .داد  رارق  داقتنا  دروم  دراد ، تیمکاح  هیروس  قارع و  رد  رضاح  لاح  رد  نآ  ياه  هخاش  هک  ار  ثعب  بزح  يژولوئدیا  ردص  ینب 
رت هدرتسگ  ار  دوخ  هلمح  تسه ، هدوب و  یمالسادض  برع ، مزیلانویـسان  هک  نیا  نتفگ  اب  درک و  رارکت  تسا  ربارب  مزینویهـص  اب  برع  مزیلانویـسان  هک  ار 

ناریا تموصخ  يو  عقاو  رد  .میشاب " طباور  دوبهب  يارب  بارعا  تاراکتبا  يوگباوج  میناوتب  ام  هک  مرادن  نانیمطا   " هک درک  يریگ  هجیتن  نینچ  تخاس و 
.دومن مالعا  برع  ياهروشک  مامت  اب  هکلب  قارع ، اب  اهنت  هن  ار 

يدازآ شبنج  هک  نیا  رب  ینبم  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  زا  تساوخرد  اـب  دـناجنر و  ار  هیروس  ثعب ، بزح  هب  هلمح  اـب  ریخا  ياـه  هاـم  یط  ناریا 
هک دنام  یم  یقاب  یبیل  اهنت  .تسا  هدرک  هتفـشآرب  ار  نامزاس  نیا  دشن -  عقاو  لوبق  دروم  هک  دزاس -  لدـبم  یمالـسا  بالقنا  کی  هب  ار  دوخ  یلم  شخب 
هب دناوت  یم  یکمک  هچ  یبیل  عقاو  رد  و  دسانـش ، یم  مرجم  اراکـشآ  نانبل ، نایعیـش  ربهر  ردـص ، یـسوم  ندـش  دـیدپان  دروم  رد  زین  ار  روشک  نیا  ناریا 

؟ دنکب ناریا 

اکیرما اب  ینوزفازور  شکمشک  راچد  درادن و  یبوخ  تابـسانم  زین  ناتـسناغفا  هیـسور و  دوخ ، رگید  هیاسمه  ود  اب  رـضاح  لاح  رد  ناریا  هک  تیعقاو  نیا 
.دنکن هلمح  قارع  میژر  هب  ًامیقتسم  دش ، مالعا  ًامسر  هک  زیزع  قراط  لتق  هب  مادقا  اب  روشک  نیا  هک  تسا  هدشن  نآ  زا  عنام  تسه ، زین 

هناخپوت کنات ، هلمحدروم  يراج  هتفه  طساوا  ات  ناریا  عضاوم  هدیسر ، تاشرازگ  قبط  .تسا  هدش  رت  هدرتسگ  رتدیدش و  يزرم ، هدنکارپ  ياه  يریگرد 
هاگـشیالاپ هب  ناریا  لـخاد  رد  تسرد  یقارع  مجاـهم  هورگ  کـی  هک  نیا  رب  ینبم  ناریا  ياـعدا  رد  هک  درادـن  یلیلد  .تسا  هدـش  عقاو  ییاوه  ناراـبمب  و 

هدامآ قارع  هک  یلحم  بارعا  يراکبارخ  لباقم  رد  ار  ناریا  زیخ  تفن  یلـصا  قطانم  يریذپ  بیـسآ  هعقاو ، نیا  مینک ! دـیدرت  دـنا ، هدرک  هلمح  هاشنامرک 
لماک شاب  هدامآ  لاح  هب  كراخ ، یتایح  لانیمرت  رد  صوصخ  هب  بونج و  رد  ار  دوخ  ياهورین  نایناریا  .دنک  یم  دیکأت  دراداو ، شبنج  هب  ار  اهنآ  تسا 

یم رت  فیعـض  قارع  ياـهورین  زا  مظن ، ناـمزاس و  هیحور ، رظن  زا  ناریا  حلـسم  ياـهورین  یبـالقنا ، جرم  جره و  لاـس  کـی  زا  سپ  یلو  .دـنا  هدروآ  رد 
ناریا رگا  طاتحم و  تسا  يدرف  وا  یلو  تسا ؛ دایز  یتفن  قطانم  هب  یبایتسد  يارب  نیسح  مادص  هسوسو  .دنشاب 
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نانآ زا  نت  رازه  مک 15  تسد  هک  لصالا  یناریا  دارفا  جارخا  اب  قارع  لاح  نیع  رد  .دش  دهاوخن  هسوسو  نیا  میلست  يو  دشاب ، هتـشادن  شراک  هب  يراک 
ینیمخ و هللا  تیآ  نونکا  تسا و  هدز  ییوج  ماقتنا  هب  تسد  دنوش ، جارخا  يرگید  دادعت  مه  زاب  دـیاش  دـنا و  هدـش  هدـنارذگ  زرم  زا  هتـشذگ  هتفه  یط 

(1)« .دشاب یم  يرگید  ینوگنرس  راتساوخ  مادک  ره  نیسح  مادص 

هب هلاقم  نیا  .تسا  هدـش  جرد  تالمح ،" لـباقم  رد  ناریا  شترا  يریذـپ  بیـسآ   " ناونع اـب  يا  هلاـقم  زین  هسنارف  پاـچ  نوبیرتدـلاره  زورما  هرامـش  رد 
.دنک یم  یفرعم  ریذپ  بیسآ  عومجم  رد  قارع ، ربارب  رد  ار  ناریا  یسررب ، نیا  رد  هدنسیون  .تسا  هتخادرپ  قارع  ناریا و  یماظن  دروخرب  لامتحا  یـسررب 

: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد 

هک ناریا  حلسم  ياهورین  دننک ، نوگنرس  ار  قارع  تلود  دنشاب و  گنز  هب  شوگ  رایـشوه و  هک  تسا  هتـساوخ  ناریا  شترا  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  هچرگا  »
لامتحا هک  قارع  ناریا و  گنج  هجیتن  هرابرد  اکیرما  یبایزرا  .دروخ  دنهاوخ  تسکـش  ًالامتحا  قارع  زهجم  شترا  اب  گنج  رد  دندوب ، دـنمتردق  ینامز 

دنسر یم  رظن  هب  زومرم  رایسب  دوخ ، ینونک  ناربهر  ياول  تحت  روشک ، ود  ره  اریز  تسا ؛ هناطاتحم  درادن ، دوجو  ییاکیرما  ناسانشراک  رظن  زا  نآ  زورب 
مدع مهم  لماع  دیاش  .یبرغ  کبـس  هب  یماظن  قطنم  زا  ات  دریگ  یم  تأشن  نیـسح  مادـص  ینیمخ و  هللا  تیآ  تاذ  تیـصخش و  زا  تامیمـصت  رت  شیب  و 
گنج رد  یبوخ  هقباـس  اـی  دـنا  هدـشن  شیاـمزآ  قارع ، ناریا و  ياـه  شترا  اـهورین ، نیا  زا  کـی  چـیه  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  يریگ ، هجیتن  زا  ناـنیمطا 
تسین رداق  ناریا  شترا  رـضاح  لاح  رد  هک  دندقتعم  ییاکیرما  نارگلیلحت  .دشاب  هدننک  هارمگ  دناوت  یم  اهنآ  یگنج  تازیهجت  رامآ  هجیتن ، رد  دنرادن ؛

نیا .دروایب  ماود  هتفه  ود  یکی  دیاش  زور و  دنچ  زا  شیب  نیگنـس ، تخـس و  یگنج  رد  دنک و  عافد  صخـشم  مجاهت  هنوگره  دـضرب  روشک  ياهزرم  زا 
زا نایـشترا  زا  يرایـسب  .دراد  یم  زاب  روشک  لـخاد  نایـشروش  ناـفلاخم و  دـضرب  مادـقا  زا  ار  شترا  زین  یـسایس  تاـبث  مدـع  هک  دـندقتعم  ناسانـشراک 

يورین هوالع ، هب  .دنوش  مهتم  یـسایس  ياه  لتق  هب  میژر  رییغت  تروص  رد  هک  دنراد  نآ  میب  اریز  دنراد ؛ هارکا  اهدرک ، ریظن  اه  هورگ  يوس  هب  يزادناریت 
همه زا  .دـیآ  یم  باسح  هب  هقطنم  رد  یماـظن  يورین  نیرت  مظنم  نیرتزهجم و  يوروش ، تخاـس  کـنات  رازه  ود  اـب  قارع  شترا  يرفن  رازه  ینیمز 200

(2) .دنا هدشن  هجاوم  هدیدرگ ، ور  هبور  نآ  اب  ناریا  شترا  هک  ییاه  بوشآ  اب  اهورین  نیا  هک  نیا  رت  مهم 

زا تسا ؛ ناهج  ياه  هناسر  زا  يرایـسب  یـسررب  دروم  عوضوم  تفای ، دـهاوخ  یماجنارـس  هچ  قارع  ناریا و  ینونک  تاعزانم  هک  نیا  لیلحت  ینیب و  شیپ 
يرما قارع  ناریا و  نیب  گـنج  عوـقو  تفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  عوـضوم  نیا  دـش ، شخپ  نلک  وـیدار  زا  زورما  هک  يریـسفت  شرازگ  کـی  رد  هـلمج 
دناوت یم  هک  دهد  یم  تبـسن  ناریا  هب  یبلاطم  هلمج  زا  تسین و  یهت  ناریا  اب  تیدض  زا  یبرغ ، ریـسافت  رت  شیب  دـننام  ریـسفت  نیا  .دـش  هدـناوخ  لمتحم 

: تسا هدمآ  ریسفت  نیا  رد  .دوش  ناریا  دضرب  بارعا  یمومع  راکفا  کیرحت  بجوم 

یتاغیلبت یظفل و  گنج  هب  دودحم  ًالعف  روشک  ود  نیب  همصاخم  تفای ، عوقو  قارع  ناریا و  نیب  زرم  رد  هک  یئزج  هبـسنلاب  يریگرد  دنچ  زا  رظن  فرـص  »
هک قارع  رت ، هداس  ترابع  هب  .دوش  زاغآ  هیاسمه  روشک  ود  نیب  یعقاو  گنج  هک  دریگب  الاب  ییاج  اـت  فـالتخا  همادا  نآره  هک  تسا  نکمم  یلو  تسا ؛

ناریا لباقم  رد  برع  ناهج  دوخ و  قیالع  زا  تسا  ممـصم  دنیب ، یم  سراف  جیلخ  هنارک  تردق  نیرت  يوق  یماظن  ظاحل  زا  ار  دوخ  ناریا  بالقنا  زا  سپ 
یبرع هدحتم  تاراما  هب  ناریا  فرط  زا  یسوموبا  کچوک و  بنت  گرزب ، بنت  هریزج  هس  دادرتسا  ناهاوخ  قارع  تلود  تهج  نیمه  هب  دزادرپب ؛ عافد  هب 

کـچوک و ياـهروشک  یماـح  ناونع  هب  ار  دوخ  شقن  هلیـسو  نیدـب  دـهاوخ  یم  قارع  دـندش و  رخـسم  ناریا  شترا  هلیـسو  هب  لاس 1971  اـت  هک  تسا 
نآ زا  نایناریا  جارخا  اهدـصق و  ءوس  ای  يزرم  ياـهدروخودز  قارع و  یـضرا  ياـهاعدا  سپ  رد  تروص ، ره  هب  یلو  .دـناسر ...  توبث  هب  یبرع  فیعض 

هطقن ود  لـصاف  دـح  تقیقح  رد  قارع  ناریا و  زرم  .تسا  یبرع  یناریا و  مسیلانویـسان  زا  یـشان  دوخ  هک  تسا  هتفهن  تردـق  شرتـسگ  هب  لـیم  روـشک ،
يرما داضتم  یسایس  بتکم  ود  نیا  نیب  دوز  ای  رید  دروخرب  اذل  تسا ؛ قارع  یثعب  مسیلایـسوس  ینیمخ و  هللا  تیآ  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  نیب  یقالت 

نیا دنک  یم  رت  لمتحم  ار  ناکما  نیا  هک  يرگید  لماع  .تسا  ریذپان  بانتجا 

865 ص :

پاـچ تسیمونوکا -  ات 14 ، ص12  ، 30/1/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  تاـعوبطم  لـک  هرادا  - 1
(. 23/1/1359  ) لیروآ 1980 12 ناتسلگنا ،
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 - نوبیرتدلاره ص22 ، ، 27/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 2
(. 23/1/1359  ) لیروآ 1980 12 هسنارف ، پاچ 
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هک ییاه  ینس  فرط  زا  ار  دوخ  دنراد و  ناریا  اب  یفطاع  یگنهرف و  قیمع  طباور  یتنس  روط  هب  هک  دنتسه  بهذم  هعیش  قارع  تیعمج  زا  یمین  هک  تسا 
فرط زا  .دنک  یم  کمک  رما  نیا  هب  زین  قارع  یثعب  يژولوئدیا  هک  صوصخ  هب  دننک ؛ یم  سح  راشف  تحت  دنراد ، تسد  رد  ار  تموکح  روشک  نآ  رد 

ار دوخ  ذوفن  یگنهرف ، تاسیـسأت  داجیا  هنیزه و  هنوگره  فرـص  اب  دنک  یم  یعـس  ناریا  عولخم  هاش  تموکح  نامز  زا  شیب  ناریا ، یبهذم  میژر  رگید ،
نیمه زا  يرگید  هبنج  روشک ، نآ  میژر  ندرک  طقاس  يارب  قارع  تلم  زا  مه  ینیمخ  هللا  تیآ  تساوخرد  دـنک و  رت  قیمع  قارع  نیـشن  هعیـش  قطانم  رد 

 ... .تسا

دادغب نارهت و  یلصا  رظن  حمطم  هک  دنک  ناهنپ  ار  تیعقاو  نیا  دناوت  یمن  تسا ، نیجع  یـصخش  تاساسحا  اب  مه  يا  هزادنا  ات  هک  یلعف  یتاغیلبت  گنج 
سراف جـیلخ  یلحاس  ياـهروشک  یلخاد  روما  رد  نیا  زا  شیب  هک  دـهاوخ  یم  ناریا  زا  قارع  یتقو  .تسا ...  سراـف  جـیلخ  زیخ  تفن  هقطنم  رد  تداـیس 

هک تسا  نیرحب  سراف ، جیلخ  یبرع  ياهروشک  زا  قارع  روظنم  هک  تسا  یهیدب  دنک و  یم  هولج  زیمآ  هرخـسم  نایناریا ، رظن  رد  رما  نیا  دـنکن ، تلاخد 
(1) .دناد یم  دوخ  هب  قلعتم  ار  نآ  نانچمه  ناریا 

866 ص :

.23/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص14 و 15 ، ذخأم 8 ، - 1
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 13  يدامج  نیدرورف 135927  هنشکی 24  گنج  رامشزور 

ذ
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هتفه رخآ  هبحاصم  نامه  هبحاصم ، نیا  .تسا  هدـش  راهظا  ناریا  هراـبرد  یمهم  بلاـطم  نآ ، رد  هک  دـش  شخپ  رتراـک  زا  ینویزیولت  يا  هبحاـصم  زورما 
نیا رد  رتراک  سرپدتیانوی  شرازگ  هب  .دنتشاد  تکرش  نآ  رد  ایلاتیا  هسنارف و  یبرغ ، ناملآ  سیلگنا ، ینویزیولت  ناراگنربخ  دوب و  دیفـس  خاک  رد  رتراک 
رب يداصتقا  میرحت  رد  نامز  نآ  ات  هک  تسا  هدرک  نییعت  یخیرات  ایلاتیا  هسنارف و  یبرغ ، ناملآ  سیلگنا ، ياهروشک  يارب  هک  تخاس  شاف  وگو  تفگ 

ياه تازاجم  شیازفا  هدامآ  هدـحتم  تالایا  ایآ  دـنرواین ، لمع  هب  اـکیرما  نادـحتم  ار  تیاـمح  نیا  رگا  دـش : لاؤس  يو  زا   (1) دندـنویپب اکیرما  هب  ناریا 
زاین نامنادحتم  هنایوج  شاخرپ  لماک و  تیامح  هب  ام  .میرادن  يدایز  تقو  ام  .درک  میهاوخ  ار  راک  نیا  ام  هلب  تفگ : وا  تسه ؟ ناریا  دـض  رب  يداصتقا 
هچنآ تفگ : خساپ  رد  يو  .دـنک  نایب  رت  نشور  ار  رتراک  بلاطم  دـش  هتـساوخ  دیفـس  خاک  یتاعوبطم  یـشنم  لواپ  يدوج  زا  دوش  یم  يروآدای  .میراد 

تامادقا ناریا  خیرات  نآ  ات  رگا  هک  میا  هدناسر  نامنادـحتم  ناتـسود و  هب  ییاپورا و  ياهروشک  عالطا  هب  ار  یخیرات  ام  هک  دوب  نیا  تشاد  مالعا  رتراک 
(2) .دریگ تروص  ینیعم  یهیبنت  تامادقا  دادن ، ماجنا  ینیعم  تبثم 

اه ناگورگ  نتخاس  دازآ  يارب  ار  یماظن  يورین  زا  هدافتـسا  قح  تفگ  رتراک  .تسا  هدمآ  رـس  اه  ییاکیرما  ربص  هک  درک  راهظا  رتراک  هبحاصم ، نیا  رد 
(3) .دنک لح  ار  هلئسم  نیا  زیمآ  تملاسم  تامادقا  هب  لسوت  اب  دهد  یم  حیجرت  یلو  تسا ، هتشاد  ظوفحم  دوخ  يارب 

هک داد  خساپ  يو  تسا ؟ عقوم  هچ  ناریا  دـض  رب  اکیرما  هدـش  هداد  هدـعو  تایلمع  يارجا  نامز  دندیـسرپ : وا  زا  ناراگنربخ  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  هب 
لامتحا دنک ، لیـصحت  دروم  نیا  رد  ار  اکیرما  نادحتم  لماک  تیامح  هک  یتروص  رد  هک  درک  دیکأت  یلو  دوب ؛ دـهاوخن  هام  دـنچ  هتفه و  دـنچ  تبحص 

دـض رب  میرحت  تیاعر  یکی  هک  دننک  ارجا  ار  ام  یـساسا  داهنـشیپ  ود  هک  میا  هتـساوخ  نامنادحتم  زا  تفگ : وا  .تفای  دهاوخ  شهاک  رتدیدش  تامادـقا 
ناشن ات  دـنوش  تسدـمه  ام  اب  ناریا  دـض  رب  کیتاملپید  دـیدش  تامادـقا  رد  هک  تسا  نیا  مدـق  نیمود  دوبن ، زیمآ  تیقفوم  هک  یتروص  رد  تسا ؛ ناریا 

مه رانک  رد  مسیرورت ، ندرک  موکحم  رد  نایبرغ  ام  همه  هک  دنهد 

869 ص :

(. 31/1/59  ) لیروآ 1980  20 هسنارف ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص 8 ، ، 1/2/1359 هرامش 31 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
(1/2/1359  ) لیروآ 1980  21 هسنارف ، يرازگربخ  ایجروج -  ص 9 ، ، 2/2/1359 هرامش 32 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.نامه - 3
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نیناوق تحت  ار  يا  هلیسو  ره  دربراک  قح  اراکشآ  ام  داد : باوج  رتراک  دراد ؟ لامتحا  دح  هچ  ات  سراف  جیلخ  رد  یماظن  دربراک  دندیسرپ : وا  زا  .میتسه 
يورین هب  لسوت  هار  ترورض  نم  رگا  میتسه ، ارجام  نیا  رد  هدید  همدص  فرط  ًایوق  ام  هک  ییاج  نآ  زا  می و  هتشاد ا  ظوفحم  نامدوخ  يارب  یللملا ، نیب 
يرگید ثحب  تفگ : دور ، یم  هرفط  رت  شیب  حیـضوت  زا  ارچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  یتقو  .ددنب  یمن  ام  يور  رب  ار  رد  نیناوق  نیا  مهد ، صیخـشت  ار  یماظن 

دـیدش و رایـسب  اه  لمعلا  سکع  داد  خـساپ  رتراک  درک ؟ دـیهاوخ  هچ  دـنوش  حورجم  ای  هتـشک  اه  ناگورگ  رگا  دندیـسرپ : وا  زا  .منک  یمن  هراب  نیا  رد 
(1) .دوب دهاوخ  يرهق 

رارق داـقتنا  دروم  مراـتفر  تلع  هب  نم  رگا  تفگ : يو  .تسا  هداد  تسد  زا  ناریا  تلود  ربارب  رد  ار  دوـخ  ییابیکـش  هک  تفگ  رتراـک  رتـیور ، شرازگ  هب 
(2) .ییاورپ یب  لیلد  هب  هن  تسا  ام  ندوب  روبص  لیلد  هب  داقتنا  نیا  مریگ ،

514

: دـش هتفگ  سیراپ  هاگآ  لفاحم  رد  زورما  ناریا ، يروهمج  سیئر  اب  نارهت  رد  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  روشک  ُهن  يارفـس  هتـشذگ  زور  تاقالم  یپ  رد 
، نارهت رد  اکیرما  ترافس  ياه  ناگورگ  يدازآ  یگنوگچ  يارب  ردص  ینب  بناج  زا  يا  هدعو  هنوگ  چیه  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضع  روشک  ُهن  ناریفس 

نینچ اهنت  هن  وا  اما  دهدب ؛ اهنآ  هب  ار  اه  ناگورگ  عوقولا  بیرق  يدازآ  هدعو  ناریا  يروهمج  سیئر  دنتـشاد  راظتنا  روکذم  ناریفـس  .دـنا  هدرکن  تفایرد 
.دش دهاوخ  ور  هبور  اهروشک  نیا  هب  تفن  رودص  عطق  اب  ناریا ، دض  رب  یلمعلا  سکع  عون  ره  تسا  هداد  رادشه  هدادن ، يا  هدعو 

راتساوخ رتراک  هک  ناریا -  دض  رب  یبرغ  ياهروشک  میرحت  زاغآرس  نارهت ، رد  هسنارف  ریفس  راضحا  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  هسنارف  هاگآ  لفاحم  رد 
(3) .دیآ یمن  رامش  هب  تسا -  هدش  نآ 

تلود اب  هرواشم  زا  سپ  ناریا  رد  نپاژ  ریفـس  تفگ  زورما  نپاژ  تلود  هبتر  یلاع  ماقم  کی  تسا : یکاـح  ویکوت  زا  سرپدـتیانوی  شرازگ  لاـح  نیا  رد 
یموس هار  يوجو  تسج  رد  روشک  نیا  هک  تفگ  نپاژ  هجراخ  روما  ریزو  اتیکوا  ورویاس  .تشگ  دـهاوخ  زاب  نارهت  هب  اه ، ناگورگ  نارحب  هرابرد  نپاژ 

دـش ناونع  ینویزیولت  يا  همانرب  رد  اتیکوا  تاراهظا  .دنا  هدش  هتـشادهگن  نارهت  رد  تسا  هام  جنپ  زا  شیب  هک  تسا  ییاکیرما  ناگورگ  يدازآ 50  يارب 
راـضحا نارهت  زا  ار  دوخ  ریفـس  درادـن  دـصق  نتگنـشاو ، تساوـخرد  فـالخرب  نپاژ ، ریزو  تسخن  اریهوا  یـشویوسام  تلود  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  و 

(4) .دنک

رازاب ياهروشک  يارفـس  ندـناوخارف  اـب  ناریا  زا  یبونج  هرک  ریفـس  جورخ  هلئـسم  طاـبترا  درک : مـالعا  یبونج  هرک  ترافـس  يوگنخـس  نینچمه  زورما 
رظن رد  هجراخ  ترازو  تنواعم  تسپ  زارحا  يارب  هک  نآ  تلع  هب  نارهت  رد  روشک  نیا  ریفس  دوزفا : وگنخـس  نیا  .درادن  تحـص  هجو  چیه  هب  كرتشم ،

یبونج هرک  دیدج  ریفس  يارب  نامرگآ "  " دنک و كرت  ار  ناریا  تسا  رارق  تسا ، هدش  هتفرگ 

870 ص :

.31/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 و 14 ، ذخأم 1 ، - 1
.نامه - 2

ص 12. ، 31/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
.31/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 و  ذخأم 1 ، - 4
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نیا دوب : هداد  ربخ  لوئـس  رد  قثوم  عبانم  زا  لـقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  دوش  یم  يروآداـی  (1) تـسا هدش  یناریا  تاماقم  میلـست  شیپ  هام  هس  نارهت ، رد 
یلـصا ياضعا  سالجا  کی  رد  میمـصت  نیا  .دناوخارف  ار  نارهت  رد  دوخ  ریفـس  ناریا ، دـض  رب  اکیرما  میرحت  زا  تیامح  رد  تسا  هتفرگ  میمـصت  روشک 

(2) .تسا هدش  هتفرگ  روشک ، نیا  يروهمج  سیئر  تسایر  هب  یبونج  هرک  هنیباک 

نم دـندمآ و  هجراخ  ترازو  هب  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضع  ياهروشک  ناریفـس  هعمج  زور  تفگ : هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  رگید ، يوس  زا 
يارب مدومن و  وگو  تفگ  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضعریغ  ياهروشک  ناریفـس  اب  زین  هبنـش  زور  .مدرک  تبحـص  اهنآ  يارب  اکیرما  ناریا و  نارحب  هراـبرد 
رکذـت اهنآ  هب  ًاصوصخم  .دوب  هدرک  ذاختا  ام  روشک  دروم  رد  اکیرما  هک  دوب  یتسایـس  هجیتن  اکیرما  ناریا و  نایم  نارحب  شیادـیپ  هک  مداد  حیـضوت  اهنآ 

قارع ناریا و  نارحب  دروم  رد  مه  هلئسم و  نیا  هرابرد  مه  یمالـسا ، ياهروشک  يارفـس  اب  زین  زورما  .دننک  يور  هلابند  اکیرما  تسایـس  زا  دیابن  هک  مداد 
ام هدارا  هک  متشاد  مالعا  مدرک و  نشور  یمالسا  ياهروشک  يارفس  يارب  زورما  نم  ار  عوضوم  نیا  : » تفگ نینچمه  هداز  بطق   (4)-(3) .مدرک تبحص 

ياهروشک میراودیما  میور و  یمن  روشک  نیا  راشف  اکیرما و  راب  ریز  هجو  چیه  هب  تسا و  ریذپان  للخ  اکیرما  لباقم  رد  نامنهیم  لالقتسا  ظفح  همادا  رد 
(5)« .دنورن هناملاظ  تسایس  راب  ریز  دننک و  ظفح  ار  دوخ  لالقتسا  دنریگب و  تربع  سرد  مه  یمالسا 
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مق و هیملع  هزوح  یلبق  توعد  قـبط  مسارم  نیا  .دـش  اـپرب  یناـمداش  نشج و  مسارم  روـشک  فـلتخم  طاـقن  رد  زورما  یلخاد ، تاـعوبطم  شرازگ  قـبط 
اب نارهت ، فلتخم  طاقن  رد  تشون : هراب  نیا  رد  ناهیک  .دـیدرگ  رازگرب  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  تبـسانم  هب  ماـما ،" طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  "

ییاپرب اب  زین  و  رباعم ، اه و  هزاغم  لباقم  رد  ناریا  ياه  مچرپ  بصن  یناغارچ و  اب  مدرم  .دـش  رازگرب  رورـس  نشج و  مسارم  مدرم ، زا  رفن  نارازه  تکرش 
(6) .دنتشاد مالعا  اکیرما  اب  هطبار  عطق  زا  ار  دوخ  ینامداش  بتارم  ینیریش ، عیزوت  ینارنخس و  سلاجم 

871 ص :

ص 16. ، 1/2/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
.سرپدتیانوی نلک -  ص 2 ، ، 2/2/1359 دادماب ، همانزور  - 2

.تسا ص874. هدمآ  رامشزور  نیمه  شرازگ 519  رد  تاعوضوم ، بیترت  مظن و  بسانت  هب  قارع ، هرابرد  هداز  بطق  تاراهظا  - 3
(. 31/1/1359  ) لیروآ 1980  20 سرپدتیشوسآ ، اراکنآ -  ص 7 ، ذخأم 1 ، - 4

ص 3. دادماب 1/2/1359 ، همانزور  - 5
ص 3. ذخأم 8 ، - 6
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راوخناهج و ياکیرما  اب  هطبار  عطق  زا  دوخ  يداش  يدنـسرخ و  نایب  روظنم  هب  ناریا  رویغ  ناملـسم و  تلم  تشون : دوخ  شرازگ  رد  زین  دادـماب  هماـنزور 
ره رد  یلم  تاساسحا  نیرت  قیمع  زاربا  اب  یمالسا ، یلم -  دیع  نیتسخن  رد  اهنآ  .دندش  رورس  روش و  هچراپکی  دنتفرگ و  نشج  یناطیش ، هطلـس  اب  هزرابم 

غارچ ( 24/1/1359  ) زورید حبص  زا  ام ، يرهـش  ناراگنربخ  شرازگ  هب  انب  .دندرک  راوخناهج  ياکیرما  راثن  هناصلاخ  ار  دوخ  رفنت  نزرب ، يوک و  لحم و 
تدم هب  زورید  تعاس 12  زا  دوب ، هدش  مالعا  لبق  زا  هک  روط  نامه  نینچمه  .دوب  هدش  نیئزت  ناریا  مچرپ  اب  نشور و  دـحاو  تکرـش  ياه  سوبوتا  ياه 

ار دوخ  لیبموتا  ياه  نک  كاپ  فرب  اکیرما  اب  رباربان  هطبار  عطق  هنیمز  رد  هقالع  زاربا  هناشن  هب  دـندز ، یم  قوب  هک  یلاح  رد  اه  لـیبموتا  هیلک  هقیقد ،  10
(1) .دنداد یم  ینیریش  نانکراک  زین  یتلود  ياه  نامزاس  رت  شیب  رد  .دنتفگ  یم  کیربت  رگیدکی  هب  دندوب و  هدروآ  رد  صقر  هب 

نیا رد  هچراـپکی  ناریا ، رـسارس  مدرم  درک و  یلجت  یبوخ  هب  یلم  شنکاو  نیا  ریظن  روشک  ياـه  رهـش  همه  رد  تشون : زین  یمالـسا  يروـهمج  هماـنزور 
(2) .دندش میهس  گرزب  يداش 

تبـسانم هب  یلم  نشج  يرازگرب  داد : شرازگ  نارهت  زا  ویدار  نیا  راگنربخ  .تشاد  ییاه  توافت  یلخاد  تاعوبطم  شرازگ  اب  ندـنل ، ویدار  شرازگ  اما 
، دـش هتفرگ  نشج  يراج  هام  رد  هک  ییاهدادـیور  ریاس  دـح  هب  یلو  دـشن ؛ هجاوم  تسکـش  اب  ًالماک  اکیرما ، ناریا و  نایم  کیتاملپید  طباور  لماک  عطق 
اب بالقنا  ياروش  یلو  دوش ؛ مالعا  یمومع  لیطعت  زور  نیا  هک  تفر  یم  راظتنا  ًالبق  .دوبن  زیمآ  تیقفوم  تدـحو ، زور  یمالـسا و  يروهمج  زور  دـننام 

ریاس نارهت و  مدرم  .درک  يراددوخ  یمومع  لیطعت  مالعا  زا  رت ، شیب  تیلاعف  راـک و  ماـجنا  رب  ینبم  ناریا  مدرم  زا  ردـص  ینب  رتکد  تساوخرد  هب  هجوت 
تدم 10 هب  هک  دوب  هدش  هداد  روتـسد  مدرم  هب  .دـنتفرگ  نشج  ار  زور  نیا  اه  لیبموتا  غارچ  ندرک  نشور  دـتمم و  ياه  قوب  نتخاون  اب  گرزب  ياهرهش 

ناگدننار زا  يرایـسب  هک  نآ  اب  زورما ، مسارم  رد  .دننک  نشور  ار  ناشاه  غارچ  دنروآرد و  ادص  هب  ار  دوخ  ياه  لیبموتا  قوب  رهظ ، تعاس 12  رد  هقیقد 
یب ياه  هناشن  يدایز  هدـع  نایم  رد  دـندروآرد ، تکرح  هب  ار  دوخ  ياه  لیبموتا  ياه  نک  كاپ  فرب  يا  هدـع  یتح  دـندرک و  يوریپ  روبزم  روتـسد  زا 

دـنا و هدـش  هتـسخ  موادـم  تارهاظت  باتو و  بآرپ  ياه  ینارنخـس  زا  نایناریا  زا  يرایـسب  هک  تسین  یکـش  لاحره  هب  .دوب  دوهـشم  یبوخ  هب  یگقـالع 
(3) .دنتسه رت  يدج  تامادقا  ناهاوخ 
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، یللملا نیب  خرس  بیلص  زا  هدنیامن  کی  هارمه  هب  یتئیه  تفگ : زورما  اکیرما  ترافس  رد  رقتسم  نایوجشناد  يوگنخس  کی  نارهت ، زا  رتیور  شرازگ  هب 
زا رفن  کی  و  يرادهب ، ریزو  رگرز  یسوم  يا ، هنماخ  مالسالا  تجح  تئیه  نیا  رد  دوزفا : يو  .درک  دهاوخ  ندید  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  زا 

تاقالم اه  ناگورگ  مامت  اب  تئیه  نیا  ياضعا  هک  تفگ  رتیور  اب  سامت  رد  وگنخـس  نیا  .تشاد  دنهاوخ  تیوضع  زین  خرـس  دیـشروخ  ریـش و  تیعمج 
.درک دنهاوخ 

872 ص :

(. 31/1/1359  ) لیروآ 1980  20 هسنارف ، يرازگربخ  سیراپ -  ص 9 ، ذخأم 1 ، - 1
.31/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، ذخأم 1 ، - 2

ص 2. ، 1/2/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
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(1) .دنک تاقالم  اه  ناگورگ  مامت  اب  هک  تسا  هدشن  هداد  هزاجا  یجراخ  چیه  هب  نونکات  ترافس  لاغشا  ماگنه  زا  تسا  هدوزفا  رتیور  يرازگربخ 
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نایناریا زا  هک  ییایرد  ییاوه و  يورین  یماـظن  نایوجـشناد  زا  رفن  دوب 190  هدرک  مالعا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  لبق ، ياهزور  رد 
اب دابآرهم  هاگدورف  هب  دارفا  نیا  دورو  زا  سراپ ، يرازگربخ  اب  یسامت  رد  يو  .دنتـسه  ناریا  مزاع  اکیرما  ناریا و  طباور  عطق  اب  دنـشاب ، یم  اکیرما  میقم 
زین هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هداد  ربخ  زورما ، دادماب  ياه 1:25 و 2  تعاس  رد  ریا  ناریا  هداعلا  قوف  یلومعم و  زاورپ  ود 

رد ندـنام  هزاجا  یناریا ، یماظن  يوجـشناد  تفه  هب  هک  دیـسر  ربخ  اکیرما  زا  لاـح  نیا  اـب  اـما  (2) درک دهاوخ  لابقتـسا  نایوجـشناد  نیا  زا  هاگدورف  رد 
نیا لیاوا  رد  هک  اینیجریو  یماظن  يوتیتسنا  رد  ناریا  یماظن  يوجـشناد  تفه  هب  داد : شرازگ  اکیرما  نوتگنیزکل  زا  سرپدتیانوی  .تسا  هدش  هداد  اکیرما 

یلپیر جرج  درگرـس  .دـننامب  روشک  نآ  رد  ندـش  لیـصحتلا  غراف  ماگنه  ات  دـنناوت  یم  هک  دـش  هداد  عالطا  دوب ، هدـش  هداد  جورخ  روتـسد  اهنآ  هب  هتفه 
نایوجشناد هب  هبنش  زور  عوضوم  نیا  دننک و  لیمکت  ار  دوخ  تالیصحت  دهد  هزاجا  اهنآ  هب  هک  تفرگ  میمصت  اکیرما  عافد  ترازو  تفگ  وتیتسنا  نواعم 

دنتفگ اینیجریو  یماظن  يوتیتسنا  ياه  ماقم  .دننک  كرت  ار  روشک  نآ  هعمج ، بش  همین  ات  هک  دوب  هدش  هداد  روتـسد  دارفا  نیا  هب  هک  یلاحرد  دـش ؛ غالبا 
هتـشک شروشک  هب  تشگزاب  تروص  رد  دسرت  یم  هک  تسا  هتفگ  اریز  تسا ؛ هدرک  یـسایس  یگدـنهانپ  تساوخرد  نایوجـشناد  زا  یکی  مک  تسد  هک 

(3) .دوش

ناریا نایماظن  یسایس  یگدنهانپ  تساوخرد  هنوگره  روشک  نیا  تلود  هک  دوب  هدرک  مالعا  لبق  زور  ود  اکیرما  هجراخ  روما  ترازو  دوش  یم  يروآدای 
(4) .دننک كرت  ار  هدحتم  تالایا  كاخ  رتدوز  هچره  تسا  هدش  تساوخرد  اهنآ  زا  هک  ینایماظن  دهد ؛ یم  رارق  یسررب  دروم  ار 
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؛ تسا هتفرگن  يدج  لکش  زونه  اه  يریگ  میمصت  دراد و  همادا  نانچمه  اهروشک  تاماقم  ياهرظن  مالعا  اهوگو و  تفگ  ناریا ، يداصتقا  میرحت  هرابرد 
.دراد دوجو  اکیرما  اب  ییاه  ییاوآ  مه  ًاضعب  اما 

.دنک یم  یقلت  رت  مهم  ناریا  تفن  زا  هدحتم ، تالایا  اب  ار  دوخ  طباور  نپاژ  هک  تسا  یعیبط  تفگ : روشک  نیا  ریزو  تسخن  اریهوا  یـشویاسام  نپاژ ، رد 
تفن تادراو  حطـس  نپاژ  تفگ : يو  .تشاد  راهظا  تسا ، نآ  وضع  دوخ  هک  کیتارکمد  لاربیل -  بزح  ياضعا  ییاـمهدرگ  رد  ار  نانخـس  نیا  اریهوا 
نپاژ دوزفا  يو  .تخادرپ  دـهاوخ  رالد  هب  ار  ناریا  تفن  لوپ  نانچمه  داد و  دـهاوخ  شهاـک  اـکیرما  ترافـس  لاغـشا  زا  لـبق  نازیم  هب  ناریا ، زا  ار  دوخ 

هتفرگن میمـصت  زونه  نپاژ  تلود  يو  هتفگ  هب  .میا  هدرک  میهدـب ، ماجنا  دـیاب  ار  هچنآ  ام  تفگ : اریهوا  .درک  دـهاوخن  اـطعا  ناریا  هب  يا  هزاـت  تاراـبتعا 
(5) دزاس دودحم  دح  هچ  ات  ار  ناریا  هب  دوخ  تارداص  ریاس  وراد ، ییاذغ و  داوم  تارداص  زج  هب  تسا 

873 ص :

ص 3. ذخأم 8 ، - 1
ص 2. ذخأم 15 ، - 2

ص 3. ذخأم 8 ، - 3
ص 2. ذخأم 15 ، - 4

ص 11. ، 1/2/1359 ناهیک ، همانزور  - 5
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ماـجنا هراـبرد  زونه  یبونج  هرک  تلود  هک  درک  دـیکأت  یبونج  هرک  هجراـخ  روما  ترازو  یلاـع  ماـقم  کـی  هسنارف ، يرازگربـخ  شرازگ  هب  لوئـس ، رد 
(1) .تسا هتفرگن  یمیمصت  نتگنشاو ، تیامح  تساوخرد  هب  خساپ  رد  ناریا  دض  رب  یمادقا 

ياه ناگورگ  يدازآ  بسک  تهج  ناریا  يداصتقا  میرحت  زا  تساوخ  وتاـن  وضع  ياـهروشک  زا  دـنله ، ریزو  تسخن  تگا " ناوا  هردـنا  ، " لاـح نیا  رد 
، اکیرما کیپملا  هتیمک  تلود و  هلیـسو  هب  وکـسم  کیپملا  ياه  يزاـب  میرحت  هب  هراـشا  اـب  رگید  يوس  زا  دـنله  ریزو  تسخن  .دـننک  تیاـمح  ییاـکیرما 

یم بوسحم  ناـهج  حلـص  يارب  اـهرطخ  نیرت  يدـج  زا  یکی  قارع ، ناریا و  و  ناریا ، اـکیرما و  ياـهدروخرب  ناتـسناغفا و  رد  يوروش  تلاـخد  تفگ :
(2) .دوش
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هداز بطق  قداص  اب  دنتفای و  روضح  هجراخ  روما  ترازو  خاک  رد  نارهت ، میقم  یمالسا  ياهروشک  یسایس  ناگدنیامن  ناریفـس و  زا  نت  زورما 21  حبص 
: تشاد راهظا  ییوگو  تفگ  رد  دیشک ، لوط  هقیقد  دودح 30  هک  تاقالم  نیا  نایاپ  رد  هداز  بطق  .دندرک  تاقالم  هجراخ ، روما  ریزو 

تسایس همادا  تلود  نیا  هکلب  درادن ؛ مالسا  هب  یطبر  چیه  تسین و  یمالسا  تلود  کی  قارع  تلود  مداد  حیـضوت  یمالـسا  ياهروشک  ناریفـس  هب  نم  »
هتفای شیازفا  زین  ناریا  هیلع  قارع  زیمآ  تیانج  تامادقا  دـش ، رت  میخو  اکیرما  ناریا و  نارحب  هچره  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  نامه  زا  تسا و  اکیرما 

نارحب رد  يرگ  یجناـیم  هنوگ  چـیه  میناوت  یمن  عقاو  رد  اـم  دوشب و  هاـتوک  دـیاب  هک  تسا  هقطنم  رد  اـکیرما  لیئارـسا و  تسد  نیا  تقیقح  رد  و  تسا ،
؛ داد دهاوخن  تسد  هب  یلح  هار  هنوگ  چیه  قارع  تلود  اب  هرکاذم  هک  میراد  داقتعا  یلو  میتسین ؛ يرگ  یجنایم  فلاخم  ام  هتبلا  .میریذپب  ار  قارع  ناریا و 

یم اکیرما  تلود  تسد  هب  قارع  تلود  نوچ  دوش ، لح  اکیرما  اب  ام  تالکشم  رگا  ینعم  نیا  هب  .دراد  اکیرما  ناریا و  نارحب  هب  یگتسب  هلئـسم  نیا  هکلب 
لح رکون  اب  باـبرا ، اـب  فـالتخا  لـح  ياـج  هب  هک  تسا  هابتـشا  نیارباـنب  درک ؛ دـهاوخ  لـح  زین  ار  قارع  ناریا و  ناـیم  نارحب  تلود  نیا  دوخ  دـخرچ ،

(3)« .دنکب دناوت  یمن  يراک  وا  دهدنروتسد ، بابرا  ات  .دنک  يراک  نینچ  هک  درادن  يا  هدارا  دوخ  زا  دناوت و  یمن  رکون  اریز  درک ؛ فالتخا 

520

، یبیل هیروس ، ریازجلا ، ياهروشک  نارـس  تکرـش  اب  یبیل ، تختیاپ  سلبارط  رد  بارعا ، يرادـیاپ " ههبج   " وضع ياـهروشک  نارـس  سنارفنک  نیمراـهچ 
هیروس و یبرع  يروهمج  سیئر  دـسا  ظفاح  ریازجلا ، يروهمج  سیئر  دـیدج  نب  یلذاش  .تفای  شیاشگ  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  یبونج و  نمی 
، یبیل يروهمج  سیئر  یفاذقلا  رمعم  گنهرس  اب  دندش و  سلبارط  دراو  هتشذگ  زور  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ییارجا  هتیمک  سیئر  تافرع  رـسای 

(4) .دنتسشن هرکاذم  هب  هتسب  ياه  برد  تشپ  یصوصخ و  روط  هب 

سلبارط رد  هاگآ  عبانم  تشون : سنارفنک  نیا  زا  شرازگ  نمض  یمالسا  يروهمج  همانزور 
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يداصتقا میرحت  لابق  رد  هژیو  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  تیامح  ههبج ، وضع  ياهروشک  نارـس  سنارفنک  ياه  لمعلاروتـسد  هلمج  زا  هک  دنیوگ  یم 
نکمم دـبای ، تدـش  ناریا  دـضرب  اکیرما  هنامـصخ  يداصتقا و  تامادـقا  هک  یتروص  رد  یبیل  ریازجلا و  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نایم  نیا  رد  .تسا  اکیرما 

وـضع ياهروشک  هب  هلمح  ناریا ، هب  هلمح  هنوگره  هک  تسا  هدرک  مالعا  يرادیاپ  ههبج  هوالع ، هب  .دـننک  عطق  اکیرما  يور  هب  ار  دوخ  زاگ  تفن و  تسا 
یمارگلت یط  یلامـش ، نمی  يروهمج  سیئر  حـلاص  هللادـبع  یلع  تسا  یکاح  سنارفنک  زا  هدیـسر  ياـه  شرازگ  نیرخآ  .دوب  دـهاوخ  يرادـیاپ  ههبج 

(1) .دوب دهاوخ  قفاوم  ًالماک  دریگب  سنارفنک  هک  یتامیمصت  مامت  اب  شروشک  هک  درک  دیکأت  يرادیاپ ، ههبج  ياهروشک  نارس  هب  باطخ 

زا زین  ههبج و  نیا  وضع  یبرع  ياهروشک  زا  شنانخـس  رد  یبیل ، ربهر  یفاذـقلا  رمعم  گنهرـس  درک : مالعا  دوخ  یبرع  شخب  رد  زین  ولراک  تنوم  ویدار 
ههبج سنارفنک  هسلج  نیتـسخن  رد  ار  هتـساوخ  نیا  يو  .دـننک  جراـخ  اـکیرما  زا  ار  دوخ  یکناـب  تاراـبتعا  اـه و  لوپ  هک  تساوخ  برع  کـلامم  ریاـس 

تاناکما ندرک  جیـسب  هب  ار  لیئارـسادض  يرادـیاپ  ههبج  وضع  ياـهروشک  یبیل ، يروهمج  سیئر  .درک  حرطم  سلبارط  رد  یبرع  ياـهروشک  يرادـیاپ 
هک اکیرما  ناتـسود  اب  هلباقم  يارب  ار  رما  نیمه  درک و  توعد  اکیرما  لیئارـسا و  اه ، تسینویهـص  تازواجت  اـب  هلباـقم  يارب  شیوخ  يداـصتقا  یماـظن و 

(2) .دش راتساوخ  زین  دنتسه  لیئارسا  ناتسود  هراومه 

ار ناریا  ربارب  رد  اـکیرما  زیمآدـیدهت  تسایـس  تسا ، رقتـسم  روشک  نیا  رد  یبـیل ، ذوـفن  تحت  هک  برع " قـلخ  هرگنک  یمئاد  هناـخریبد  ، " لاـح نیا  رد 
دـض رب  اکیرما  میقتـسم  زواجت  ياهدـیدهت  هک  تسا  یکاح  تفای و  راشتنا  یلوپیرت  رد  هناخریبد  نیا  هیناـیب  ساـت ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .درک  موکحم 

روبزم هناخریبد  شرازگ ، نیا  رب  انب  .تسا  ناریا  بالقنا  یقرتم  ياهدرواتسد  ندرب  نیب  زا  تهج  مسینویهص  مسیلایرپما و  هدرتسگ  حرط  زا  یـشخب  ناریا ،
(3) .دش مسینویهص  مسیلایرپما و  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  يارب  یناریا  یبرع -  دحتم  ههبج  کی  داجیا  راتساوخ 

هدرتسگ همانرب  کی  زج  اکیرما  فرط  زا  ناریا  دـیدهت  روبزم ، هناخریبد  هیعالطا  رب  اـنب  داد  شرازگ  دوخ  زورما  یـسراف  شخب  رد  وکـسم  ویدار  نینچمه 
حلص هار  رد  زرابم  هاوخ  یقرت  ياهورین  همه  برع و  للم  ناریا و  یقرتم  ياهدرواتسد  ندرب  نیب  زا  تهج  رد  يا  همانرب  تسین ؛ مسینویهـص  مسیلایرپما و 
عفانم رب  سراف و  جیلخ  هقطنم  رب  اکیرما  هطلـس  ظفح  ناریا  دض  رب  اکیرما  هدحتم  تالایا  دیدج  ياه  مادقا  فده  تسا : هدمآ  هیعالطا  نیا  یط  .تینما  و 
مامت هک  تسا  يرطخ  ناریا  دروم  رد  زواجت  رطخ  هنوگره  تسا : هدش  نایب  هیمالعا  نیا  رد  .تسا  تفن  لمح  یکیژتارتسا  ياه  هار  رب  نآ و  تفن  راشرس 
دزاس یم  ناشنرطاخ  دوخ  هیعالطا  یط   (4) بارعا مدرم  لک  هرگنک  یمئاد  هناخریبد  .دوش  ور  هبور  یعطق  تمواقم  اب  دیاب  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  بارعا 

دیدجت اب  اکیرما  هک 
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فرحنم لیئارسا ، رصم و  نایم  یبرعدض  هنارگ  میلست  هلماعم  زا  ار  ناهج  یعامتجا  لفاحم  هجوت  دنک  یم  شالت  نینچمه  ناریا ، دض  رب  دوخ  ياهدیدهت 
(1) .دزاس

521

دهعتمریغ ياهروشک  سنارفنک  نیمـشش  سیئر  ورتساک  لدـیف  رتکد  هب  یمایپ  یط  هجراخ  روما  ریزو  يداـمح  نودعـس  رتکد  : » درک مـالعا  دادـغب  ویدار 
هتفرگ شیپ  رد  ار  یهاشنهاش  میژر  یبلط  هعـسوت  تسایـس  نامه  نونکات  ناریا  هک  درک  تباـث  ناریا  لوئـسم  ياـه  ماـقم  تاراـهظا  اـهراتفر و  هک  تفگ 
قارع تلود  هک  دوـمن  هفاـضا  درک ، تساوـخرد  یمـسر  دنـس  ناوـنع  هب  شبنج ، وـضع  ياـهروشک  ناـیم  رد  ار  نآ  عـیزوت  قارع  هک  روـبزم  ماـیپ  .تسا 

نآ زا  ناریا  ینیشن  بقع  راتساوخ  دسانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  يرگلاغشا  نیا  زا  بترتم  جیاتن  مامت  یبرع و  هریزج  هس  رد  ار  ناریا  عورشمان  يرگلاغـشا 
« .تسا هریزج  هس 

زا شبنج  نیا  يداـبم  هب  يدـنبیاپ  مدـع  تلع  هب  اهدـهعتمریغ  شبنج  رد  ار  دوخ  تیوضع  ناریا  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  قارع  عـضوم  زا  ربـخ ، نیا  نمض 
(2) .داد دهاوخ  تسد 

522

(3)" .تفرگ رارق  يدج  رطخ  ضرعم  رد  ردص  هللا  تیآ  ناج  : " داد رادشه  دوخ  لوا  هحفص  رد  تشرد  رتیت  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  زورما ، حبص 
، دیـسر همانزور  رتفد  هب  ردص  رقابدمحمدیـس  هللا  تیآ  ترـضح  ناج  ندوب  رطخ  رد  هعیاش  هک  یتاعاس  زا  : » تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  همانزور  شرازگ  رد 
رد مه  اهنآ  دندرک و  ربخ  بسک  يرظتنم ، هللا  تیآ  رتفد  نیـسردم و  هعماج  ینیمخ و  ماما  رتفد  هلمج  زا  يربخ  عبانم  همه  اب  سامت  نمـض  ام  ناراگنربخ 
مه ندنل  زا  .دوب ...  هدرک  رشتنم  ار  هعیاش  نیا  زورید  حبص  رد  یبد  ویدار  اهنت  اه ، يرازگربخ  یجراخ و  ياهویدار  نایم  زا  .دنتشاد  دیدرت  هعیاش  تحص 
هللا تـیآ  ناـج  ندوـب  رطخ  رد  هعیاـش  دـننز و  یم  نـفلت  یقارع  ياـملع  هـب  مـیکح ) نسحمدیــس  هللا  تـیآ  موـحرم  دــنزرف   ) مـیکح يدهمدیــس  ياـقآ 
(4)« .تسا هدرک  دییأت  ار  قوف  هعیاش  يا  همان  یط  دنشاب  یم  هیروس  نکاس  هک  یقارع  نویناحور  زا  یکی  نینچمه  .دندرک  دییأت  ار  ردص  رقابدمحمدیس 

تیآ .دنا  هداد  شیازفا  ار  ردص  هللا  تیآ  زا  تبقارم  یتینما  تاماقم  : » تسا هدمآ  قارع  زا  هدیسر  ياه  شرازگ  زا  لقن  هب  همانزور  نیا  رگید  شرازگ  رد 
یماظن ناگداپ  کی  رد  نونکا  دش ، لقتنم  دادغب  هب  فجن  زا  شا  هداوناخ  هارمه  هب  دوخ  لزنم  زا  قارع  یتینما  نارومأم  طسوت  هتشذگ  هتفه  هک  ردص  هللا 

ثعب میژر  نونکا  تشاد  راهظا  نارهت  رد  هاگآ  ماقم  کی  .تسا ...  هدیـسرن  یـشرازگ  ردـص  هللا  تیآ  نادـنز  قیقد  لـحم  زا  زونه  .دوش  یم  يرادـهگن 
(5)« .دراد دوجو  دادغب  رد  ییاه  ینارگن  دیعبت  لحم  هرابرد  یلو  تسا ، هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  ردص  هللا  تیآ  دیعبت  ناکما 

هماـنزور نینچمه  .تسا  هدـش  جرد  زین  ناـنبل  مق و  زیمآ  ضارتعا  تاـعمجت  تاراـهظا و  هب  طوبرم  ییاـهربخ  روکذـم ، ربخ  هب  طوبرم  ياـه  شرازگ  رد 
یفرعم رد  یبلاطم  روبزم 

876 ص :

ص 12. نامه ، - 1
ص 2. ذخأم 6 ، - 2

ص 2. ذخأم 15 ، - 3

ص 2. ذخأم 15 ، - 4
ص 1. ، 31/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 5

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 969 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_876_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_876_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_876_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_876_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_876_5
http://www.ghaemiyeh.com


باتزاب هب  طوبرم  اه  باتزاب  نیرت  مهم  روبزم ، ياه  شرازگ  رد  .تسا  هدناسر  پاچ  هب  هرامـش  نیمه  رد  يو ، یملع  راثآ  زا  یتسرهف  ردـص و  هللا  تیآ 
یم ناشن  تسا و  راب  تنوشخ  تدش  هب  عیسو  رایـسب  تاضارتعا  زا  یکاح  تسا ، هدش  جرد  همانزور  رد  هک  ییاه  شرازگ  .تسا  قارع  دوخ  رد  ربخ  نیا 

(2)-(1) .تسا هدیدرگ  دوخ  هدنیآ  نارگن  قارع  ثعب  میژر  هک  يدح  ات  تسا ؛ هدش  اپ  رب  میظع  یشبنج  هک  دهد 

زا یمالـسا ، بالقنا  همانزور  رـصع ، همانزور  اّما  داد ؛ یم  رادشه  رطخ  لامتحا  هرابرد  حبـص ، همانزور  رد  جردنم  ياه  شرازگ  هعومجم  بیترت ، نیا  هب 
ندوب هدنز  دروم  رد  ار  یگنر  مک  دنچره  يراودـیما  و  * (3) دوب هارمه  ییاهدـیدرت  اب  زونه  مه  همانزور  نیا  ربخ  هتبلا  .داد  ربخ  ردـص  هللا  تیآ  تداهش 
ناونع نیا  راـنک  رد  هتبلا  .دیـسر " تداهـش  هب  ردـص  رقابدمحمدیـس  هللا  تیآ  : " دوب تراـبع  نیا  روبزم ، هماـنزور  تشرد  رتیت  .تشاذـگ  یم  یقاـب  يو ،

هب تسا ، ناریا  رد  نآ  ساکعنا  هوحن  ربخ و  تیمها  زا  یکاـح  هک  ربخ  لـماک  نتم   (4) دروخ یم  مشچ  هب  نیقی " هب  بیرق  لاـمتحا  هب   " تراـبع تشرد ،
: تسا حرش  نیا 

تداهـش هب  قارع  ثعب  تسیـشاف  میژر  طسوت  هبنـشراهچ 20/1/1359 ، زور  بورغ  رد  ناشرهاوخ ، قاـفتا  هب  ردـص  هللا  تیآ  هدیـسر ، تاـشرازگ  قبط  »
تـسد هب  زورما  رهظ  نراقم  هک  مق  رد  ام  راگنربخ  شرازگ  ساسارب  .دش  هدرپس  كاخ  هب  فجن  رد  دش و  لقتنم  فجن  هب  دادغب  زا  ناشدسج  دندیـسر و 

هک ییابطابط  یقتدمحم  دیس  مالسالا  تجح  هتشذگ  بش  تفگ  ربخ  نیا  دییأت  نمض  يرظتنم  هللا  تیآ  ترضح  هدنیامن  یمیهاربا  نسح  خیش  دیسر ، ام 
هب دـندوزفا  یمیهاربا  مالـسالا  تجح  .دـنداد  عالطا  ار  ربخ  نیا  يرظتنم ، هللا  تیآ  رتفد  اب  ینفلت  سامت  یط  دنـشاب ، یم  قارع  لوا  زارط  ياـملع  زا  یکی 
زین سراف  جـیلخ  ياه  يرازگربخ  زا  یکی  زا  ربخ  نیا  دنتـشاد  راهظا  اهنآ  یمامت  هک  دـش  هتفرگ  سامت  قارع  ياملع  زا  نت  دـنچ  اب  ربخ  نیا  راشتنا  لابند 

رابخا زا  لقن  هب  یبد  ویدار  هک  دـندرک  دـییأت  نانآ  همه  میا ، هتـشاد  هثداح  نیا  نوماریپ  سراف  جـیلخ  ياهروشک  اب  هک  ییاه  سامت  یط  زین  هدـش و  لـقن 
هللا تیآ  ترضح  دیهش ، دهاجم  هزانج  هک  تسا  هدیسر  شرازگ  ینانبل  بالط  زا  یکی  زا  لقن  هب  ًانمـض  .تسا  هدرک  شخپ  ار  ربخ  نیا  ندنل ، زا  هدیـسر 
يو .تسا  هدرب  ورف  تریح  تهب و  رد  ار  همه  نآ ، ناوارف  تیمها  ربخ و  راشتنا  تعـسو  رباـنب  هدـیدرگ و  نفد  فرـشا  فجن  رد  ردـص ، رقابدـمحم  دـیس 

هب ییابطابط  یقتدمحم  دیس  لوق  زا  ربخ  نیا  یتقو  درک  هفاضا  يو  .دسرب  نامتسد  هب  يرت  قیقد  حیحص و  رابخا  رتدوز  هچره  ات  میرظتنم  ام  دوزفا :

877 ص :

، ردص هللا  تیآ  يریگتسد  ربخ  راشتنا  زا  سپ  قارع  یلخاد  تیعضو  زین  نانبل و  مق و  رد  تاضارتعا  تاراهظا و  شرازگ 522 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
.یمالسا ص911 يروهمج  همانزور  تیاور  هب 

دحاو هب  تاعالطا ، تاقیقحت و  تمسق  ناگدازآ  تشد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 189937  دنس  - 2
ص1. ، 1/2/1359 زاوها ، نارادساپ  هاپس  تاعالطا  تاقیقحت و 

همادا زور  دنچ  دوب ، ردص  هللا  تیآ  تداهـش  هب  طوبرم  ياهربخ  یناسر  عالطا  رد  قارع  میژر  هنارهام  يزیر  همانرب  عون  زا  یـشان  هک  اهدیدرت  نیا  - * 3
ردص و هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  اهدعب  هک  یلاح  رد  دروآ ؛ مهارف  یعطق ، شنکاو  نودـب  يزاس ، هنیمز  یعون  دوخ  هب  دوخ  ربخ ، یـساسا  یـسررب  تفای و 

.دش یعطق  زور 20/1/1359  رد  شرهاوخ 
.31/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  یهدنامرف  زکرم   - 3 نکر اجاژ ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063138  دنس  - 4
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(1)« .تسا هداد  تسد  ناشیا  هب  یجنشت  تلاح  دنا و  هدش  رثأتم  رایسب  يروابان ، تهب و  نایم  رد  ناشیا  دیسر ، يرظتنم  یمظعلا  هللا  تیآ  ضرع 
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نیدواعم نیب  رد  ناـش ، اـه  هداوناـخ  فجن و  هیملع  هزوح  نویناـحور  اـملع و  زا  یهورگ  داد : شرازگ  قارع  ناگدـش  هدـنار  هراـبرد  سراـپ  يرازگربخ 
، يدورهاش یلع  دیس  مالسالا  تجح  هیوبیس ، هللا  تیآ  يدورهاش ، دمحم  دیس  جاح  هللا  تیآ  يروکشا ، اضردمحم  دیس  جاح  هللا  تیآ  هلمج : زا  دنتسه ؛

هداون اب  يرهاوج  هداوناخ  ياضعا  نینچمه  .دراد  نس  لاس  زا 90  شیب  هک  يدورهاش  رغصا  یلع  خیش  جاح  هللا  تیآ  يورغ و  رقاب  خیش  مالـسالا  تجح 
مق و دهـشم و  هیملع  ياه  هزوح  ماظع و  عجارم  بناج  زا  یناگدـنیامن  نونکات  رگید ، يوس  زا  .دنتـسه  هدـع  نیا  ءزج  زین  رهاوج  بحاـص  موحرم  ياـه 

(2) .دنا هدش  هاشنامرک  نیریشرصق و  هقطنم  یهار  یناریا  ناگدش  هدنار  عضو  هب  یگدیسر  يارب  دادما ، هتیمک  و  نارهت ، نایرازاب  نویناحور ،

، تسا هارمه  تقد  اب  دح  هچ  ات  یثعب ، نارومأم  بناج  زا  هدش  دراو  دیدش  ياهراشف  ریثأت  تحت  تسین  صخشم  هک  ناگدش  هدنار  تاراهظا  لاح  نیا  رد 
ياضعا زا  رفن   13 قارع ، ثعب  تموکح  لامع  تفگ : هرـصب  زا  یجارخا  ناناگرزاب  زا  یکی  دش ، جرد  زورما  ناهیک  رد  هچنآ  ربانب  .دشاب  یم  هجوت  لباق 

(3) .دندرک مادعا  همکاحم  نودب  شلزنم  لباقم  رد  دوب -  هدرک  حورجم  ار  قارع  ریزو  تسخن  نواعم  بمب ، راجفنا  اب  هک  ار -  مالغریم " ریمس   " هداوناخ

جارخا رد  اه  یثعب  کیتکات  : » تسا یکاح  هماـنزور  نیا  زورما  هرامـش  رد  جردـنم  ناـهیک ، یمازعا  راـگنربخ  شرازگ  ناگدـش ، هدـنار  عوضوم  هراـبرد 
غارچ باوخ ، لیاسو  لیبق  زا  يا  هیثاثا  رـصتخم  ناگدش ، هدنار  راب  نیا  .تسا ...  یـشیاسرف  یناور و  گنج  کی  رب  ینتبم  قارع ، میقم  نایناریا  نایعیش و 

نایناریا رگید  اه  یثعب  هک  دندرک  یم  لقن  دندوب ، هدیـسر  قارع  ناریا و  زرم  هب  هک  ناگدش  هدـنار  .دنتـشاد  هارمه  هب  دوخ  اب  یبآ  فرظ  يزپ و  كاروخ 
هک ار  یقارع  نایعیـش  قارع و  میقم  ناـیناریا  هناـخ  بش ، همین  زا  دـعب  تعاـس  هس  رثکادـح  اـت  بش  تاـعاس  نیلوا  زا  هکلب  دـنهد ، یمن  تکرح  هنابـش  ار 

شیب لصفم ، ییوجزاب  زا  سپ  دنرب و  یم  سیلپ  ای  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  هب  ار  اهنآ  نایعیش ، راکش  زا  سپ  هداد و  رارق  هلمح  دروم  دنا  هدرک  ییاسانش 
ناشدوخ هک  نویماک -  ای  یـسرپمک  راوس  تسا ، ناکدوک  نانز و  لماش  هک  ار  هیقب  هدرک و  ینادـنز  ار  هداوناخ  گرزب  دـنزرف  ای  هداوناخ  تسرپرـس  رت ،

« .دنزاس یم  هناور  قارع  ناریا و  زرم  هب  دننک و  یم  دنمان -  یم  نیدلا " حالص  "

رد تسا ، هدش  مازعا  هقطنم  هب  يو  فرط  زا  هک  يزاریـش  هللادبع  دیـس  هللا  تیآ  دـنزرف  يزاریـش  یلع  دـمحم  مالـسالا  تجح  ناهیک ، هتـشون  هب  نینچمه 
یناـگرزاب قاـتا  هب  ار  یناریا  راـجت  ناـناگرزاب و  نـیرت  هدـمع  زا  رفن  1100 دـیلقت ، عـجارم  اـملع و  رب  هوـالع  قارع  ثعب  تموـکح  تـفگ : يا  هبحاـصم 

زرم یهار  هداد و  یتینما  لماوع  لیوحت  دنتـسه  ددعتم  ياه  هناخراک  ناگدنراد  هیامرـس و  نابحاص  هک  ار  اهنآ  یناسناریغ ، یگنرین  اب  تسا و  هدـناوخارف 
(4) .تسا هدرک 

878 ص :

.23/2/1359 ر2 ،  - 07 هب ف 19 ، ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287158  دنس  - 1
.23/2/1359 ر2 ،  - 07 هب ف 19 ، ر2  زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287257  دنس  - 2

.ناریا یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  (ر2 ،) .ا.ا.ج يرمرادناژ  زا  : گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033925  دنس  - 3
.31/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب : تاعالطا ، هریاد  ر2 -  اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033918  دنس  - 4
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یهرز  81 رکشل هب  هتـسباو  ینادرگ " یمزر  هورگ   " کی مازعا  لیبق  زا  ییاه  تیوقت  هلاله  رد  .دوب  مارآ  ًاتبـسن  زورما  یـسیواب ، هلاله و  رد  يزرم  هقطنم 
.تفرگ تروص   (2) هناخپوت هورگ  کی  مازعا  (1) و  هاشنامرک

ًادعب هک  ار -  هدـش  دراو  تاراسخ  ناربج  دـنک و  ضارتعا  لباقم  نابزرم  هب  هلاله ، يزرم  هاگـساپ  دروخودز  هرابرد  هک  دـش  فظوم  زین  يدوخ  ینابزرم 
نیا زا  يزرم ، تینما  ياه  همانتقفاوم  يزرم و  تینما  لکتورپ  ساـسا  رب  دـهاوخب  لـباقم  ناـبزرم  زا  نینچمه  دوش ؛ راتـساوخ  دـش -  دـهاوخ  هدز  نیمخت 

(3) .دنک يریگولج  لامعا  هنوگ 

هلولگ بوانتم ، روط  هب  اهنت  دوب ؛ مارآ  زورما  ناوه  گـنت  یـسیواب و  داـبآریمزب ، هلگزا ، ياـه  هاگـساپ  روحم  رد  قارع  ناریا و  يزرم  راون  یگنج  هقطنم 
.دنداد یم  خساپ  نآ  هب  زرم ، رد  رقتسم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  شترا  ياهورین  دش و  یم  کیلش  ناریا  كاخ  لخاد  هب  اه  یقارع  هراپمخ  پوت و  ياه 
هاگساپ هب  یناسر  کمک  رما  رد  زین  رتپوک  یله  دنورف  کی  دنداد و  ماجنا  قارع  ناریا و  زرم  زارف  رب  ییاسانـش  زاورپ  دنچ  رذوبا  ناگداپ  ياهرتپوک  یله 
هلمجزا تسا ؛ هدـش  ماـجنا  یتامادـقا  يدوخ ، تیوـقت  يارب  نینچمه  .تشاد  تیلاـعف  اـه  یمخز  لـمح  زین  هوـک و  هلیت  یـسیواب و  وـندرگ ، يزرم  ياـه 

یگنج هقطنم  دراو  زین  بای  نیم  ياه  کتلغ  هب  زهجم  یـسدنهم  دحاو  کی  دنا و  هدـش  رقتـسم  رذوبا  ناگداپ  رد  ناهفـصا ، هناخپوت 130  زا  ییاهدحاو 
(4) دنا هدیسر  تداهش  هب  نیم  راجفنا  تلع  هب  یشترا  ياهورین  نارادساپ و  زا  نت  دنچ  نونکات  یسیواب  رد  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هدش 

هاگتسد لماح 88  قارع ، شترا  زا  یماظن  نوتـس  کی  داد  شرازگ  نیریـشرصق  نابزرم  هلمج  زا  دـش ؛ هدـهاشم  یتاکرحت  زین  نمـشد  زا  رگید ، يوس  زا 
داد شرازگ  زین  نیریشرصق  هاپس  (5) .دنا هدش  رقتسم  ناریا  ون  درگ  یـسیواب و  هوک و  هلیت  لباقم  قارع ، هالکراهچ "  " رد وردوخ ، یهرز و  ربرفن  کنات و 

تکرح لاح  رد  یـسیواب ، يوس  هب  يورـسخ  تمـس  زا  شوماخ  ياه  غارچ  اب  ویر ، کـنات و  پوت و  رب  لمتـشم  قارع  شترا  زا  یماـظن  نوتـس  کـی  هک 
(6) .دش هدهاشم 

اهربخ رت  شیب  تفگ  درک و  داقتنا  یهورگ  ياه  هناسر  رد  يزرم  ياه  يریگرد  رابخا  ساکعنا  هوحن  زا  رذوبا ، ناگداپ  هدنامرف  یساملا  گنهرـس  زورما 
دصق یمک  هدع  اب  هک  نارادساپ  هاپس  داد : حیضوت  دناوخ و  تسردان  ار  یسیواب  يزرم  هاگساپ  فرـصت  ربخ  ساکعنا  هوحن  يو  .دوش  یم  پاچ  هیوسکی 

عـضاوم هب  هلمح  یـشترا و  ياهورین  ناما  یب  تیامح  ینابیتشپ و  اب  یلو  دـندوب ؛ هتفرگ  رارق  یقارع  ياـهورین  هرـصاحم  رد  دنتـشاد ، ار  هاگـساپ  فرـصت 
تافلت نداد  اب  یقارع  ياهورین  دـمآرد و  ام  فرـصت  هب  هاگـساپ  نیا  هک  دوب  یـشترا  ياهورین  تالمح  اب  .دننکـشب  ار  هرـصاحم  هقلح  دنتـسناوت  نمـشد ،

(7) .تشاد هدهعرب  هیداحتا  درگرس  ار  تایلمع  نیا  یهدنامرف  دندرک و  ینیشن  بقع  نیگنس 

879 ص :

.31/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  يرمرادناژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033926  دنس  - 1
یهدنامرف زاوها -  یهرز   92 رکشل یهدنامرف  ناتـسزوخ -  يرمرادنژ  هیحان  یهدنامرف  هب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287377  دنس  - 2

.یماظتنا ياهورین  یگنهامه  دحاو  ناریا -  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 
روـما رد  تنواـعم   ) يریزو تسخن  هـب  تاـعالطا ) هریاد   ) نـکر 2 .ا.ا.ج  يرمرادـناژ  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 033944  دنـس  - 3

.7/2/1359 بالقنا ،)
.31/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 046795  دنس  - 4

.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ، 2/2/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 5
ص 2. ، 1/2/1359 ناهیک ، همانزور  - 6

.31/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 ، زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 046789  دنس  - 7
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نیا .درک  جرد  ار  ناریا " یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحالف  راـسمیت   " لـصفم تاراـهظا  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  ناـهیک  هماـنزور 
شالت زا  يدایز  تاکن  هب  هدربمان  نآ ، رد  تسا و  دوسون ) ات  رهش  تفن  زا   ) هاشنامرک ناتسا  يزرم  قطانم  رگید  یسیواب و  يزرم  قطانم  هرابرد  تاراهظا 

.تسا هدرک  هراشا  ینونک  عاضوا  يراج و  ياه 

.دنراد یسیواب  هاگساپ  يور  هبور  ًاقیقد  ام و  زرم  يرتمولیک  رد 20  ناگداپ  کی  اه  یقارع  یسیواب ، هقطنم  ياه  يریگرد  رد  تشاد : راهظا  هلمج  زا  يو 
رتمولیک لداعم 30  يدُرب  هک  هسمخ -  هسمخ  اهنآ  حالطـصا  هب  اـی  يرتم  یلیم  ياه 130  پوت  اب  تسا ، اهنآ  هناخزابرـس  هک  ناگداپ  نیا  لخاد  زا  اـهنآ 

اه يزادـناریت  نیا  .دوش  یم  عطق  شتآ  اـه  بش  دـنریگ و  یم  شتآ  ریز  زور  ماـمت  رد  رود ، تفاـسم  زا  ار  وندرگ  هوک و  هلیت  هلگزا ، ياهاتـسور  دراد - 
هدش تیاده  هناخپوت  ياهریت  نوچ  دراد ؛ روضح  زرم  یناتـسهوک  تاعافترا  رد  مه  ناب  هدید  دـنراد و  ناب  هدـید  اهزور  اهنآ  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن 

.تسا هناخپوت  شتآ  یناب  هدید  زا  یشان  زین  نارادساپ  ینیمز و  يورین  لنسرپ  يادهش  ددعت  .دوش  یم  میظنت  یتحار  هب  تسا و 

یناب و هدید  ياه  هاگساپ  تایلمع  دننک و  شواک  ار  فارطا  ياه  ناتسهوک  هک  دندرک  ادیپ  تیرومأم  يدوخ  هدایپ  لنسرپ  زورید  زا  درک : دیکأت  یحالف 
راب هک  یتروص  رد  درک و  دهاوخ  رقتـسم  هقطنم  رد  نزرود  هناخپوت  ینیمز  يورین  ادرف ، ات  زورما  فرظ  هوالع  هب  .دنیامن  یثنخ  ار  یقارع  ياه  ناب  هدـید 

هتفرگ شتآ  ریز  نادـیم ، یلاوح  رد  قارع  هناخپوت  عضاوم  هیلک  يرتمولیک ، تفاسم 30  نامه  زا  دوش ، تیادـه  ناریا  زرم  هب  قارع  هناخپوت  شتآ  رگید ،
.دش دهاوخ 

تفن زا  قارع ، ناریا و  ياهزرم  رساترس  رد  ًابیرقت  ار  یهجوت  لباق  يورین  رت ، شیب  مکارت  عیـسو و  شرتسگ  اب  ینیمز  يورین  دوزفا : ینیمز  يورین  هدنامرف 
نیا نینچمه  .دوـش  هداد  همتاـخ  هقطنم  نیا  رد  هدـنکارپ  ياـه  يریگرد  هیلک  هب  دـیاش  ورین ، نـیا  رارقتـسا  زا  سپ  .درک  دـهاوخ  رقتـسم  دوـسون ، اـت  رهش 

نیـشنزرم قطانم  يارب  ار  یبسن  تینما  هوالع ، هب  دـش ؛ دـهاوخ  قارع  هب  یناریا  نئاخ  نایراوتم  فاج و  رـالاس  نارادـفرط  رـصانع و  ذوفن  عناـم  شرتسگ ،
هک دـهد  یم  نانیمطا  ینیمز  يورین  .دـندرگرب  دوخ  ياه  هناخ  هب  ًاددـجم  دـنزادرپب و  لوصحم  تشادرب  تشاد و  يراد و  هلگ  هب  ات  درک  دـهاوخ  نیمأـت 

تعاس 14 نم  .دننک  مادقا  يزرم  ياه  هدکهد  يزاسکاپ  هب  بالقنا  رادساپ  ناردارب  دوش و  هتـسب  یلک  هب  زرم  زا  تمـسق  نیا  هدـنیآ ، زور  هس  ود  فرظ 
ات هک  دنا  هدرک  ذوفن  ناگنیاب  هقطنمرد  يرـصانع  هتبلا  .متـشاد  هرکاذم  هواپ  يرادنامرف  رد  تعاس  شـش  تدـم  نالوئـسم ، هیلک  اب  مدوب و  هواپ  رد  زورید 
هلق رـسناور ، هاشنامرک ، هار  هوالع ، هب  .درک  دـنهاوخ  مادـقا  ناگنیاب  يزاسکاپ  هب  زین  هواـپ  نارادـساپ  .دـش  دـهاوخ  رقتـسم  اـج  نآ  رد  ینیمز  يورین  ادرف 

يورین رارقتـسا  اب  .تسا  هدـش  كاپ  قطاـنم  نیا  تسا و  نارادـساپ  ینیمز و  يورین  لرتنک  رد  دورناوج ، هقطنم  اـت  هواـپ ، هعلق و  يروق  ریـشمش ، هناـگنلپ ،
كاپ ناگنیاب و  رد  ینیمز 

880 ص :
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هقطنم رد  اـه ، هنیمز  همه  رد  يزکرم  تلود  تیمکاـح  تسا و  هدـش  كاـپ  یلک  هب  هشدون ، دوسون و  زا  ریغ  تاـناماروا  هقطنم  ماـمت  تمـسق ، نیا  ندـش 
.تسا هدش  رارقرب  روبزم 

(1) .منک یم  بیذکت  ار  ناگنیاب  رد  قارع  روضح  نم  درک : دیکأت  نایاپ  رد  یحالف  راسمیت 
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، هرـصب رد  دیـسر ، یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  یهدـنامرف  هب  زورما  هک  یعالطا  قبط  قارع ، يزرم  تاکرحت  یگداـمآ و  تامادـقا  همادا  رد 
ياهورین راک  روتـسد  رد  زین  ییاوه  ییاسانش  (2) .دوش یم  فشک  لرتنک و  ناریا  یماظن  تارباخم  هیلک  تسا و  هدـش  ریاد  میـسیب  زکارم  لـصوم  توک و 

يزرم ناتـسرهش  هزوح  رد  ناریا  ییاوـه  میرح  هب  یقارع  ياـمیپاوه  دـنورف  کـی  تسا : یکاـح  مـالیا  زا  سراـپ  يرازگربـخ  شرازگ  .دراد  رارق  یقارع 
، هاشنامرک زوریناوه  دـحاو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  (3) تـشگزاب قارع  كاخ  هب  تعرـس  هب  هقطنم  نیا  نامـسآ  رد  زاورپ  زا  سپ  هک  درک  زواجت  نارلهد 

(4) دنز یم  نیمخت  یهرز  پیت  کی  ار  مالیا  زرم  رد  رقتسم  یقارع  ياهورین  دادعتسا 

عقاو ینثملا  ناتـسا  سیلپ  تاماقم  زورما  هلمج  زا  دـنک ؛ یم  تیاعر  ار  مزال  طایتحا  زین  اهزرم  رگید  رد  قارع  ناریا ، يزرم  قطانم  رب  هوالع  لاـح  نیارد 
چیه نودب  ار  قارع  كاخ  هب  زاجمریغ  دورو  هنوگره  دنشاب و  بقارم    ً الماک هک  دندرک  غالبا  عبات  ياه  ناگی  هیلک  هب  تیوک ، زرم  رد  هرـصب و  برغ  رد 

(5) .دننک بوکرس  تدش  هب  دنریگب و  شتآ  ریز  يدیدرت  هنوگ 

هاگساپ هب   7 یج.یپ.رآ اب  دادماب ، تعاس 3  رد  هلمج  زا  تفرگ ؛ تروص  ییاذـیا  هدـنکارپ  تالمح  ناریا  يزرم  ياـه  هاگـساپ  یخرب  هب  نینچمه  زورما 
هاگــساپ میظعلاروـه ، فارطا  رد  تعاــس 21:40  رد  زین  ماــگنه  بـش   (6) .دـیدرگ یمخز  درمناوـج  کـی  هک  دـش  هـلمح  خیـش " یناـک   " يرمرادـناژ

اب هبازچ  هیدیعس و  ياه  هاگـساپ  هب  زین  تعاس 22:30  رد  .دنتفرگ  رارق  هلمح  دروم  کبـس  ياه  حالـس  اب  نآ  فارطا  یتشگ  نارادساپ  (7) و  یسوماجوبا
(8) .دش هلمح   7 یج.یپ.رآ

نیمه زا  یکاح  لیذ  ياه  شرازگ  .تفای  همادا  قارع  ياه  هاگـساپ  رد  عاضوا ، نداد  دوبهب  عضاوم و  ثادـحا  كرادـت ، تیوقت ، مه  زورما  لاح  نیا  رد 
: تسا دراوم 

هعلق هلمج  زا  خیـش ، یناک  ناگرزاب و  یناریا  ياه  هاگـساپ  لـباقم  یقارع  ياـه  هاگـساپ  هب  طوبرم  نیریـشرصق  گـنه  راـموس و  ناـهورگ  ياـه  شرازگ 
گنه شرازگ  ؛(10) هیطاـبرز یجارود و  هاگــساپ  هـب  طوـبرم  یناـبزرم  ناـمه  شرازگ  و  ناـعط ، هاگــساپ  هـب  طوـبرم  نارهم  یناـبزرم  شرازگ  ؛(9) نال

تامادقا زا  يدراوم  هب  تسا  طوبرم  دـش  رکذ  هچنآ  ؛(11)  روشک نیا  بحو "  " هاگساپ زین  قارع و  هدیشور  هلبوس و  ياه  هاگـساپ  هب  طوبرم  درگنـسوس 
شرازگ هدهاشم و  زورما  هک  یـسدنهم ، ياه  تیلاعف  یناسنا و  يورین  تازیهجت ، فلتخم  ياه  هبنج  رد  قارع  هدش  دای  ياه  هاگـساپ  یگدامآ  تیوقت و 

.تسا هدش 

881 ص :

ص 3. ، 31/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.روشک هب ر3 ژ  درگنسوس ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 347503  دنس  - 2

، تاـیلمع تاـعالطا و  تنواـعم  اـجازن ، هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامــس 3 -  زا  مارگنفلت  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063151  دنـس  - 3
.31/1/1359

.1/2/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 000565  دنس  - 4
.31/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021396  دنس  - 5

ص 14. ، 1/2/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 6
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.31/1/1359 ناتسزوخ ، ناتسا  رادناتسا  هب  زاوها ،)  ) ناتسزوخ ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 339221  دنس  - 7
.مالیا زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  ، 31/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 8

تاعلاطم و زکرم  هرامش 277252  دنس  و -  24/1/1359 ؛ ر3 ، هیحان -  هب  رـصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 283324  دنس  - 9
هریاد ر3  اجاژ -  ف  نارهت -  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 283327  دنس  24/1/1359 و  ر3 ، هیحان -  هب  رـصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت 

.25/1/1359 تایلمع ؛
.2/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  ر2  اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033929  دنس  - 10

،25/1/1359 ر3 ، اـجا -  يرمرادـناژ  ف  هـب ت -  درگنـسوس ، يرمرادـناژ  گـنه  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 287456  دنـس  - 11
ص3و1.

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 975 

http://www.ghaemiyeh.com


527

یبونج ياهزرم  رد  یقارع  ياهورین  رارقتسا  یگنوگچ  ینویزیولت ، ویدار  یتاعوبطم و  يا  هبحاصم  رد  زورما  نارادساپ ، هاپس  تایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا 
.درک حیرشت  ار  ناریا 

یم مشچ  هب  یقارع  ياهورین  لاقتنا  لقن و  واف "  " هقطنم رد  زور  هنابـش  تدـم  مامت  رد  تسا : هدـمآ  يو  زا  لـقن  هب  هبحاـصم ، نیا  زا  ناـهیک  شرازگ  رد 
دنا و هدرک  رقتسم  زادنا  کشوم  اب  یگنج  وان  ود  رصقلا  ما  هقطنم  رد  دنا و  هتـشاذگ  راک  رابریت  کی  کنات و  ود  دوخ ، هاگـساپ  ره  رد  اه  یقارع  .دروخ 

دوخ وان  نیرت  گرزب  اه  یقارع  .دنا  هدرک  ییاسانش  ار  قطانم  نیا  هتشذگ  زور  دنچ  رد  یقارع  ياهرتپوک  یله  .دنا  هدومن  تیوقت  ار  دوخ  ییایرد  يورین 
یمکحتـسم ياهژد  رب  هوالع  هرود "  " و كارخم " "، " هیدادقف "، " هرماعم  " ياه هاگـساپ  رد  .دنا  هدروآ  سراف  جیلخ  هناهد  هب  دراد ، مان  رکبلا "  " هک ار 

، پیت نیا  .دنا  هدرک  رقتـسم  ییایرد  پیت  کی  زین  سراف  جیلخ  هناهد  رد  اه  یقارع  .دنا  هداد  رارقتـسا  رابریت  هب  زهجم  وردنت و  قیاق  کی  دـنا ، هتخاس  هک 
نیا لباقم  رد  هتبلا  .دنیایب  ناریا  هب  يرترود  هار  زا  لیاسو  نیا  دوش  یم  ثعاب  دنک و  یم  دس  تسا  ناریا  ناشدصقم  هک  ار  ییاه  قیاق  اه و  جنل  دورو  هار 

.دنا هدش  تیوقت  زین  ناریا  حلسم  ياهورین  یقارع ، حلسم  ياهورین  ِلامعا 

، تسا هدش  هدیشوپ  ناتسلخن  زا  رسارس  نوچ  زرم  نیا  تفگ : تخادرپ و  ناتسزوخ  رد  هچملش  هقطنم  عضو  حیرـشت  هب  دوخ  نانخـس  همادا  رد  فیرـشوبا 
دـنک و یم  ادـیپ  لیلقت  انهپ  رتم  ود  هب  تسا  قارع  ناریا و  كاخ  لصافدـح  هک  هناخدور  کی  اـهاج ، یخرب  رد  .تسا  لکـشم  اوه  نیمز و  زا  نآ  لرتنک 
رد هک  میراد  يزرم  هاگـساپ  کی  رتمولیک  ره 25  رد  ام  .دوش  رگید  روشک  دراو  روشک  کی  كاـخ  زا  اـت  درپب  تمـسق  نیا  يور  زا  یـسک  تسا  یفاـک 

(1) .دوش یم  تیوقت  تسا ، هدش  هتخاس  لبق  زا  هک  ژد  دنچ  اه  هاگساپ  نیا  نیب  ینارحب ، عقاوم 
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.تفای راشتنا  زورما  تاعوبطم  رد  هک  درک  رداص  يا  هیعالطا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  نآ ، شیازفا  يدوخ و  یگداـمآ  بسک  هنیمز  رد 
هب یمالسا ، بالقنا  عیفر  هاگیاج  رد  یلجت  روظنم  هب  یبالقنا  یلم و  يورین  نیا  زا  رتهب  يریگ  هرهب  رت و  شیب  یگدامآ  يارب  تسا : هدمآ  هیعالطا  نیا  رد 
هب مزر و  نونف  نیرخآ  اب  ار  داهج  هدامآ  یبـالقنا و  تلم  یـشزومآ ، ياـه  هاـگراک  داـجیا  اـب  نونکا  مه  زا  دـش  هداد  روتـسد  شترا  ياـه  ناـگداپ  هیلک 

(2) .دنزاس انشآ  فلتخم  ياه  حالس  ندربراک 

: تسا هدمآ  دش  رشتنم  هاپس ، ناگرا  بالقنا ، مایپ  زورما  هرامش  رد  هک  زین  هاپس  یمومع  طباور  هیعالطا  رد 

دیریگرب و حالس  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ءاسن 71 )  ) .ًاعیمَج اُورِْفنا  ِوَا  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  مُکَرْذِح  اُوذُـخ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
.دینک تکرح  یعمج  هتسد  ای  هورگ  هورگ 

882 ص :

ص2. ذخأم 11 ، - 1
ذخأم 17. - 2
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هدوت مایق  ندیشک  فارحنا  هب  هقطنم و  ندومن  جنشتم  يارب  اکیرما ، راوخناهج  مزیلایرپما  روتسد  هب  قارع  ثعب  رودزم  میژر  ناملـسم ! نارهاوخ  ناردارب و 
يزرم نارادساپ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  دارفا  هیلک  هب  هلیـسو  نیدب  .تسا ...  هدز  ناریا  زرم  رد  یتاکیرحت  هب  تسد  قارع  مدرم  یمالـسا  يا و 

کیدزن تداهـش  یهلا  يادـن  هب  ام  کیبل  تاظحل  رگید  راب  کی  تنمیم ، یکرابم و  هب  هک  تسا  دـیما  .دوش  یم  هداد  لماک  شاـب  هداـمآ  هریخذ ، دارفا  و 
ناریو ار  يرشبدض  گرزب  ياهدس  زا  رگید  یکی  یقارع ، ناملسم  ناردارب  هژیو  هب  یمالسا و  تما  يرای  اب  یلاعت ، قح  یناهج  تمحر  عاعش  رد  دشاب و 

(1) .میزاس

هب روشک و  ریخا  عیاقو  اـب  طاـبترا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینابرهـش  تشاد : مـالعا  يا  هیعـالطا  رودـص  یط  زین  ینابرهـش  یمومع  طـباور  نینچمه 
(2) .تسا هدرک  شاب  هدامآ  مالعا  عبات  ياه  ناگی  هیلک  هب  لماک ، یگدامآ  زارحا  حلسم و  ياهورین  ریاس  اب  یگنهامه  روظنم 

لوئـسم یفیرـش  لاثم  روط  هب  دریگ ؛ یم  تروص  یتامادـقا  هاپـس  تیوقت  یگدامآ و  زارحا  تهج  زین  يا  هقطنم  تاکرحت  زا  یـضعب  رد  اـهنیا ، رب  هوـالع 
ار دوخ  دنراد  رایتخا  رد  هحلسا  هک  یناسک  میا  هدرک  اضاقت  مالیا  مدرم  زا  : » تفگ ناهیک  راگنربخ  اب  ییوگ  تفگ و  رد  مالیا ، نارادساپ  یمومع  طباور 
هک دندرک  یفرعم  هاپـس  هب  ار  دوخ  رفن  رازه  جنپ  دودح  عوضوم ، نیا  لابند  هب  : » دوزفا يو  .دوش » هداد  زرم  هب  اهنآ  لاقتنا  بیترت  ات  دـننک  یفرعم  هاپـس  هب 

(3)« .داتسرف میهاوخ  زرم  هب  ار  اهنآ  شزومآ ، زا  دعب  ام  دندوب و  هحلسا  نودب  اهنآ  رثکا 
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يروهمج و تساـیر  هجوت  دروم  تسا ، ماـظن  بـالقنا و  ینونک  عاـضوا  یعیبط  یگژیو  هک  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهداهن  اـهورین و  یگنهاـمهان  ددـعت و 
ینابرهش نواعم   " ياضما اب  لک ، ینابرهش  یتایلمع  داتس  زورما  هیغالبا   (4) .دنک یم  ذاختا  يریبادت  لکشم  نیا  عفر  يارب  دراد و  رارق  اوق  لک  یهدنامرف 
ناتسرل هواپ و  هاشنامرک ، هییاضر ، ياه  ینابرهش  هب  هک  هیغالبا  نیا  لماک  نتم  .تسا  ریبادت  نیا  زا  يا  هنومن  دیحو " گنهرـس  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 

: تسا نینچ  تفرگ ، رارق  هدافتسا  دروم  یهرز   92 رکشل داتس  يرادناتسا و  هب  لاسرا  تهج  زین  ناتسزوخ  رد  دش و  لاسرا 

: تسا ررقم  برغ  هقطنم  رد  یناور  یماظن و  ياه  تیلاعف  هیلک  یگنهامه  رظن  زا  يروهمج ، تسایر  كرتشم  یتایلمع  داتس  مالعا  ربارب  »

883 ص :

ص39. ، 24/1/1359 ، 5 هرامش بالقنا ، مایپ  هلجم  - 1
ص1. ، 11 ذخأم - 2

ص3. ، 4 ذخأم - 3
، دندرمش یم  یبالقنا  ياهورین  فیعضت  تهج  رد  ار  نآ  دندوب و  فلاخم  ردص  ینب  ياهراتفر  ریبادت و  زا  یضعب  اب  یبالقنا  ياهورین  زا  يرایسب  هتبلا  - 4
ریبادـت و یمامت  تیاهن ، رد  هک  ییاج  ات  دـش  رت  قیمع  فاکـش  نیا  جـیردت  هب  لـمعرد ، .دوش  بجوم  یماـظتنا  ياـهداهن  رگید  رد  یتوق  هک  نیا  نودـب 

يارب یکـسمتسم  زین  تافالتخا  دیدشت  .دش  یم  هدرمـش  ردص  ینب  صاخ  یـسایس  تاظحالم  اب  راد  تهج  یتکرح  ًافرـص  اوق ، لک  یهدنامرف  ياهراتفر 
.دهد تروص  يراکشآ  تامادقا  بالقنا ، ياهداهن  اهورین و  ندرک  هلوزیا  يارب  هک  دش  ردص  ینب 
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تیرومأم هچنانچ  تسا و  یماظن  ناهدـنامرف  اب  تایلمع  یگنهامه  تیلوئـسم  نیارباـنب  دنتـسه ؛ یماـظن  ياـه  ناـگی  یماـظن ، تاـیلمع  يزکرم  هتـسه  . 1
، يراذـگاو تیرومأم  يارجا  زا  لـبق  اـه  ناـمزاس  نیا  ناهدـنامرف  دوش ، یم  هداد  یماـظن  هبـش  ياـه  ناـگی  يرمرادـناژ و  نارادـساپ و  هاپـس  هب  یلقتـسم 

.دنزاس گنهامه  ار  اه  شالت  دنهد و  رارق  نایرج  رد  ار  یماظن  ناهدنامرف 

زا دنشاب و  یم  هقطنم  رد  رقتسم  ياه  ناگی  ناهدنامرف  تایلمع  لرتنک  رد  يزرم  نورب  تایلمع  رظن  زا  برغ ، هقطنم  رد  رقتـسم  يرمرادناژ  ياه  ناگی  . 2
لمع هب  هقطنم  یماظن  هدـنامرف  اب  ار  لماک  یگنهامه  ارجا  زا  لبق  يرمرادـناژ ، قیرط  زا  لقتـسم  تیرومأم  تفایرد  تروصرد  يزرم ، نورب  تایلمع  رظن 

.دنروایب

تیرومأم رد  دنهد و  ماجنا  هقطنم  یماظن  ناهدنامرف  اب  لماک  یگنهامه  اب  ار  يزرم  نورد  تایلمع  هنوگره  برغ ، هقطنم  رد  نارادـساپ  هاپـس  رـصانع  . 3
لخاد هب  نتفر  ای  شتآ و  يارجا  لامعا ، زرم ، زا  جراخ  تایلمع  هنوگره  دنتـسه و  یماظن  تامادـقا  هب  زاجم  ناریا  كاخ  لخاد  رد  طقف  يزرم  تظاـفح 

.دشاب یم  زاجم  كرتشم ، یتایلمع  داتس  روتسد  هبانب  طقف  رگید ، روشک  كاخ 

هب یماظن  تامادقا  اب  گنهامه  رگید ، یماظنریغ  یماظن و  نامزاس  هنوگره  جیـسب و  هاپـس ، یگدنزاس ، داهج  هلیـسو  هب  يرای  مدرم  یناور و  تامادـقا  . 4
زورب ببـس  هک  هبناجکی  دـنت  تامادـقا  هنوگره  زا  دـیامن و  جیـسب  حلـسم  ياهورین  اـب  يراـکمه  تهج  رد  ار  مدرم  هک  ددرگ  ارجا  يزیر و  حرط  يوحن 

.ددرگ يراددوخ  دناشکب ، داضت  ینماان و  هب  ار  هقطنم  دشاب و  مدرم  فلتخم  تاقبط  نیب  یتافالتخا 

یلـصا فده  کی  هب  دیاب  اه  نامزاس  همه  دشاب و  يدرف  هیرظن  هقیلـس و  فالتخا  عونره  رب  مدقم  دیاب  شالت  تدحو  بالقنا ، ربهر  نامرف  يارجا  رد  . 5
(1)« .دشاب یم  یلخاد  یجراخ و  مجاهت  هنوگره  زا  بالقنا  ياهدرواتسد  یلم و  عفانم  ظفح  مه  نآ  دنشیدنیب و 
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قارع لماوع  يذوفن "  " هناحلـسم هلمح  دروم  برغ ، دابآ  مالـسا  زا  یقطانم  زین  هاشنامرک و  هاگـشیالاپ  رگید  راب  کی  زورما ، دادماب  تاعاس  نیتسخن  رد 
رد عقاو  وس  هرق  هناخدور  تمـسق  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  مجاـهم  يا  هدـع  تعاس 2:15 ، رد  رهـش ، نیا  ینابرهـش  شرازگ  هب  هاـشنامرک ، رد  .تفرگ  رارق 

يراوتم نامجاهم  رهش ، يدورو  رد  رقتسم  نارادساپ  هاگـشیالاپ و  دراگ  ینابرهـش و  نارومأم  خساپ  اب  .دندرک  يزادناریت  نآ  فرط  هب  هاگـشیالاپ ، برغ 
(2) .دماین دراو  یتاراسخ  نایرج  نیا  رد  .دندش 

کی اهنت  دشن و  دراو  یبیسآ  هاگشیالاپ  تاسیـسأت  هب  هلمح ، نیا  رد  تفگ : ناهیک  راگنربخ  هب  هاشنامرک ، تفن  تکرـش  سیئر  یناتـسچولب  هراب ، نیا  رد 
دوب و ریخا  ياه  هام  یط  هاشنامرک  هاگشیالاپ  هب  حلسم  نامجاهم  هلمح  نیرتدیدش  نیا  دوزفا : يو  .دید  بیسآ  نارادساپ  تبرض  هورگ  نیشام 

884 ص :

، هواپ هاشنامرک ، هییاضر ، ياه  ینابرهـش  هب  اجاش ،) یماـظتنا  نواـعم   ) یتاـیلمع داتـس  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 294133  دنـس  - 1
.24/1/1359 ناتسرل ،

.یتایلمع داتس  اجاش -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021362  دنس  - 2
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هب ندز  هبرض  هب  دوخ ، موش  لمع  ماجنا  رد  نامجاهم  هچنانچ  تفگ : وا  .دندوب  هدرک  يزادناریت  هاگشیالاپ  يوس  هب  حلـسم  نامجاهم  تبون ، دنچ  رد  ًالبق 
رهش و تفن  یتفن  تاسیسأت  تفگ : نینچمه  یناتسچولب  .دور  یم  نیب  زا  هاگشیالاپ  فارطا  زا  یعیـسو  هقطنم  ًالامتحا  دنوش ، قفوم  هاگـشیالاپ  تاسیـسأت 

یتفن تاسیـسأت  نیا  زا  عافد  یگنوگچ  هرابرد  نایاپ  رد  يو  .دراد  همادا  هاشنامرک  هاگـشیالاپ  هب  هفقو  نودب  تفن  نایرج  دش و  تّمرم  شیپ  يدنچ  قاتاپ 
هرز کنات و  هب  زهجم  نارادـساپ ، شترا و  دارفا  ار  هاشنامرک  یتفن  تاسیـسأت  عاـفد ، ریزو  يروهمج و  سیئر  زا  اـم  کـمک  تساوخرد  لاـبند  هب  تفگ :

(1) .دنا هداد  رارق  تظافح  تحت  شوپ ،

زا یهورگ  تعاس 1:30  دودـح  رهـش ، نیا  رادـنامرف  ییابیکـش  هتفگ  هب  .تفرگ  رارق  موجه  دروم  برغ  دابآ  مالـسا  رگید ، يا  هلمح  رد  نینچمه  زورما 
زا رت  مک  يریگرد ، .دندرک  هلمح  دابآ  مالسا  هب  لسلسم  کجنران و  نیگنس و  ياه  حالس  اب  دنتسه ، رهش  هب  طلـسم  هک  فارطا  ياه  هپت  زا  حلـسم ، دارفا 
زا هدز  تشحو  رهش ، یلاها  یلو  دماین ؛ دراو  یبیسآ  یسک  هب  هناتخبشوخ  .دنتفرگ  شتآ  ریز  ار  رهـش  تدم  نیا  رد  نامجاهم  دیـشک و  لوط  تعاس  کی 

يدادـعت هلمح ، لحم  زا  تفگ : ربخ  نیا  دـییأت  اب  دابآ  مالـسا  نارادـساپ  هاپـس  نالوئـسم  زا  یکی  .دـنتخیرگ  فارطا  هب  دـندمآ و  نوریب  دوخ  ياه  هناـخ 
(2) .دمآ تسد  هب  یتسد  لسلسم  یگنفت و  کجنران  هراپمخ و 
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اه تیلاعف  نیا  زین  زورما  .تسا  ناریا  دـض  رب  روشک  نیا  هزور  ره  یمئاد و  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  روشک ، نیا  لماوع  قیرط  زا  قارع  ییاذـیا  ياه  تیلاعف 
یقداص هراـب ، نیا  رد  .دـندش  ریگتـسد  نت  روبزم 9  ياـه  تیلاـعف  اـب  طاـبترا  رد  بونج ، رد  .تسا  هتـشاد  دوـجو  روـشک  برغ  رد  مه  بوـنج و  رد  مه 

يراکبارخ هب  تسد  ناتسزوخ  رد  دندوب و  قارع  ثعب  لماوع  زا  کهورگ  کی  ياضعا  زا  نت ، نیا 9  تفگ : زورما  ناتسزوخ ، یمالسا  بالقنا  ناتسداد 
زا ناهیک  راـگنربخ  شرازگ  هب   (3) دندرک فارتعا  تفن  تاسیـسأت  رد  يراکبارخ  اهراجفنا و  زا  يرایـسب  هب  دندش و  ریگتـسد  ییاسانـش و  هک  دندز  یم 

لیبق زا  دمآ ؛ تسد  هب  کبس  نیگنس و  ياه  حالس  یخرب  زاوها ، نادابآ و  رهشمرخ ، رد  نانآ  یمیت  ياه  هناخ  زا  هدع ، نیا  يریگتـسد  نایرج  رد  زاوها ،
(5)-(4) .گنشف عاونا  فکنیشالک و  يراجفنا ، هلیتف  تلک ، رابریت ، بمب ، کجنران ، زین  و  رابریت ژ 3 ، زادنا ، کجنران  زادنا ، کشوم  ، 7 یج.یپ.رآ

885 ص :

ص12. ، 11 ذخأم - 1
ص2. ، 11 ذخأم - 2

.24/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 3
رارقا هدـمآ و  تسد  هب  كرادـم  قبط  تسا : هدـمآ  دـش ، جرد  هراب  نیا  رد  ناـهیک  رد  ( 25/1/1359  ) دـعب زور  هک  یـشرازگ  رد  دوش  یم  يروآداـی  - 4
رورت هوالع ، هب  .دنا  هتشاد  تکرش  نامیلس ، دجـسم  يرتمولیک  رد 20  تفن  هلول  راجفنا  هلمج  زا  زاوها  رهـشمرخ و  تاراجفنا  رثکا  رد  هدـع  نیا  نامهتم ،

ندروآ ررکم ، تاعفد  رد  قارع  هب  نتفر  نینچمه  .دـنا  هداد  ماجنا  ناـنآ  زین  ار  رهـشمرخ  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ناتـسرپرس  زا  یکی  ماـجرفان 
هاگیاپ هب  اضعا  نآ  یفرعم  يریگوضع و  یقارع ، لـماوع  هب  روشک  ياـه  شرازگ  نداد  راـجفنا ، ره  زا  سپ  یقارع  یثعب  لـماوع  زا  لوپ  نتفرگ  تاـمهم ،

.تسا هدوب  هورگ  نیا  لامعا  هلمج  زا  اهنآ ، هب  تامهم  لیوحت  و  قارع ، رد  يراکبارخ 
ص2. ، 11 ذخأم - 5
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يارب ناریا  هب  ذوفن  تهج  يزرم  ياه  هاگـساپ  رد  ناـنآ  رارقتـسا  قارع و  بیط  رهـش  زا  يرفن  میت 20  کی  مازعا  زا  یلحم  عباـنم  شرازگ  لاـح ، نیا  رد 
يزرم ریاشع  نارس  زا  يا  هدع  راضحا  اب  هرامع ، ناتسا  يرادناتسا  رد  هتشذگ  زور  زا  هک  يا  هسلج  نینچمه   (1) .دنک یم  تیاکح  هناراکبارخ ، تامادقا 

یم يروآدای   (2) دش یسررب  ناریا  رد  يراکبارخ  هوحن  يزرم و  تاسیـسأت  زا  تظافح  یگنوگچ  هسلج ، نیا  رد  .تفای  همتاخ  زورما  دوب ، هدش  لیکـشت 
زورما هک  یمارگنفلت  رد  هلمج  زا  دننک ؛ یم  شرازگ  ار  یتامادقا  زین  تیوک  زا  یماظن  عبانم  روشک ، بونج  رد  ناریا  هب  راکبارخ  مازعا  هنیمز  رد  هک  دوش 

يراکبارخ ياه  شزومآ  ات  دنتسرف  یم  قارع  هب  ییاسانش ، زا  سپ  ار  اه  یناریا  یخرب  یتیوک  تاماقم  تسا : هدمآ  دش  هرباخم  شترا  ینیمز  يورین  يارب 
(3) .دراد دوجو  زین  رصم "  " رد ییاه  تیلاعف  نینچ  ریظن  .دنوش  مازعا  ناریا  هب  رورت ، یبیرخت و  ياه  تیرومأم  ماجنا  تهج  سپس  دننیبب و  هریغ  و 

تـسایر رتفد  هب  زورما  يرمرادـناژ ، یلحم  عبانم  زا  لـقن  هب  هک  ییاـه  شرازگ  زا  یکی  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  یهباـشم  ياـه  تیلاـعف  زین  روشک  برغ  رد 
هدومن يرت  شیب  کمک  ياضاقت  سامت و  یقارع  تاماقم  اب  ناریا  ياهزرم  رد  مجاـهم  دارکا  نارـس  زا  رفن  دـنچ  ًاریخا  : » تسا یکاـح  دیـسر ، يروهمج 

نیمه زا  يرگید  شرازگ   (4)« .دراد مازعا  ومب "  " تاعافترا هب  پوت ، هلمج  نم  ینیگنـس  ياه  حالـس  هنامرحم  روط  هب  هتفرگ  میمـصت  قارع  تلود  .دنا 
هگرمـشیپ دارفا  دـنراد  دـصق  هدـع  نیا  ایوگ  .تسا  هتـشاد  مازعا  ومب  تاعافترا  هب  ار  یماـظن  دارفا  زا  رفن  قارع 150  تلود   » هک تسا  نآ  ياـیوگ  عباـنم 

رد هسلج  لیکشت  نیقناخ و  تارابختسا  یلبق  تاکرحت  زا  هوالع  هب  اه  شرازگ  نیا   (5)« .دنیامن ینابیتشپو  تیوقت  ار  دارم  يدوعسم و  کبرهاط و  دمحم 
میرک يرظن ، دومحم  ادخدک  فاج ، رادرـس  دـنا ، هتفر  قارع  هب  ًاریخا  هک  اهدرک  نیا  هلمج  زا  .دراد  تیاکح  یناریا  ياهدرک  زا  نت  دـنچ  تکرـش  اب  نآ 

تشگزاب و  نیقناخ ، تارابختسا  زا  يرظن  دومحم  فاج و  رادرس  لماوع  حالس  ذخا  زا  نینچمه  اه  شرازگ   (6) .دنتسه ینالاپ  متاح  ادخدک  هدازونیم و 
(7) دنهد یم  ربخ  هتشذگ ، دنفسا  رد  الکراهچ "  " هب
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هدـش هتـشک  رفن  ود  یمخز و  رفن  جـنپ  هرـصب ، رد  ثعب  بزح  يزکرم  رتـفد  رد  یبـمب  راـجفنا  رثا  رب  زورما  هک  تسا  یکاـح  قارع  یلخاد  ياـه  شرازگ 
هداد يور  هوامس  هیناوید و  نیب  يوق  راشف  قرب  طوطخ  زین  و  فجن ، هیماشلا و  نیب  يوق  راشف  قرب  طوطخ  رد  يراکبارخ  هرقف  ود  نینچمه  زورما   (8) دنا

هب هک  نانآ  .تسا  هرـصب  تارابختـسا  هلیـسو  هب  هرـصب ، رد  رقتـسم  قارع ، هزیناـکم   5 رکـشل نارـسفا  زا  نت  هس  بـیقعت  زا  یکاـح  رگید  يربـخ   (9) .تسا
(10) .دش مادعا  ماهتا  نیمه  هب  زین  رسفا  کی  .دندرک  رارف  يریگتسد  زا  لبق  دندوب ، مهتم  هرصب ) هخاش   ) هوعدلا بزح  رد  تیوضع 

بزح و نیا  ناگرمـشیپ  نیب  ًاریخا  هک  ییاهدربن  لابند  هب  داد : شرازگ  زورما  زین  اه ) ینازراب   ) قارع ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخـس  لاح ، نیا  رد 
نانکاس تفرگ ، تروص  یتلود  ياهورین 

886 ص :

.11/2/1359 07 ر2 ، ف 21 -  هب ف 19 ، زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 2087133  دنس  - 1
.11/2/1359 07ر2 ، ف 21 -  هب ف 19 ، 07ر2 ، زا گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287133  دنس  - 2

.47 ذخأم - 3
.24/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد  ) اجاژ زا ر2  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034626  دنس  - 4
.24/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد  ) اجاژ زا ر2  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033901  دنس  - 5

.نامه - 6
.24/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد  ) اجاژ زا ر2  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033900  دنس  - 7

.15/2/1359 07 ر2 ، ف 21 -  هب ف 19 ، زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0287237  دنس  - 8
.رهشمرخ ف  هب ف 19 -  زا 07 ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287534  دنس  - 9

.9/2/1359 یماظتنا ، هتیمک  هب  زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287554  دنس  - 10
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يانثا رد  هک  تسا  هدوب  نیا  باصتعا  نیا  تلع  .دنا  هدرک  رهـش  زا  یعمج  هتـسد  چوک  هب  دیدهت  ار  قارع  شترا  مدرم ، .دـنا  هدرک  باصتعا  ناموچ  رهش 
ياـه هداوناـخ  هب  ناگرمـشیپ  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  دـنتفر و  رهـش  لـخاد  هب  قارع  شترا  دارفا  یتـلود ، ياـهورین  اـب  روبزم  بزح  ناگرمـشیپ  يریگرد 
ناموچ مدرم  باصتعا  .دـننک  يزادـناریت  ناگرمـشیپ  يوس  هب  اج  نآ  زا  دنتـشاد  دـصق  دـندش و  اهنآ  لزانم  هناخ و  دراو  دـنناسر ، یمن  نایز  ناـبزدرُک ،

.تسا هتفرگ  تروص  ینازراب  ناگرمشیپ  اب  یگتسبمه  راهظا  و  میژر ، ياهورین  تسد  هب  رهش  لاغشا  اب  تفلاخم  روظنم  هب  نینچمه 

هب لماک ، تازیهجت  کنات و  پوت و  هارمه  نمـشد ، شترا  زا  یمیظع  يورین  هک  تسا  یکاح  هدیـسر  ياـه  شرازگ  دوزفا : روبزم  يوگنخـس  ناـیاپ ، رد 
(1) .تسا هدرک  تکرح  هقطنم  نیا  يوس 
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تعاس هس  رد  دادغب ، ویدار  یـسراف  شخب  زا  زورما  هک  یبلاطم  .دنداد  همادا  تدش  اب  ار  ناریا  دـض  رب  قارع  یتاغیلبت  گنج  مه  زورما  قارع  ياه  هناسر 
راکفا اب  دروخرب  رد  قارع  میژر  دیکأت  دروم  هک  تسا  ییاهروحم  يایوگ  تسا و  تاغیلبت  نیا  یگنوگچ  حیـضوت  رد  یبوخ  هنومن  دـش ، شخپ  توافتم 

.تسا ناریا  یمومع 

: دش هئارا  لیذ  بلاطم  روبزم ، يویدار  زا  يراتفگ  یط  تعاس 11 ، رد 

نتخاس نوگنرس  . 1 هلمج : زا  دماجنیب ؛ اه  قلخ  نیا  دوس  هب  اهنآ  لصاح  ات  دندرک  مایق  ییاه  فدـه  هعومجم  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  ناریا  ياه  قلخ 
مسیلایرپما زا  شتیعبت  یگتسباو و  همتاخ  ناریا و  يداصتقا  یسایس و  لالقتسا  .کیتارکمد 2 . یلم و  یمیژر  ندرک  اپرب  يارب  یهاشنهاش  هدرپسرس  میژر 

نداد هار  زا  یلم  ینوناـق -  قوـقح  زا  نمکرت  چوـلب و  برع ، كرت ، درُک ، سراـف ، زا  معا  ناریا  ياـه  قـلخ  همه  يرا  دروـخرب  .مسینویهـص 3 . اکیرما و 
مکح هب  یبرع ، ياـهروشک  اـب  ًاـصوصخم  ناریا و  هیاـسمه  لود  اـب  يراوـجمه  نـسح  یتـلود و  تابـسانم  .اـهنآ 4 . زا  کـیره  هب  يراـتخم  دوـخ  مکح 

یعاجترا و ياه  میژر  ییاورمکح  یتسیلایرپما و  طلـست  هیاـس  رد  هقطنم  نیا  ياـه  قلخ  هک  یکرتشم  ياـه  جـنر  كرتشم و  نید  یخیراـت و  يراوجمه 
ندمت ناوراک  ریسم  رد  یبسانم  قیال و  ماقم  رد  ار  روشک  نیا  دناوتب  هک  هتفرـشیپ  رـصاعم و  تلود  تخاس  .دنا 5 . هدومن  لمحت  یتسینووش  تسرپداژن و 

.دهد رارق  يرشب 

هتفای ققحت  یهاشنهاش  هدناشن  تسد  میژر  ینوگنرـس  زا  سپ  يا ، هفیاط  دـیدج  یعاجترا  میژر  تسد  هب  اه ، فدـه  نیا  زا  یفدـه  هچ  مینیبب  دـیاب  لاح 
میـسقت هیزجت و  ددعتم ، تردق  زکارم  نیب  هک  دش  رارقرب  توترف  یلاشوپ و  میژر  کی  یهاشنهاش ، هدش  هدیـشاپ  مهزا  میژر  ياهراوآ  يور  رب  . 1 تسا :

، كاواس یعمق  علق و  نامزاس  ياـهراوآ  يور  رب  .دنادرگرب 2 . ییاطـسو  نورق  هدنام  بقع  ياه  نارود  هب  ار  ناریا  ياه  قلخ  دهاوخ  یم  هک  تسا  هدـش 
یلم قوقح  شرتسگ  ياـج  هب  .دـنا 4 . هدـش  لیطعت  دـیلوت  زکارم  تسا و  هدرتسگ  هیاس  اج  همه  رد  اولب  ینماان و  .دش 3 . اپرب  ینیمخ  نارادساپ  ياهدـناب 

رو هلعش  ار  هدننک  دوبان  گنج  شتآ  ناریا ، ياه  قلخ 

887 ص :

.28/2/1359 روشک ، ترازو  هب  ناریا ر2 ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034004  دنس  - 1
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ترافـس یگتخاس  هثداح  میژر ، نیا  یتسینویهـص  یتسیلایرپما و  دـض  یگتخاس  ياه  یـشک  هدـبرع  یبیرف و  ماوع  ياه  هویـش  اـب  ناـمز  مه  .دنتخاس 5 .
باقن سپ  رد  .دهدب 6 . هقطنم  رد  اکیرما  مسیلایرپما  كرحت  يارب  يا  هناهب  هلیسو  نیدب  ات  تسا  هتخادنا  هار  هب  ار  اکیرما  اب  یسایس  طباور  عطق  اکیرما و 
یهاوگ هب  هک  یبالقنا  قارع  .دزاس  مرگرـس  ار  نآ  اـت  تسا  هتخادرپ  کـیرحت  هب  یبـالقنا  قارع  دـضرب  نیطـسلف ، بـالقنا  زا  یناـبیتشپ  کـمک و  یلعج 

ینامـسآ و ياه  شزرا  دروم  رد  اما  .دور 7 . یم  رامـش  هب  یتاداس  یتسینویهـص -  ییاکیرما -  نانامیپ  مه  دـضرب  یبرع  ییورایور  لـقث  زکرم  یگمه ،
رد یتسد  ياه  بمب  نتخاس  رجفنم  رد  صوصخم  هویـش  نیا  دناشوپ و  یم  لمع  هماج  اهنآ  هب  دوخ  صوصخم  هویـش  اب  ینیمخ  میژر  مالـسا ، نیبم  نییآ 

(1) .دبای یم  یلجت  ناکدوک  نایوجشناد و  فوفص 

: تسا هدمآ  دادغب  ویدار  تعاس 12  راتفگ  نمض 

دحاو یتسینووش  هدیقع  کی  وریپ  نارهت  نانارمکح  دسیون : یم  دنهاوخ " یم  هچ  هدیسر  نارود  هب  هزات  ياه  تسیشاف  نیا   " ناونع تحت  هروثلا  همانزور 
نونکا مه  هک  شا  هنایارگداژن  نومزآ  یتسینویهص و  نایرج  ياه  شور  تاصخشم و  تارکفت و  اب  يدایز  دودح  ات  تاصخشم  تارکفت و  نیا  دنتسه و 

راک هب  ياه  هویـش  لیاسو و  ثیح  زا  اـی  اوتحم  نومـضم و  اـی  لکـش  ثیح  زا  هچ  یگرزب ، تهابـش  دوجو  هتبلا  .دراد  تهابـش  تسا ، حرطم  نیطـسلف  رد 
اه و شـشوپ  اه و  باقن  مغر  یلع  ینیمخ  نایرج  یتح  هکلب  تسا ، هدنامن  هدیـشوپ  يدـحا  رب  طقف  هن  یتسینویهـص ، نایرج  ینیمخ و  نایرج  نیب  هداتفا ،
مالسا و برع و  تما  اب  هنازوت ، هنیک  یعاجترا و  رکفت  زرط  کی  اب  ودره  .دهد  یم  لیکشت  ار  مسینویهص  رگید  هرهچ  دنز ، یم  مد  نآ  زا  هک  ییاهراعش 
اب برع و  تما  اب  ار  دوخ  يزکرم  عازن  اهنآ  ود  ره  دـنا و  هدـش  اپرب  یتسینووش  دـید  يداژن و  ضیعبت  ساسارب  ود  ره  زین  دـننک و  یم  راـتفر  مسیلایـسوس 
هب تالکشم  بوشآ و  ندرک  رداص  هب  ینیمخ  راعش  و  لین " ات  تارف  زا   " یتسینویهـص راعـش  نیب  هنرگو  دنناد ؛ یم  شا  هنایوج  هزرابم  یبالقنا و  شبنج 

؟(2) دراد دوجو  یتوافت  هچ  برع ، هریزج  هبش  برع و  جیلخ 

: تسا هدمآ  نینچ  هدش ، مالعا  رابتعا  یب  ًاحیولت  قارع ، ناریا و  نیب  ریازجلا  دادرارق 1975  نآ ، نمض  هک  ویدار  نیا  تعاس 20:30  راتفگ  رد  نینچمه 

تـسد هب  ار  روشک  روما  ناشدوخ  هک  یعقوم  اما  تسا ؛ هتـسب  هناـمرحم  ياـهدادرارق  ناریا  هاـش  اـب  قارع  هک  دـندوب  هتفگ  قباـس  رد  ناریا ) تلود   ) اـهنیا
، هدوبن یتینما  ثحب ، دروم  ياهدادرارق  هک  دنتفایرد  یبوخ  هب  اهنآ  اریز  دـننک ؛ تیاعر  فرط  ود  دـیاب  ار  روبزم  ياهدادرارق  هک  دـندرک  دـیکأت  دـنتفرگ ،
هک دوش  یم  راکـشآ  ناریا  ياه  قلخ  يارب  ناس  نیدـب  دـننک و  یم  هیکت  قارع  ناریا و  نیب  هدـش  دـقعنم  ياهدادرارق  يور  اـهنآ  .تسا  هدوب  يزرم  هکلب 
هب تسد  قارع ، اب  ینمـشد  روظنم  هب  زورما  هتـسد  راد و  نیا  .دـنراذگ  شوپرـس  ار  قیاقح  اـت  دـننز  یم  تسد  يزادرپ  غورد  هب  هتـسد  راد و  نیا  هنوگچ 

هک تفایرد  قارع  هک  یعقوم  .دننز  یم  رگید  ياه  يزادرپ  غورد 
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ياـج هـب  حورجم  هتـشک و  رازه  قارع 60  شترا  دیــشک و  ازارد  هـب  لاـس  تدـم 12  هـک  ناریا  شترا  اـب  قارع  يریگرد  زا  دـنهاوخ  یم  اـه  ییاـکیرما 
دقعنم قباس  هاش  اب  ار  يزرم  ياهدادرارق  لاس 1975  رد  دش  روبجم  دنیامن ، فیعضت  ار  مسینویهص  دض  رب  قارع  تردق  دننک و  هدافتـسا  ءوس  تشاذگ ،
تـسا ادیپ  شمان  زا  هک  نانچنآ  برعلا  طش  هچ  دیناسر ؛ برعلا  طش  رد  قارع  تیمکاح  هب  یناوارف  نایز  اهدادرارق  نیا  زا  یکی  هک  نیا  مغر  یلع  دزاس ؛

زا اـت  تشاد  نآ  رب  ار  قارع  لاس 1975 ، دادرارق  یلو  تسا ، هدیـسر  تاـبثا  هب  ناریا  قارع و  نیب  قباـس  ياـهدادرارق  بجوم  هب  تسا و  یقارع  هناـخدور 
هک تسا  نیا  نآ  دـنیامن و  كرد  ار  تیعقاو  کی  ات  میهاوخ  یم  ناریا  ياـه  قلخ  زا  اـم  .دـنک  رظن  فرـص  هناـخدور  نیا  رد  دوخ  تیمکاـح  زا  یتمـسق 

(1) .درادن يرگید  يانعم  مسینویهص  مسیلایرپما و  هب  تمدخ  زج  هب  قارع  اب  ینمشد 

534

ناریا فلتخم  ياه  تیصخش  .دوب  ثحب  دروم  مهم  ثحابم  زا  ناریا ، یتکلمم  ياه  تیصخش  نانخـس  تارکاذم و  رد  زین  زورما  قارع ، هب  طوبرم  لئاسم 
نیا یمومع ، راکفا  رد  عوضوم  تیـساسح  هب  رظن  .دـنتخادرپ  عضوم  مـالعا  رظن و  راـهظا  هب  عوضوم  نیا  هراـبرد  یتهج ، زا  دوخ ، شقن  قباـطم  مادـکره 

.دوش یم  رکذ  اج  نیا  رد  دراوم ، نیا  زا  ییاه  هنومن  .تفای  راشتنا  یلخاد  تاعوبطم  حطس  رد  یعیسو  روط  هب  تاراهظا 

تفگ رادید و  ناریا " یمالـسا  يروهمج  راذگ  ناینب   " اب يرظتنم " هللا  تیآ   " زورما تعاس 19  رد  ناهیک ، یمالسا و  يروهمج  ياه  همانزور  هتـشون  هب 
: تفگ سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  هب  ینیمخ  ماما  اب  هرکاذم  دروم  عوضوم  هرابرد  رادید ، نیا  نایاپ  رد  يو  .درک  وگو 

دیاـب و  ینـس -  هعیـش و  زا  قارع  تلم  همه  هکلب  قارع  تلم  عطاـق  تیرثکا  هک  دـیناد  یم  (2) .تسا قارع  هلئـسم  تسا ، مهم  ام  يارب  نـآلا  هک  يا  هلئـسم 
دننک و ادیپ  یتصرف  هک  دنتسه  نیا  رظتنم  اهنآ  .دنتسین  قفاوم  قارع  ثعب  بزح  نیسح و  مادص  ياقآ  اب  تسین -  حرطم  ینس  هعیش و  هلئسم  ًالـصا  میوگب 

(3) .دنا هدش  مادعا  هب  موکحم  اهنآ  زا  یضعب  دنا و  هراوآ  ناریا  رد  نونکا  مه  ام ، یقارع  ناردارب  زا  يدایز  هورگ  .دننک  مایق  تموکح  هیلع 

ترضح هک  روط  نامه  دنیوگ  یم  دننک و  یم  هعجارم  ًابترم  ام  یقارع  ناردارب  اهزور  نیا 
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يربهر ینیمخ  ماما  دـنیوگ  یم  اـهنآ  .دـننک  يربهر  مه  ار  قارع  بـالقنا  میراد  راـظتنا  دیـسر ، رمث  هب  اـت  دـندرک  يربهر  ار  ناریا  بـالقنا  ینیمخ  ماـما 
خساپ رد  ماما  .منک  حرطم  ماما  روضح  رد  ار  هلئسم  نیا  دنتـساوخ  نم  زا  و  تسین ، حرطم  نابز  گنر و  ایفارغج و  هلئـسم  مه  مالـسا  رد  تسا و  یمالـسا 
(1) .میهد یم  ماجنا  ناناملسم  همه  قارع و  هب  تبسن  دشاب ، ام  هفیظو  هچنآ  یلو  تسین ؛ يربهر  هلئسم  دیرواین ؛ ار  يربهر  مسا  هراب  نیا  رد  دندومرف :

زا .دنراد  یـصاخ  هجوت  ام  يربهر  ام و  یمالـسا  بالقنا  هب  ناهج  ياه  ناملـسم  همه  نآلا  .دسانـش  یمن  ناریا  قارع و  مالـسا ، دـیناد  یم  هک  روط  نامه 
نامدوخ یمالسا  بالقنا  ام  زا  یـضعب  هنافـسأتم  اما  دنراد ؛ لوبق  ار  ینیمخ  ماما  يربهر  همه ، دنیآ و  یم  ام  روشک  هب  نیطـسلف  ادناگوا و  هرتیرا ، نیپیلیف ،

(2) تسا هدرب  یپ  ام  بالقنا  تمظع  هب  ایند  یلو  میرادن ؛ رواب  ار 

.تسا قارع  هب  طوبرم  لئاسم  یخرب  ربارب  رد  ردص  ینب  شنکاو  رگید ، هنومن 

هاشنامرک دراو  امیپاوه  اب  ( 24/1/1359  ) رهظزادعب تعاس 2:30  يروهمج ، سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  دیـس  رتکد  تشون : یمالـسا  يروهمج  همانزور 
يرمرادناژ رکشل ، ناهدنامرف  و  ناهاشنامرک ،) رادناتسا   ) ییوکام زورهب  یناهفصا ، یفرـشا  هللا  ءاطع  جاح  هللا  تیآ  لابقتـسا  دروم  هاگدورف  رد  يو  .دش 

زا ًاریخا  هک  ینایناریا  زا  دـیدزاب  روظنم  هب  هاشنامرک ، هب  دورو  زا  سپ  هلـصافالب  ردـص  ینب  .تفرگ  رارق  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینابرهـش و  و 
هقطنم نیا  رد  هک  ییاهرداچ  لحم  هب  نامروشک  يروهمج  سیئر  دورو  ماگنه  .دـش  مرگ  بآرـس  هاگودرا  مزاع  رتپوک  یله  اـب  دـنا ، هدـش  هدـنار  قارع 

و ردص ، ینب  رب  مالـس  ینیمخ  رب  دورد  ربکا ، هللا  ياهدایرف  اب  دنتخیر و  نوریب  دوخ  ياهرداچ  زا  مدرم  دوب ، هدـش  هداد  صاصتخا  نیدواعم  ناکـسا  يارب 
(3) .دندرک لابقتسا  یمرگ  هب  نامروشک  يروهمج  سیئر  زا  مادص ، رب  گرم 

هلئسم دنا ، هدش  هدنار  ناریا  هب  یمیژر  هلیسو  هب  ام ، نانطومه  زا  يا  هدع  هک  نیا  تفگ : هاگودرا  نیا  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  ردص  ینب  ناهیک ، هتـشون  هب 
میژر اب  هک  دوب  ناسآ  ام  يارب  .تسا  رخف  هیام  دـنک ، هلماعم  قارع  میژر  اب  ار  قارع  متـس  تحت  تلم  دـشن  رـضاح  هک  ام  روشک  يارب  اما  تسین ؛ يا  هزات 

و میا ، هدرکن  ار  راک  نیا  اما  مینک ؛ سویأـم  یمالـسا  تلود  کـی  داـجیا  يارب  شـالت  شـشوک و  بـالقنا و  زا  ار  قارع  مدرم  مییاـیب و  راـنک  قارع  یثعب 
میژر اما  میدوب ؛ هدرک  ضرعت  هن  میدوب ، هدرب  قارع  زا  ار  يزیچ  هن  تورث و  هن  تسا ؛ هتـشادن  دتـسرفب ، ار  امـش  هک  نیا  يارب  يا  هناهب  چـیه  قارع  تلود 

اما دیدیشک ؛ یتخس  امش  نیاربانب  تسا ؛ امرف  مکح  روز  تشحو و  اج  نآ  رد  هک  دیناد  یم  دیدوب و  قارع  رد  امـش  دوخ  .تسا  يراکتیانج  میژر  اج  نآ 
(4) دوش یم  ناربج 

دارفا هب  یناسر  کمک  هب  طوبرم  لئاسم  ناشیا ، روضح  اب  يا  هسلج  رد  ردـص ، ینب  ياقآ  نانخـس  نایاپ  زا  سپ  تسا : یکاح  سراپ  يرازگربخ  شرازگ 
یمالسا بالقنا  هاگداد  سیئر  هاشنامرک ، يرادناتسا  نواعم  رادناتسا ، هسلج ، نیا  رد  .دش  یسررب  هقطنم ، نیا  رد  هدش  هداد  ناکسا 
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ياه هاگتـسد  تلاخد  تلع  هب  تشاد : راهظا  يرادناتـسا  نواعم  هسلج ، رد  .دنتـشاد  تکرـش  نویناـحور  زا  نت  دـنچ  هاـگودرا و  لوئـسم  باـهذ ، لـپرس 
زا یکی  یفرط  زا  .دـننک  راک  وا  رظن  ریز  اهورین  هیقب  دـشاب و  لوئـسم  دیـشروخوریش  دـیاب  درادـن و  دوجو  یناسر  کمک  يارب  مظن  لوئـسمریغ ، فلتخم 

رگا تفگ : ردـص  ینب  ياقآ  اج  نیا  رد  .دـسر  یمن  عقوم  هب  اه  کمک  دـنا و  هدرک  يراگنا  لهـس  یناسر  کمک  رد  یتلود  تاـماقم  تفگ : نویناـحور 
، دوب لیام  سکره  تسا و  تلود  راک  اهراک  نیا  .درک  راک  اهنآ  ياج  دمآ و  هک  نیا  هن  درک ، ضوع  ار  اهنآ  دیاب  درکن ، راک  رادناتسا  نواعم  ای  رادناتسا 
هب مه  تیناحور  ماقم  دـیامنب و  تینما  ظفح  دوش و  نیعم  اج  نیا  لوئـسم  دـیاب  .دـنک  تلاخد  روما  رد  هک  نیا  هن  دـنک ، کـمک  یمالـسا  تلود  هب  دـیاب 

نیا لوئسم  ار  رادناتسا  نم  الاح  .دشاب  دناوت  یمن  يرگید  سک  وا  زا  ریغ  تسا و  رادناتـسا  لوئـسم  دوزفا : يروهمج  سیئر  .دنک  کمک  شدوخ  تلود 
لوئـسم اج  نیا  رد  ار  دیـشروخوریش  مه  رادناتـسا  دنک و  یچیپرـس  وا  روتـسد  زا  درادن  قح  سک  چـیه  دـننک و  يوریپ  وا  زا  یماظن  ياوق  منک و  یم  اج 

تلع هب  هک  وگب  اهنآ  هب  نک و  عمج  ار  مدرم  درک ، تلاخد  امـش  راـک  رد  يرگید  هک  دـیدید  امـش  رگا  تفگ : رادناتـسا  هب  باـطخ  يو  .دـنک  یم  نیعم 
مه 48 ار  اهنیا  ناکم  رییغت  و  میآ ، یم  اج  نیا  هب  ًاصخش  دوخ  نم  دندرکن ، ارجا  ار  امـش  روتـسد  نارادساپ  رگا  تسا و  هدروخ  مه  هب  مظن  اهنآ ، تلاخد 

(1) .دیهد ماجنا  هتعاس 

ییارآ فص  تفگ : قارع  ناریا و  يزرم  راون  باهذ و  لپرـس  يرمرادـناژ  گنه  داتـس  زا  دـیدزاب  رد  نینچمه  ردـص  ینب  تاعالطا ، هماـنزور  هتـشون  هب 
زابرس يور  هب  یقارع  زابرـس  متفگ  نم  .دنک  یم  لمع  هک  تسا  هیحور  نامیا و  هدیقع و  هدیا و  یماظن ، دروخرب  هلئـسم  رد  تسین و  یمهم  هلئـسم  قارع 

هب هک  تسا  يدـساف  میژر  کـی  نیا  .میریگب  ار  ناـنآ  كاـخ  زا  يا  هرذ  میهاوـخ  یم  هن  میراد و  قارع  زا  یعقوـت  هـن  اـم  .دتـسیا  یمن  شدوـخ  ناملـسم 
؛ دـننک یم  عافد  اهزرم  زا  اهنآ  دنتـسه و  اناوت  يوق و  دـح  زا  شیب  ام  حلـسم  ياهورین  منک  یم  نامگ  .دروآ  یم  رد  يزاب  ام  يارب  اه  ییاکیرما  کیرحت 

(2) .درک دنهاوخ  ینابیتشپ  شترا  زا  مدرم  تقو  نآ  دنوشن ؛ هفاضا  قارع  ياهورین  هب  يرگید  ياهورین  رگا  هتبلا 

.دوب حرطم  ناریا  یهورگ  ياه  هناسر  رد  قارع ، هرابرد  وا  تاراهظا  زورما  هک  تسا  ییاه  تیصخش  هلمج  زا  زین  رف  نیعم  ربکا  یلع 

هک دـش  روآدای  تخاس و  راکـشآ  کپوا  رد  ار  قارع  عضوم  ینفلت  ییوگو  تفگ  رد  تفن ، ریزو  رف  نیعم  ناهیک ، تاعالطا و  ياـه  هماـنزور  هتـشون  هب 
ياه باـقع  زا  هک  درک  یم  اـعدا  يزور  قارع  تفگ : يو  (3) .تسا هدـمآرد  اه  ییاکیرما  تسد  رد  هچیزاب  تروص  هب  دوخ ، تسرداـن  شور  اـب  قارع 
ًاریخا قارع ، تفن  ریزو  میرکلادـبع " هط   " ياقآ .دـنک  یم  يور  هلابند  مسیلایرپما  عفانم  ظفح  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  تسایـس  زا  الاح  اـما  تسا ؛ کـپوا 

رد هدز و  مهرب  ار  اه  تمیق  ندرک  تخاونکی  حرط  ناریا  تسا  هتفگ  هدـناوخ و  ساکاراک  سنارفنک  رد  کپوا  ياـضعا  تسکـش  لـماع  ار  یبیل  ناریا و 
(4) .تسا هدوب  رادروخرب  یبیل  تیامح  زا  هار  نیا 
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ناهج ياـهروشک  يارب  و  دـننک ، یم  ناونع  یللملا  نیب  ناراوخ  تفن  هک  درک  ناونع  ار  ییاـه  لالدتـسا  ناـمه  ریظن  مه  قارع  تفن  ریزو  دوزفا : رف  نیعم 
.درک يراوخمغ  يزوسلد و  حالطصا  هب  موس ،

اریز دراد ؛ یمالسا  بالقنا  رس  قدصت  زا  مه  ار  رالد  نیا 28  هزات  دشورف و  یم  رالد  يا 28  هکشب  یمسر  تمیق  اب  ار  دوخ  تفن  قارع  درک : هفاضا  يو 
تفن عفانم  نیمأت  يارب  ار  ماخ  تفن  ياه  تمیق  دوب و  کپوا  رد  تفن  تمیق  ندزاجرد  ياه  لاس  ياه 1977 و 1978  لاس  دنناد ، یم  همه  هک  يروط  هب 
نامه هک  دـش  قفوم  دروآ و  دراو  ار  دوخ  هبرـض  هک  دوب  ناریا  تلم  ریبک  یمالـسا  بالقنا  نیا  .دوب  هتـشادهاگن  تباث  هرهب  اب  ًابیرقت  یللملا ، نیب  ناراوخ 
تورث نیا  تسا و  ناریا  شورف  تمیق  زا  رت  مک  بتارم  هب  نانآ  تفن  تمیق  مه  زونه  لاح  نیع  رد  هک  یلاحرد  دـناسرب ؛ تمیق  ربارب  ود  هب  ار  قارع  تفن 

.دوش یم  یللملا  نیب  ناراوخ  تفن  میدقت  راکتیانج ، ياه  یثعب  تسد  هب  روط  نیا  هک  تسا  قارع  ناملسم  مدرم 

دنلب هشیمه  اشاح  راوید  تفگ : دراد ، يرظن  هچ  ناریا  یتفن  تاسیـسأت  ياـهراجفنا  رد  تلاـخد  هراـبرد  قارع  تلود  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  رف  نیعم 
ناریا برغ  رد  تفن  نزخم  کی  هک  تسا  هتـشاد  راـهظا  هدرک و  هراـشا  ناریا  هتفه  رخآ  ياـهراجفنا  هب  دوخ  هبحاـصم  رد  قارع  تفن  ریزو  ياـقآ  .تسا 
تسا هدیسر  اجک  هب  قارع  یثعب  تلود  راک  .تسا  هداد  شهاک  دصرد  ات 70  ار  دوخ  هدزاب  ًاتقوم  زین  نادابآ  هاگـشیالاپ  هدش و  رجفنم  هاشنامرک  کیدزن 

هنوگ نیا  قارع  ناملـسم  تلم  تسا ، ملـسم  هچنآ  .دروآ  یم  دیدپ  ام  تاسیـسأت  رد  ییاهراجفنا  دتـسرف و  یم  ناریا  روشک  هب  ار  دوخ  رودزم  لماوع  هک 
تشاذـگ و دـهاوخن  خـساپ  یب  ار  تسا ، ناهج  نافعـضتسم  هیلک  یمرگلد  بجوم  یمالـسا و  للم  دـیما  هک  یبالقنا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هب  تالمح 

(1) دش دهاوخ  رجفنم  لخاد  زا  يدوز  هب  ثعب  یتوغاط  میژر 
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دش رداص  بالقنا ، لک  ناتسداد  یـسودق  هللا  تیآ  ياضما  اب  يا  هیعالطا  یلخاد ، حلـسم  ياه  هورگ  قارع و  تادیدهت  اب  طبترم  صاخ  عضو  اب  بسانتم 
: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  لماک  نتم  .دیدرگ  رشتنم  زورما  تاعوبطم  رد  و 

یمالسا بالقنا  لک  ناتسداد  يوس  زا  يوناث  عالطا  ات  بالقنادض ، رصانع  هدافتـساءوس  هنوگره  زا  يریگولج  حالـس و  علخ  لمع  لیهـست  روظنم  هب  . 1»
مود هرادا  قیرط  زا  اهنآ  دورو  هزاجا  ًالبق  هک  ییاه  حالـس  هیلک  .ددرگ 2 . یم  عونمم  يرمک  يراکـش و  تامهم  حالـس و  عونره  صیخرت  دورو و  ناریا 

نارادساپ و هاپـس  طسوت  كرمگ ، زا  جورخ  عقوم  رد  یلو  هدیدرگ ، مادقا  اهنآ  صیخرت  هب  تبـسن  تاررقم ، ربارب  دورو ، عقوم  رد  رداص و  كرتشم  داتس 
( يرمک حالـس  رتمیلیم و  شـش  زا  رت  مک  ربیلاک  راکدوخ و  همین  راـکدوخ و  ینز  هلولگ  ياـه  گـنفت  يانثتـسا  هب   ) تسا هدـش  ذـخا  یناتـسداد  هدـنیامن 
هب روبزم  همان  یفرعم  هئارا  اب  تفایرد و  همان  یفرعم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  تامهم  هحلـسا و  تیریدم  هب  هعجارم  اب  اهنآ  نابحاص 

هاپس یناتسداد و 
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ياهورین لنـسرپ  يراکـش  يرمک و  حالـس  نایماظنریغ و  يراکـش  حالـس  لمح  ياه  هناورپ  .دنیامن 3 . مادقا  دوخ  هحلـسا  لیوحت  هب  تبـسن  نارادـساپ ،
.دراد 4. رابتعا  خیرات 1/5/59  ات  دارفا ، يور  لماک  یـسررب  دیدج و  تراک  دیدجت  ات  ًاتقوم  دوب ، هدیدرگ  رداص  قباس  مود  هرادا  طسوت  ًالبق  هک  حلـسم ،

طـسوت هک  یتاـمهم  هحلـسا و  عونره  .ددرگ 5 . يراددوخ  هدـش ، يروآ  عـمج  ًـالبق  مدرم ، زا  حالـس  عـلخ  ناوـنع  هب  هک  ییاـه  حالـس  هیلک  دادرتـسا  زا 
ای ندوب و  بحاصالب  تروص  رد  تسا ، هدـیدرگ  ذـخا  مدرم  زا  بالقنا  ياه  هتیمک  زین  بالقنا و  نارادـساپ  هاپـس  بالقنا و  ياـه  ناتـسداد  ناگدـنیامن 

(1)« .دنیامن لیوحت  نیوا  رد  زکرم  بالقنا  لک  یناتسداد  هب  اهنآ ، نابحاص  تیموکحم 
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رکذ روخرد  دوش و  یم  بوسحم  شمارآ  نیا  لخم  هک  داد ، خر  يوخ )  ) روطق راجیب و  رد  هثداح  ود  زورما  نیشندرک ، قطانم  ینونک  شمارآ  لالخ  رد 
.تسا

هدننار رفن  کی  لتاق  هک  ار   (2)" .ش.ح  " ًامارتحا : » دوب هدرک  يروآدای  هاپس  یهدنامرف  هب  يا  همان  یط  رهـش  نیا  هاپـس  هتـشذگ  زور  راجیب ، عضو  هرابرد 
نارادـساپ نیمجاهم و  نیب  يریگرد  رد  هک  درف  نیا  هچنانچ  .دـنا  هدرب  نارهت  هب  اـه  ناـگورگ  اـب  هضواـعم  يارب  هماـنزور ، ربخ  قبط  دـشاب ، یم  يراـجیب 

لاح رد  دنـسانش و  یم  یناج  لتاق  کی  دزد و  کـی  ناونع  هب  ار  وا  هقطنم  نیا  ماـمت  هک  دـشاب  یم  تارکمد  بزح  ءزج  هک  تسا  يدرف  هدـش ، ریگتـسد 
هدـش روطره  هک  دوش  یم  اعدتـسا  اذـل  و  تساـخ ، دـنهاوخرب  هاپـس  هیلعرب  راـجیب "  " مدرم دوش  دازآ  وا  هچناـنچ  هدـش ، تباـث  وا  ندوب  لـتاق  مه  رـضاح 

(3)« .دیامن دازآ  ار  لتاق  نیا  هژیو ، تئیه  دیراذگن 

مالعا تین " نسح  تئیه   " رتفد هب  داتـس ، نیا  لوئـسم  زودهالک ، فسوی  ياضما  اب  يا  همان  یط  نارادساپ  هاپـس  یهدـنامرف  داتـس  زورما  ارجام ، همادا  رد 
هدننار دش ، بالقنادض  دارفا  زا  رفن  تفه  يریگتـسد  هب  رجنم  هک  تارکمد  هلحنم  بزح  لماوع  راجیب و  نارادـساپ  هاپـس  نیب  يریگرد  نایرج  رد  : » درک

یط دـننک و  یم  تکرح  هاپـس  فرط  هب  یتارهاظت  یط  راجیب  مدرم  .دوش  یم  هتـشک  هلحنم  بزح  زا  .ش.ح **"  " طسوت دوب  راجیب  مزاـع  هک  سوب  ینیم 
لماوع زا  یکی  .ش.ح  .دنوش ...  یم  لتاق  تازاجم  یگدیـسر و  ناهاوخ  یتیاکـش  یط  زین  لوتقم  هداوناخ  .دنوش  یم  لتاق  تازاجم  ناهاوخ  يا  همانعطق 

یمالـسا يروهمج  تلود  هیلع  راجیب  یمومع  راکفا  دوش ، دازآ  یـصوصخ  نایکاش  تیاـضر  نودـب  هچناـنچ  هک  تسا  هردـناوید  رد  بالقنادـض  یلـصا 
(4)« .دوش لصاح  سامت  لوتقم  هداوناخ  اب  هلدابم ، هنوگره  مادقا  زا  لبق  تسا  مزال  .دش  دهاوخ  نیبدب 

هلمح روـطق  ییاوـه  لـپ  هاگـساپ  هب  کبـس  نیگنـس و  ياـه  حالـس  اـب  حلـسم  دارفا  رارـشا و  بشید ، تعاـس 22  زا  (، يوـخ عـباوت  زا   ) روـطق هثداـح  رد 
زا لقن  هب  نآ ، یط  داتسرف و  شترا  كرتشم  داتس  هب  یمارگنفلت  روشک ، ترازو  یماظتنا  روما  لک  ریدم  اوشیپ ، دومحم  (5) .دندرک
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ص11. ، 4 ذخأم - 1
.تسا هدش  رکذ  لماک  مان  دنس ، رد  و **  - 2

.23/1/1359 نارادساپ ، هاپس  هدنامرف  هب  راجیب ، نارادساپ  هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 39176  دنس  - 3
هجاوخ  ) تین نسح  تئیه  رتفد  هب  اـه ،) ناتـسا  یگنهاـمه  رتفد   ) هاپـس يزکرم  داتـس  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 039174  دنـس  - 4
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دروم ًادیدش  روطق  ییاوه  لپ  : » درک میـسرت  نینچ  ار  هثداح  همادا  روطق ،) هاگـساپ  مالعا  يوخ و  يرمرادناژ  ناهدنامرف  شرازگ  هب  دنتـسم   ) يرمرادـناژ
هدنامرف هدیسر ؛ لپ  کیدزن  هب  دایز  رایسب  راتتسا  اب  نیمجاهم  هدیدرگن و  دیاع  يا  هجیتن  يوخ  هناخپوت  دحاو  يزادناریت  زا  هتفرگ و  رارق  نیمجاهم  هلمح 

(1) .تسا هدومن  نیمز  هباوه  يزادناریت  هقطنم و  ندومن  نشور  تهج  ار  يراکش  يامیپاوه  دنورف  ود  ینآ  زاورپ  تساوخرد  ناهورگ ... 

يرمرادناژ راد  هجرد  کی  رسفا و  کی  دش و  حورجم  يرمرادناژ  درمناوج  کی  نآ  یط  دیـسر و  نایاپ  هب  دادماب  تعاس 6  رد  يریگرد  نیا  تیاهن ، رد 
(2) .دندش هتفرگ  ناگورگ  رادساپ  راهچ  و 
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رد .تسا  هدرک  جرد  ردص  ینب  زا  يا  هبحاصم  تسیا " لدیم   " هلجم زا  لقن  هب  دوخ ، زورما  خروم  هرامـش  رد  نارادـساپ ، هاپـس  ناگرا  بالقنا  مایپ  هلجم 
بزح رظن  دروم  يراتخمدوخ  ياهاضاقت  يارب  حیرـص  يزرط  هب  اوق ، لک  هدـنامرف  يروهمج و  سیئر  ماقم  رد  ردـص  ینب  ياه  هاگدـید  اب  هبحاصم ، نیا 

: تسا هدمآ  ردص  ینب  زا  لقن  هب  هبحاصم ، نیا  رد  .تسا  هدش  فیلکت  نییعت  نارگید ، ینیسح و  نیدلازع  ناتسدرک و  تارکمد 

دوب و یتبثم  ياهرظن  هطقن  ياراد  حرط  نیا  .دوب  هتخاس  حرطم  ار  يراتخمدوخ  حرط  هک  متشاد  تفایرد  ناتسدرک  تارکمد  بزح  زا  يا  همان  یگزات  هب  »
سیلپ و ندرک  هرادا  راتـساوخ  نینچمه  نانآ  اما  دـننک ، هرادا  ار  دوخ  یگنهرف  يداصتقا و  روما  دوخ ، تسیاب  یم  يا  هقطنم  ره  مدرم  هک  مریذـپ  یم  نم 

نیا تسیاب  یم  دنتـسه ، ناریا  بوچراچ  رد  يراتخمدوخ  راتـساوخ  نانآ  رگا  دراد ؟ دوجو  يراتخمدوخ  نینچ  کی  ایند  ياجک  رد  .دنتـسه  يرمرادـناژ 
هب یمالـسا ، هعماج  ورملق  رد  میناوت  یم  هنوگچ  .دنـشاب  ناملـسم  تسیاـب  یم  ناـنآ  .دـننک  وجو  تسج  مالـسا  کیژولوئدـیا  ورملق  رد  ار  يراـتخمدوخ 

حلـسم ياهورین  نآ  رد  هک  دنهاوخ  یم  ار  یتموکح  ًارهاظ  نانآ  میهدـب ؟ يراتخمدوخ  دـنناد  یمن  مالـسا  نیناوق  زا  تعاطا  هب  دـیقم  ار  دوخ  هک  یناسک 
مدرم زا  لکـشتم  يرمرادـناژ ، سیلپ و  هک  دنتـسه  نآ  راتـساوخ  نینچمه  ناـنآ  .دـشاب  ناـشدوخ  لرتنک  تحت  ًـالمع  یلو  هدوب ، زکرم  هرادا  تحت  ًامـسا 

ام زا  ارچ  دـنریگ ، دوخ  رایتخا  رد  ار  روما  همه  دـنهاوخ  یم  نانآ  رگا  .دـننک  یم  بلط  يزکرم  تموکح  زا  هجدوب  ریـسفت ، نیا  اـب  اـما  دـشاب ؛ ناـشدوخ 
يورین قیرط  زا  ناشاه  هتساوخ  هب  ات  دنا  هدیشوک  نانآ  ارچ  .تسا  يراتخمدوخ  زج  يزیچ  نیا  دنهاوخ ؟ یم  هجدوب 

894 ص :

.24/1/1359 یماظتنا ، روما  زا  یمالسا ، يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  هب  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033897  دنس  - 1
.یمالسا يروهمج  راگنربخ  هیمورا  ص5 ، ، 2 ذخأم - 2
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نانآ دیراذگب  دیگنج "، میهاوخ  ام  تروص  نیا  ریغ  رد  دیهدب ، ام  هب  میهاوخ ، یم  ام  هک  ار  هچنآ   " دـنیوگ یم  نانآ  رگا  دـنناشوپب ؟ لمع  هماج  هحلـسا 
کی یتح  ندش  ادج  هب  هاگ  چیه  هک  منک  یم  مالعا  تلم  مان  هب  نم  میـساره ؟ یم  اهدـیدهت  نیا  زا  ام  نامبالقنا ، ققحت  زا  سپ  دـینک  یم  رکف  .دـنگنجب 

(1)« .داد میهاوخن  نت  ناریا  كاخ  زا  رتمیتناس 

538

دوجوم یبسن  شمارآ  زین  قارع و  اکیرما و  تادیدهت  نوزفازور  تدـش  ینعی  رـضاح  عضو  اب  بسانتم  یغیلبت  ياه  شور  لامِعا  همادا  رد  ناتـسدرک ، رد 
(2): داد شرازگ  جدننس  زا  سراپ  يرازگربخ  .دش  رازگرب  جدننس  رد  یمسارم  زورما  هقطنم ، نیا  رد 

يا  " دورـس اب  مسارم  نیا  .دندمآدرگ  يدازآ  نادیم  رد  جدننـس  مدرم  زا  رفن  رازه  اه  هد  رهظ  زادعب  تعاس 6  رد  ینیسح ، نیدلازع  خیـش  رتفد  توعد  هب 
نیدـلازع خیـش  نآ ، زا  سپ  .دـیدرگ  تئارق  رگراک " دایرف   " مایپ و  نایوجـشناد " نازومآ و  شناد  یگنهامه  ياروش   " مایپ سپـس  .دـش  عورـش  بیقر "

ار ثعب  ام  تلود ؛ دنیاشوخ  يارب  هن  اما  مینک ؛ یم  موکحم  ار  قارع  ثعب  ام  : » تفگ درُک  قلخ  یساسا  لئاسم  هرابرد  ثحب  نمض  ینانخس ، یط  ینیـسح 
یم .دنز  یم  فرح  اه  قلخ  حالس  علخ  زا  دیراذگب و  نیمز  ار  هحلسا  دیوگ  یم  ردص  ینب  : » تفگ نینچمه  يو  .میناد » یم  درُک  قلخ  نانمـشد  زا  یکی 

هب ار  هحلـسا  تقو  چیه  درک  هگرمـشیپ  میوگب  دـیاب  .مرادـن  لوبق  ار  یـسایس  ياهورین  یلو  مهد ، یم  ار  اهنآ  قح  مراد ، تسود  ار  درُک  مدرم  نم  دـیوگ 
ار حلص  هک  نیا  يارب  میهاوخ  یم  ار  هحلسا  ام  .میهاوخ  یم  عافد  يارب  ار  هحلسا  ام  .تسا  ام  فرش  هگرمشیپ  .تسا  ام  فرش  هحلـسا  .دراذگ  یمن  نیمز 

« .دنک یم  عافد  ناریا  لالقتسا  زا  هگرمشیپ  دوش ، هلمح  ناریا  هب  هاگره  : » دوزفا وا  .مینک » لیمحت  تلود  هب 

رارکت مه  زاب  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  .دروآرد  هزرل  هب  ار  يدازآ  نادیم  مینک " یم  اکیرما  ناتـسروگ  رـسارس  ار  ناریا  " راعـش اب  تیعمج  ماگنه ، نیا  رد 
هب شمایپ  رد  خیـش  .تسا » ناریا  ياه  قلخ  زا  ینابیتشپ  يانعم  هب  نیا  تسین ؛ ردـص  ینب  دـییأت  يانعم  هب  نیا  تسین ؛ تلود  دـییأت  يانعم  هب  نیا  اما  : » درک
رد ینیسح  نیدلازع  خیش  .ینک » کیلش  تناردارب  فرط  هب  دیابن  يا ؛ هتساخرب  رگراک  کی  ناقهد و  کی  هداوناخ  زا  وت  زابرس ! يا  وت  : » تفگ نایـشترا 

« .میوش یم  زوریپ  هک  متسه  نئمطم  مناد و  یمن  ادج  یتاقبط  هزرابم  زا  ار  یلم  هزرابم  نم  : » دوزفا نایاپ 

(3)« .دندرک یط  ار  جدننس  رهش  ياه  نابایخ  ییامیپهار ، کی  رد  نایاپ  رد  مدرم  : » تسا هتشون  نایاپ  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ 

895 ص :

لیروآ 1980. هرامش  رد  تسیا  لدیم  هلجم  زا  لقن  هب  ص25 و53 ، ذخأم 59 ، - 1
جدننـس رتفد  هجوتم  ار  یتاداقتنا  ردـص ، ینب  هلمج  زا  يرگید  دارفا  زین  و  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  ناراکردـنا  تسد  نونکات  دوش  یم  يروآداـی  - 2

.تسا هدمآ  رامشزور  نیا  رد  ًالبق  نآ  رکذ  هک  دنناد  یم  هنارادبناج  هفرطکی و  ار  رتفد  نیا  ياه  شرازگ  اهنآ  .دنا  هتسناد  يرازگربخ  نیا 
ص1و2. ، 26/1/1359 هرامش 25 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 3
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ياه کیرچ  نامزاس  توعد  هب  داد : ربخ  وحن  نیا  هب  جدننس  زورما  ییامیپهار  زا  زین  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  جدننـس  رتفد  ناگرا  ربخ ، هیرـشن 
قارع و ثعب  یتسیشاف  تموکح  لامعا  ندرک  موکحم  ناریا و  اب  اکیرما  هطبار  عطق  يداش  هب  ناتـسدرک  رـسارس  رد  ناتـسدرک ، هخاش  ناریا ، قلخ  ییادف 
همانعطق و ندناوخ  اب  يدازآ  نادیم  رد  دش و  زاغآ  دیدش  ناراب  ریز  رد  تارهاظت  جدننس  رهش  رد  .دش  رازگرب  ییامیپهار  ردص ، ینب  نانخـس  هب  ضارتعا 

(1) دندومن تکرش  هنالاعف  دندرک و  ینابیتشپ  مالعا  زین  ناشکتمحز  ياه  هگرمشیپ  تالیکشت  ییامیپهار ، نیا  رد  .تفای  همتاخ  اکیرما  رب  گرم  راعش 

هلئسم رـس  رب  شزاس  هنوگره  ام  تسا : هدمآ  ییامیپهار ، نیا  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  همانعطق  رد  جدننـس ، زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب 
تدـحو هب  ار  قارع  ناریا و  نامرهق  ياه  قلخ  ام  .مینک  یم  تیامح  مدرم  هتفر  تراـغ  هب  لاوما  هاـش و  نتفرگزاـب  زا  موکحم و  ار  ییاـکیرما  ناـسوساج 

(2) مینک یم  توعد  قارع  یمدرمدض  رگبوکرس و  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما  لباقم  رد  هدنمزر 

يزکرم هتیمک  وضع  زین  یلم و  سلجم  يارب  هدـش  باـختنا  هدـنیامن   (3) نایرولب ینغ  تسا : یکاح  هاشنامرک  زا  ناـهیک  راـگنربخ  شرازگ  لاـح  نیا  رد 
ار ناریا  زرم  هب  هلمح  کیرحت و  عون  چیه  هک  تسا  هداد  رادشه  قارع  تلود  هب  ناریا  ناتسدرک  تارکمد  بزح  درک  مالعا  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح 

تروص رد  هک  میا  هداد  رادشه  قارع  تلود  هب  ًامـسر  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  هیمالعا  رد  ام  تفگ : ناهیک  راگنربخ  هب  يو  .درک  دهاوخن  لمحت 
زواجت یقلخدض و  لمع  هنوگره  میتسه و  ناریا  یـضرا  تیمامت  نابهگن  ام  دوزفا : يو  .دش  دـنهاوخ  ور  هبور  هناحلـسم  دروخرب  اب  ناریا  كاخ  هب  هلمح 

(4) میراذگ یمن  باوج  نودب  ار  ناریا  هب  یجراخ 

زین اکیرما و  مسیلایرپما  هناراکتیانج  لامعَا  يا ، هیمالعا  یط  ناریا ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  ناناوج  ناـمزاس  ، » مدرم هماـن  هماـنزور  هتـشون  هب  نینچمه 
کنیا اکیرما  مسیلایرپما  تسا : هدـمآ  هلمج  زا  هیمالعا  نیا  رد  .تخاـس » موکحم  تدـش  هب  ار  ناریا  بـالقنا  هیلع  قارع  یثعب  میژر  هناـنئاخ  ياـه  هئطوت 

تـسکش اب  زور  هبزور  ینیمخ ) ماما   ) ناریا یمالـسا  بالقنا  ربهر  تیعطاق  ناریا و  ياه  قلخ  داحتا  لباقم  رد  هتـشذگ ، نوچمه  شا  یناطیـش  ياه  هشقن 
ریخا ياهزور  رد  .تسا ...  هدـمآ  نوریب  قارع  ثعب  یتسیـشاف  مکاح  تئیه  نیتسآ  زا  اکیرما  مسیلایرپما  رگ  هئطوت  تسد  راـبرگید  .دوش ...  یم  ور  هبور 

رد ندوب ، درُک  مرج  هب  اهنت  ار  اهدرُک  زا  نت  اهدص  نینچمه  میا و  هدوب  قارع  نکاس  درُک  برع و  هانگ  یب  مدرم  زا  يرایـسب  هدع  ندنار  نوریب  دـهاش  ام 
(5) .دشاب یم  شیوخ  یلصا  نطوم  زا  اهنآ  ندنار  نوریب  ددصرد  تسا و  هتشادهگن  دوخ  ياهزرم 

896 ص :

ص1. ، 25/1/1359 هرامش 5 ، جدننس ، ناریا -  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  ربخ ،"  " هیرشن - 1
ص1. ذخأم 100 ، - 2

رد اهدـعب  .دـنک  یم  یتیادـه  يذوفن و  راک  مه  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  رد  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  رد  دوخ  تیلاعف  ریظن  هدوت ، بزح  - 3
.داد نامزاس  ار  مراهچ  هرگنک  نارادفرط  هب  موسوم  باعشنا  تفرگ و  هدهعرب  ار  هدوت  بزح  رادفرط  نایرج  يربهر  نایرولب  ینغ  تارکمد ، بزح 

ص12. ، 4 ذخأم - 4
ص8. ، 24/1/1359 هرامش 209 ، مدرم ، همان  همانزور  - 5
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.داد يور  ییاهدروخرب  لمآ  بآودنایم و  رد  زورما  اکیرما ، اب  هطبار  عطق  زا  تیامح  مالعا  هب  طوبرم  تاعمجت  تارهاظت و  همادا  رد 

تسا و هدش  داجیا  يدیدش  يریگرد  اه  یپچ  اه و  یبهذم  نیب  هک  داد  عالطا  هیمورا  ینابرهش  هب  بآودنایم  ینابرهـش  تعاس 16:05  رد  بآودنایم ، رد 
64 و رکـشل یهدنامرف  هب  ار  رما  یگنوگچ  زین  هیمورا  ینابرهـش  .دش  ییوج  هراچ  کمک و  ياضاقت  يریگرد ، همادا  لیلد  هب  .دنا  هدش  حورجم  رفن  دـنچ 

نامزاس ناهاوخاوه  هک  یماگنه  تعاس 16 ، دودح  تسا  یکاح  بآودـنایم  زورما  ثداوح  زا  زین  يرمرادـناژ  شرازگ  (1) .داد عالطا  هیحان  يرمرادناژ 
هلمح نانآ  هب  نامزاس  نیا  نافلاخم  زا  یهورگ  دندوب ، هداد  بیترت  اکیرما  دضرب  یتارهاظت  بآودنایم  رهـش  يدازآ  نادیم  رد  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ 

ییامیپهار هب  عورش  رهظزادعب  تعاس 3  رد  دنتـساوخ  یم  ود  ره  اه  یبهذم  اه و  کیرچ  نامزاس  ناراداوه  هک  دوب  نیا  ًارهاظ  يریگرد  أشنم   (2) .دندرک
رفن دنچ  يریگرد  نیارد  .دش  داجیا  يریگرد  اه ، کیرچ  نامزاس  همانعطق  ندناوخ  نیح  رد  اج  نآ  رد  هک  دـندرک  تکرح  نادـیم  فرط  هب  اهنآ  .دـننک 

(3) دندیدرگ دازآ  دعب  درب و  هاگتمادن  هب  ینابرهش  زین  ار  ناگدشریگتسد  دندش و  نامرد  ییاپرس  ناحورجم ، .دندش  حورجم  رفن  ود  ریگتسد و 

رادنامرف (4) .دـندومن هراـپ  ار  لـحم  نآ  بـتک  دـندرک و  هـلمح  ناتــسرهش  نـیا  رد  راـکیپ  تایرــشن  شخپ  زکرم  هـب  زین  یهورگ  يریگرد ، نـیا  یپ  رد 
هک دنک  یم  مکح  ام  هب  یمالسا  هدیا  تفگ : داد و  رارق  دییأت  دروم  ار  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ییامیپهار  هب  طوبرم  يریگرد  عوقو  بآودنایم 

لهاج مالـسا  یناسنا  لوصا  هب  يریگرد  نالماع  هک  مناد  یم  ملـسم  يریگرد ، نیا  ندرک  موکحم  نمـض  نم  .میورب  يژولوئدیا  گنج  هب  يژولوئدیا  اب 
(5) .دنتسه

: تسا حرش  نیا  هب  یمالسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  قباطم  هثداح ، یگنوگچ  .داد  يور  یهباشم  هثداح  زورما  زین  لمآ  رد 

هطبار عطق  تبـسانم  هب  ییامیپهار  کی  رد  دندوب ، هدمآ  مهدرگ  لمآ  رد  ناردنزام ، کیدزن  رود و  ياهرهـش  زا  هک  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  ناراداوه  »
رد هتشاذگ ، رس  تشپ  ار  اه  نابایخ  ریسم  ییاکیرما  دض  یتسیلایرپما -  دض  ياهراعـش  اب  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  ناراداوه  .دنتـسج  تکرـش  اکیرما  اب 
رد .دومن  یم  تئارق  ار  ییاه  نتم  فقوت و  نابایخ  ره  رد  دوب ، هدناشوپ  ذغاک  ار  نآ  هشیـش  هندـب و  مامت  هک  وگدـنلب  لماح  نایژ  لیبموتا  کی  اهنآ  نایم 
دنک یم  حالس  علخ  ار  یبالقنا  ياه  هورگ  نیا  رطاخ  هب  روهمج  سیئر  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  دش ؛ یم  هتفگ  ینانخـس  يروهمج  سیئر  هیلعرب  اه  نتم  نیا 
هورگ حالس  علخ  زا  ینابیتشپ  مدع  هرابرد  اه  نتم  رگید  رد ]  ] .تسا و هئطوت  کی  اه  هورگ  حالـس  علخ  دیامن و  بوکرـس  ار  یبالقنا  ياهورین  شترا  هک 

رو هلمح  نایژ  نیـشام  هب  روهمج ، سیئر  نانخـس  هیلع  اهنآ  ياه  هتفگ  هب  ضارتعا  رطاـخ  هب  مدرم  زا  یهورگ  مادـقا ، نیا  یپ  رد  .دـنداد  یم  راعـش ]  ] اـه
هتسکش و ار  نیشام  نیا  هشیش  دندش و 

897 ص :

.24/1/1359 اجاژ ، هب  اجامس 3 ، زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063379  دنس  - 1
، يروهمج تسایر  رتفد  هب  تینما ، هریاد  نکر 3 -  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063402  دنس  - 2

.28/1/1359
ذخأم 105. - 3

ص2. ، 7 ذخأم - 4

ص2. ، 7 ذخأم - 5
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هار هب  اه  نابایخ  رد  مدرم  ياه  هورگ  دیسرن و  ینادنچ  بیـسآ  یـسک  هب  اه  يریگرد  نیا  رد  .دنتخیرگ  نایامیپهار  هیلک  هک  دندومن  هلمح  نایامیپهار  هب 
هزبس دجـسم  رد  هللا " حور  طقف  ربهر  هللا ، بزح  طقف  بزح   " و ییاکیرما " رکون  ییادف ، ییادف  یعامتجا ، لگنا  ییادف ، ییادف   " ياهراعـش اب  دـنداتفا و 

(1) .دندومن تئارق  رداص و  يا  همانعطق  عمجت و  نادیم 
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هار رد  راکیپ  نامزاس   " و رگراک " هقبط  يدازآ  ناگدـنمزر  "، " رگراـک هار   " ياـه هورگ  نارهت  رد  هک  داد  ربخ  دوخ  زورما  هرامـش  رد  دادـماب  هماـنزور 
اکیرما رب  گرم   " راعـش اب  یتسیلایرپما  دـض  ییامیپهار  کی  هب  ار  نارهت  زرابم  مدرم  نآ ، رد  دـندرک و  رـشتنم  یکرتشم  هیعالطا  رگراـک ،" هقبط  يدازآ 

(2) دوش ماجنا  نارهت  هاگشناد  ینف  هدکشناد  لباقم  زا  ( 25/1/1359  ) ادرف تسا  رارق  ییامیپهار  نیا  .دندومن  توعد  اکیرما " رب  گرم 

هب يا  هیعالطا  دـنراد ، تارهاظت  ییامیپهار و  دـصق  هک  ییاه  هورگ  تارهاظت  هراـبرد  روشک ، ترازو  تسرپرـس  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  رگید ، يوس  زا 
نارهت هاگشناد  لباقم  رد  [ 25/1/1359  ] ادرف و  [ 24/1/1359  ] زورما رهظزادعب  هک  دنراد  رظن  رد  ییاه  هورگ  هلـصاو ، عالطا  قبط  : » داد راشتنا  حرـش  نیا 

زرابم دـهاجم و  مدرم  زا  اذـل  دـشاب ، یم  روشک  ترازو  زا  هزاجا  بسک  نودـب  اه  ییامیپهار  نیا  نوچ  .دـننزب  ییاـمیپهار  تارهاـظت و  هب  تسد  عمجت و 
اج نآ  زا  و  دـنیامن ، بانتجا  تارهاظت  نیا  رد  تکرـش  زا  شاشتغا ، زورب  یلامتحا و  يریگرد  هنوگره  زا  يریگولج  روظنم  هب  هک  دوش  یم  اضاقت  نارهت 

ثداوح زا  يریگولج  روظنم  هب  زین  و  دریگن ، رارق  هدافتـساءوس  دروم  ًانایحا  هک  دریگ  تروص  مزال  شمارآ  مظن و  اـب  تارهاـظت  ییاـمیپهار و  ماـجنا  هک 
مالعا روشک  ترازو  تسرپرـس  هب  زوجم  بسک  تهج  ار  بتارم  ییامیپهار ، تارهاـظت و  ماـجنا  زا  لـبق  تعاـس  لقادح 48  دراد  ترورـض  هرظتنمریغ ،

(3)« .دنراد
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هتسباو هک  دادماب  همانزور  راشتنا  زا  رگا  دندرک  دیدهت  ناهفصا  رد   (4)" قلخ ناگدنمزر   " ناونع اب  يا  هدع  داد : شرازگ  ناهفصا  زا  سراپ  يرازگربخ 
دنهاوخ يریگولج  اهنآ  شخپ  شورف و  زا  دوشن ، يریگولج  دور ، یم  راـک  هب  داـسف  هعاـشا  تهج  رد  نآ  ملق  هک  تاـعالطا  هماـنزور  تسا و  اـکیرما  هب 

اهنآ .دنا  هدرک  شخپ  رهش  رد  ار  همان  یپکوتف  دنا و  هتـشون  يروهمج ، سیئر  ردص  ینب  ياقآ  ناونع  هب  يا  همان  رد  ار  بلاطم  نیا  قلخ  ناگدنمزر  .درک 
دیوگب ای  هک  دـنا  هتـساوخ  يروهمج  سیئر  زا  اهنآ  .درک  میهاوخ  یلمع  ار  رکف  نیا  دوشن ، هداد  ام  هب  يا  هدـننک  عناق  خـساپ  هچنانچ  دـنا : هدـش  روآداـی 

نایوجشناد يرگاشفا  هک  نآ  ای  تسا  ییاکیرما  دادماب 

898 ص :

ص4. ذخأم 2 ، - 1
ص2. ، 24/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2

ص1. ذخأم 7 ، - 3
هدافتـسا و دروم  تایبدا  تسا ، هدرک  باـختنا  یتسیـسکرام  ياـه  هورگ  ماـن  هباـشم  ار  دوخ  ماـن  دـنچره  تسا و  هدـشن  هتخانـش  يا  هتـسد  هورگ  نیا  - 4

.تسین روبزم  ياه  هورگ  ءزج  هک  دهد  یم  ناشن  شیاهرظن  قایس  نومضم و 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 992 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_898_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_898_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_898_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_898_4
http://www.ghaemiyeh.com


نایب سپـس  دراد و  توافت  داسف  بیذاکا و  رـشن  اب  روسناس  هک  تسا  هدش  يروآدای  همان  نیا  رد  .دـنک  بیذـکت  دروم  نیا  رد  ار  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم 
.دوش یم  فرص  نیربکتسم  دیلپ  ياه  هتساوخ  يارجا  تهج  رد  تسا ، دنم  هرهب  نآ  زا  رودزم  تاعالطا  همانزور  هک  نیفعضتسم  هجدوب  هک  تسا  هدش 

تیلوئـسم قلخ " ناگدنمزر  ، " داد خر  شیپ  يدـنچ  هک  نآ  ندز  شتآ  دادـماب و  همانزور  رتفد  هب  هلمح  رد  هک  تسا  هدرک  يروآدای  سراپ  يرازگربخ 
(1) .دنتفرگ هدهع  هب  ار  نآ 

بالقنادض و هبنـشجنپ 21/1/1359 ، بش  همین  درک : مـالعا  نآ  یط  داد و  راـشتنا  يا  هیعـالطا  سراـف " اـسف -  ناـمزاس  ناریا -  هدوـت  بزح   " نینچمه
دندیشک و شتآ  هب  ار  سراف )  ) اسف رهش  رد  ناریا  هدوت  بزح  بتک  تایرشن و  کسویک  هنابش ، تصرف  زا  هدافتسا  اب  نآ ، تسدمه  يوج  هدسفم  لماوع 

نامزاس ناریا  هدوت  بزح  .دروآ  دراو  تراسخ  لایر  رازه  لداعم 40  یغلبم  دوخ ، هنازوت  هنیک  هنادرمناوجان و  مادقا  اب  بالقنادض  .دـنتخاس  دوبان  ار  نآ 
هاپـس یماظتنا و  نارومأم  رادـنامرف ، هژیو  هب  رما  نالوئـسم  زا  دـنک و  یم  موکحم  ًادـیدش  ار  وا  تسدـمه  لماوع  بالقنادـض و  هنایـشحو  لمع  نیا  اـسف ،

لماوع مسیلایرپما و  ذوفن  يارب  ار  هار  دـناوتن  بالقنادـض  ات  دـنریگب  ار  یبیرخت  نیرفآ و  جنـشت  تامادـقا  يولج  تیعطاق ، اـب  هک  دـهاوخ  یم  نارادـساپ 
(2) دزاس راومه  نآ  یلحم  تسدمه 
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بزح ود  زا  اـج  نیا  رد  .دـنزادرپ  یم  قارع  ثعب  میژر  تیوه  لـیلحت  هب  شیوـخ  یـشم  بوچراـچ  رد  مادـکره  یتسیـسکرام ، فـلتخم  ياـه  ناـمزاس 
.دوش یم  هئارا  هدش  هصالخ  هلاقم  ود  دنرگیدکی ، نمشد  هک  یتسینومک 

هورگ کـی  هک  ناربـجنر  .تخادرپ  قارع  میژر  تیهاـم  لـیلحت  هب  بزح ، نـیا  ناـگرا  ربـجنر ، هماـن  هـتفه  زورما  هرامـش  رد  ناربـجنر  یتسیئوئاـم  بزح 
تخادرپن و يوروش  ندـیبوک  هب  نادـنچ  لاح ، نیا  اـب  اـما  درک ؛ هراـشا  قارع  يوروش و  یتسود  ناـمیپ  هب  لـیلحت  نیا  رد  تسا ، یـسوردض  یتسینومک 

: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد  .درک  دادملق  ییاکیرما  رت  شیب  ار  قارع  تکرح  نومضم  ًاحیولت 

دادرارق دش ؛ کیدزن  یقرش  مسیلایرپما  هب  برغ ، مسیلایرپما  اب  هزرابم  رد  قباس و  یتنطلـس  میژر  ینوگنرـس  زا  سپ  قارع ، يزاوژروب  هدرخ  مسیلانویـسان 
اب اه  سور  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  یتدم  زا  سپ  .دندش  هناور  قارع  یماظن  ياه  هاگیاپ  هب  یـسور  راشتـسم  نارازه  تسب و  نآ  اب  یتسود  حالطـصا  هب 

ثعب میژر  لمعلا  سکع  اب  هک  دـنتفر  شیپ  قارع  رد  یبونج  نمی  يارجاـم  رارکت  قارع و  تلود  ینوگنرـس  يارب  تیلاـعف  دـح  اـت  تیعقوم ، زا  هدافتـسا 
يوروش راشف  تلع  هب  هک  نیا  نیع  رد  دـش ؛ لیامتم  هسنارف  هژیو  هب  اپورا ، هب  رت  شیب  ریخا  ياه  لاس  رد  قارع  میژر  نایرج ، نیا  لابند  هب  .دـندش  هجاوم 

(3) .دیدرگ رت  کیدزن  زین  اکیرما  هب  دوخ ، فیعض  هاگیاپ  و 

899 ص :

ص1. ، 6 ذخأم - 1
ص8. ، 25/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 2

.24/1/1359 ناریا ، ناربجنر  بزح  ناگرا  ربجنر ،"  " هیرشن - 3
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: تشون دوخ  ناگرا  رد  هدش ، دای  عوضوم  هرابرد  لصفم  یلیلحت  هئارا  نمض  زین  هدوت  بزح 

رد دـیاب  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  بالقنا  لاـبق  رد  اـکیرما ، مسیلاـیرپما  ياـه  هئطوت  اـب  هطبار  رد  قارع  یثعب  بزح  هک  ار  يا  هناـنئاخ  تسایـس  لـلع  »
، یمدرم قیمع  هشیر  کی  نتـشاد  نودب  قارع ) هخاش   ) ثعب بزح  .درک  وجو  تسج  دهد ، یم  هداد و  يور  قارع  هعماج  نطب  رد  هک  یعامتجا  تالوحت 

نوگانوگ رـصانع  زا  يا  همقلم  ثعب  بزح  .دیـسر  تموکح  هب  اتدوک  کی  لابند  هب  یقلخ ، بـالقنا  کـی  نودـب  یلمع ، يژولوئدـیا  کـی  لوبق  نودـب 
ثعب بزح  رد  زاغآ  نامه  زا  هک  هنابلطراصحنا  ياه  شیارگ  .دـندوب  هدـمآ  درگ  مه  رود  یطارفا  مسیلانویـسان  هیاپرب  هک  دوب  فلتخم  تاقبط  هب  هتـسباو 

 ... .دش لیدبت  یتلود  تسایس  هب  دیدشت و  تموکح ، هب  ندیسر  زا  سپ  دناد ) یم  برع  تلم  یعقاو  هدنیامن  هناگی  ار  دوخ  بزح  نیا   ) تشاد دوجو 

هدرک لیدـبت  یعامتجا  راجفنا  عبنم  کی  هب  ار  قارع  دراـشف ، یم  دوخ  هنگنم  ریز  رد  ار  تلم  راـشقا  ماـمت  هک  تلود  هرادا  یـسیلپ  متـسیس  اـب  هارمه  نیا ،
رگیدـکی رد  ناریا  قارع و  دـننام  هک  تفای  ناوت  یم  هقطنم  رد  ار  يروشک  رت  مک  .درک  رتدـیدش  ار  قارع  یلخاد  ياـهداضت  عیمج  ناریا  بـالقنا  .تسا 

هتفرگ تنوکس  هدمآ و  لسن ، دنچ  یط  قارع ، یبهذم  نکاما  رد  یناریا  رازه  دصتشه  دصتفه  دودح  هک  مییوگب  تسا  یفاک  .دنـشاب  هتـشاد  لباقتم  ریثأت 
ناـهج نیـشن  هعیـش  روشک  نیمود  ناریا ، زا  سپ  قارع  .دـننک  یم  یگدـنز  برع  درُک و  دـنواشیوخ  لـیابق  قارع ، ناریا و  يزرم  راون  فرط  ود  رد  .دـنا 

ناـمزاس زا  هک  قارع  مدرم  ياـه  هدوت  هب  ناریا ، بـالقنا  هبرجت  .دـبای ...  یم  باـتزاب  قارع  رد  هلـصافالب  دـهد ، يور  ناریا  رد  هک  يا  هثداـح  ره  .تسا 
ار اه  " یثعب  " هنابلطراصحنا يروتاتکید  میژر  یگتـسبمه ، تدحو و  اب  ناوت  یم  هک  داد  ناشن  دندیـسرت ، یم  ام  كاواس "  " زا رت  شیب  ناشدوخ ، نما " "

یثعب .دروخ  ناکت  ناریا  بالقنا  زا  سپ  دراد ، هتـشاد و  رارق  نما "  " نامزاس راشف  هنگنم  ریز  رد  رگید ، یتلود  داهن  ره  زا  شیب  هک  قارع  .درک  نوگنرس 
هب ار  روشک  یلخاد  ياهداضت  یجراخ ، لماع  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  قارع  رد  نآ  ریثأت  ناریا و  یقلخ  یتسیلایرپما و  دض  بالقنا  دشر  هک  دندیمهف  اه 

یثعب میژر  ثعب ، بزح  هک  یتسایس  دش ؛ لیدبت  ثعب  بزح  تسایـس  یلـصا  لماوع  زا  یکی  هب  ناریا  بالقنا  دشر  زا  يریگولج  اذل  دناسرب ؛ راجفنا  دح 
(1)« .دناشک ناریا  رب  راشف  لامِعا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  اب  لمع  داحتا  هب  تسا  بزح  نآ  تسد  رد  هک  ار  قارع 
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همانزور رد  اکیرما ، رد  درگلاس  نیا  نشج  ییاپرب  زا  یـشرازگ  هدوت  بزح  زورما  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  درگلاس  زا  هام  ود  زا  شیب  تشذـگ  زا  دـعب 
بالقنا اب  تسینومک  بزح  کی  تقاـفر  زا  ًاتحارـص  بزح  نیا  هک  تسا  ناـمز  نیرتهب  یلعف  تیعقوم  هدوت ، بزح  رظن  هب  عقاو  رد  .درک  جرد  بزح  نیا 

: تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .دـناد  یمن  نآ  جرد  عناـم  ار  ربـخ  ندوـب  یمیدـق  هک  تـسا  ور  نـیا  زا  دـیوگب ؛ نخـس  اـکیرما ، كاـخ  رد  مـه  نآ  ناریا ،
هدوت بزح  ناراداوه  »

900 ص :

ص1. ، 21/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1
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نامزاس اه و  هورگ  زا  يرایـسب  نشج  نیا  رد  .دـندرک  اپرب  كرویوین  رد  ار  ناریا  بالقنا  درگلاـس  نشج  اـکیرما ، تسینومک  بزح  يراـکمه  اـب  ناریا ،
ملیف دیالسا و  شیامن  رب  هوالع  نشج ، رد  .دندوب  هدرک  تکرـش  هنالاعف  دنتـسینومک ، بزح  هب  هتـسباو  اهنآ  زا  يدادعت  هک  اکیرما  یبالقنا  یقرتم و  ياه 

ینارنخـس ناـهج  رب  ناریا  بـالقنا  تارثا  دروم  رد  اـکیرما ، تسینومک  بزح  هناـیمرواخ  روما  سانـشراک  رگـشرازگ و  یلوف  ماـت  بـالقنا ، ياـهزور  زا 
(1) .درک

میرحت رد  تکرـش   " ناوـنع اـب  یبـلطم  هراـب  نیا  رد  بزح  نیا  .درک  شنزرـس  ار  ناریا  هلیـسو  هب  وکـسم  کـیپملا  میرحت  روـبزم ، بزح  نینچمه  زورما 
"، رت گرزب  ردارب   " و رداـم " بزح   " زا تیاـمح  تهج  رد  مه  زاـب  نآ  رد  درک و  جرد  تسین " ناریا  شزرو  ناریا و  بـالقنا  دوـس  هب  وکـسم  کـیپملا 

یشرازگ عقاو  رد  هک  لصفم  هلاقم  نیا  رد  .دومن  دیکأت  تلود ، نآ  رظن  بلج  يوروش و  هب  ناریا  یکیدزن  ترورـضرب  درک و  دییأت  ار  ناتـسناغفا  لاغـشا 
: تسا هدمآ  نینچ  تسه ، زین  ناهج  رد  وکسم  کیپملا  میرحت  یگنوگچ  زا 

وکـسم کـیپملا  ياـه  يزاـب  هرود  نیمود  تسیب و  رد  ناریا  هک  درک  مـالعا  هاـم ، نیدرورف  هبنـشجنپ 21  زور  هسلج  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياروش  »
یناگمه و دربن  کی  ریگرد  ام  تلم  هک  دوش  یم  ذاختا  یطیارش  رد  تسا ، هتخیگنارب  ار  ناگمه  فسأت  یتفگش و  هک  میمصت  نیا  .درک  دهاوخن  تکرش 

یمامت نینچمه  هکلب  هدیـشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  ام  مدرم  زا  نت  رازه  اـه  هد  اـهنت  هن  هک  یتسیلاـیرپما  تسا ؛ اـکیرما  يوخ  هدـنرد  مسیلاـیرپما  اـب  میظع 
نآ ناگمه  فسأت  یتفگش و  تلع  .تسا  هتفرگ  راک  هب  یماظن ، دیدهت  ات  هتفرگ  يداصتقا  هرـصاحم  زا  ناریا ، بالقنا  ندرک  هفخ  يارب  ار  دوخ  ياهورین 

.تسا ییاکیرما ،" مالسا  ، " رتراک رظن  دروم  مالسا "  " هب ندناسر  يرای  هکلب  تسین ... ؛ ناریا  شزرو  ناریا و  بالقنا  دوس  هب  میمصت  نیا  هک  تسا 

رتراک هکلب  تسا ؛ هدشن  حرطم  زین  ناهج  یبالقنا  یقرتم و  ياهورین  بناج  زا  درادن ؛ قلعت  ناریا  هب  وکـسم  کیپملا  ياه  يزاب  رد  تکرـش  میرحت  راکتبا 
نیا حرط  تلع  .تسا  هدش  اه  يزاب  نیا  میرحت  راتساوخ  اکیرما ، مسیلایرپما  عفانم  نیمأت  يارب  تسا ، ملاع  ناراکمتس  رادمدرـس  ینیمخ  ماما  هتفگ  هب  هک 
یپ رد  هبرـض  نیا  .دروآ ...  دراو  روشک  نیا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  هرطیـس  رب  يدـیدش  هبرـض  ناتـسناغفا  بالقنا  هک  دوب  نآ  زین  رتراـک  بناـج  زا  هلئـسم 
ياه يزاب  میرحت  حرط  .تشاداو  ندیـشک  هزوز  هب  تخاس و  هناوید  مشخ  زا  ار  اکیرما  مسیلایرپما  ناریا ، مدرم  یقلخ  یتسیلایرپما و  دض  گرزب  بالقنا 

.تسا ناهج  یبالقنا  یقرتم و  ياهورین  هیلع  اکیرما  مسیلایرپما  راو  هناوید  مشخ  نیا  ياهدومن  زا  زین  وکسم  کیپملا 

همه نیتسار ، نویبالقنا  همه  یلو  تسا ؛ هدش  حرطم  ناتسناغفا " ناناملسم   " زا ینابیتشپ  هب  ًارهاظ  رتراک ، راکتبا  هب  وکسم ، کیپملا  يزاب  میرحت  داهنـشیپ 
سوباق اه ، تاداس  مالسا  تسا ، هدش  راکـشآ  هک  هنوگ  نامه  دراد ، یمرب  ار  نآ  زا  تیامح  ملع  رتراک  هک  یمالـسا "  " هک دنناد  یم  یبالقنا  ناناملـسم 

هیلک مالسا "  " هرخالاب اه و  قحلاءایض  اه ، نیسح  کلم  اه ، يریمن  اه ،
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ار یناریا  ناملسم  اهرازه  هک  تسا  اه  مادص  مالسا " " ؛ تسا هتشغآ  بلط  لالقتسا  هاوخ و  يدازآ  ناناملسم  نوخ  هب  قفرم  ات  ناشتـسد  هک  تسا  یناسک 
ندید مشچ  هک  تسا  یناسک  ناریا و  بالقنا  نانمشد  مالـسا " " ؛ دریگ یم  مانـشد  کتک و  داب  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  هراوآ  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  هنابش 

... ؟ داتفا ماد  نیا  رد  هتساوخان  دیاب  ارچ  سپ  .دنا  هتسب  نآ  يدوبان  هب  رمک  اوق  مامت  اب  دنرادن و  ار  ینیمخ " مالسا  "

هب يأر ، اب 141  کیپملا  یللملا  نیب  هتیمک  .دـیدرگ  ور  هبور  يدـج  ياه  تمواقم  اب  کیپملا  ياه  يزاب  میرحت  رد  رتراک  کـیتکات  یناـهج ، هنحـص  رد 
، روشک نیا  شزرو  نانامرهق  زا  یهورگ  یتح  تفای و  تدـش  شیازفا و  میرحت ، اب  تفلاـخم  زین  اـکیرما  دوخ  رد  .درک  در  ار  رتراـک  داهنـشیپ  ارآ  قاـفتا 

رتراک رانک  رد  رگید  راب  اه  تموکح  نیرت  یقلخدض  نیرت و  هتـسباو  اهنت ، .دناشک  دـنهاوخ  همکاحم  هب  دروم  نیا  رد  ار  رتراک  تلود  هک  دـندرک  مالعا 
هلمج زا  يزلام ، نیرحب ، نادوس ، يدوعس ، ناتسبرع  رطق ، رصم ، نیچ ، .دنتشارفارب  یهاوخ " مالسا   " مچرپ دابآ ، مالسا  سنارفنک  نوچمه  دنتفرگ و  رارق 

.دنتسه ناتسود " مالسا   " نیا

اوزنا و هب  زور  ره  کیتکات  نیا  هک  ددرگ  یم  حرطم  ینامز  رد  وکـسم ، کیپملا  رد  ناریا  تکرـش  مدـع  رب  ینبم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياروش  میمـصت 
.تسا هدیماجنا  تسکش  هب  نونکا  مه  وکسم  کیپملا  ياه  يزاب  میرحت  .دوش  یم  رتراکشآ  نآ  تسکش  مئالع  زور  ره  دور و  یم  ورف  يرت  شیب  دارفنا 

، اه يزاب  نیا  رد  دوخ  لاعف  تکرـش  اب  دیاب  تسا ، ریگرد  اکیرما  راکتیانج  مسیلایرپما  اب  تازرابم  نیرتدیدش  زا  یکی  رد  هک  زین  ناریا  یبالقنا  تموکح 
.دوش کیرش  يو  تسکش  رد  هک  نآ  هن  دروآ ، دراو  اکیرما  مسیلایرپما  رکیپ  هب  يرگید  هبرض  ناهج ، یبالقنا  یقرتم و  ياهورین  هیلک  يرایمه  هب 

لماکت دشر و  نیا  هنیمز  دیاب  یم  دبای ، لماکت  دنک و  دشر  ناریا  شزرو  تسا  رارق  رگا  .تسا  ناریا  شزرو  نایز  هب  وکسم  دایپملا  میرحت  نیا ، رب  هوالع 
یناکما روشک ؛ ره  رد  شزرو  لـماکت  هب  کـمک  يارب  تسا  یتصرف  کـیپملا  ياـه  يزاـب  .درک ...  مهارف  یللملا  نیب  هنحـص  رد  مه  لـخاد و  رد  مه  ار 

ناریا و مدرم  هـیلک  تساوـخ  .داد  تـسد  زا  ار  ناـکما  تـصرف و  نـیا  دـیابن  ناوـت و  یمن  .اـه  قـلخ  نـیب  مهاـفت  یتـسود و  قـیمعت  ظـفح و  يارب  تـسا 
(1)« .تسا وکسم  دایپملا  میرحت  دروم  رد  بالقنا  ياروش  میمصت  رد  رظن  دیدجت  یناریا ، ناتسود  شزرو  ناراکشزرو و 

544

یم هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ ماظن  نالوئسم  هرابرد  میقتسمریغ  میقتسم و  يرگاشفا  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  یتاغیلبت  یـسایس و  تیلاعف  ياهروحم  زا  یکی 
رما نیا  رب  دـشوک  یم  نامزاس  لاح  نیع  رد  دـیامن ، موکحم  ار  یماظن  ياه  داهن  ماما و  طخ  ياه  تیـصخش  دـنک و  تابثا  ار  نامزاس  تیمولظم  دـشوک 

یخرب هنیمز  رد  هک  هدـش -  دای  بوچراچ  رد  هنارهام  تکرح  لصاح  .دـیامن  یم  تیاعر  ار  ماـظن  تیعورـشم  تردـق و  بتارم  هلـسلس  هک  دـنک  دـیکأت 
ياه یناماسبان 
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هب هک  نیا  نودـب  هک  یناراداوه  تسا ؛ ناوج  ناوجون و  ًاـبلاغ  یبهذـم  ناراداوه  نوزفا  زور  ندـش  راد  هلئـسم  تسین -  مه  یلکـشم  راـک  ًاـضعب  دوجوم ،
یم ناشن  هک  لیذ  ربخ  راهچ  .دـنا  هدـش  نآ  بذـج  دنـشاب ، لئاق  رگید ، يوس  زا  روبزم  نامزاس  وس و  کی  زا  ماما  ماظن و  بالقنا و  نیب  يدـج  یفاـکش 

.دش رکذ  هچنآ  زا  تسا  يدومن  تسا ، هدوب  لاعف  نامزاس  تاغیلبت  زورما  فلتخم ، هنیمز  راهچ  رد  لقادح  دهد 

هرابرد یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  جردـنم  ياهربخ  هب  بالقنا ، لک  ناتـسداد  هب  يا  هماـن  یط  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  زورما  تشون : دادـماب  هماـنزور 
(1) دندش ناریا  مدرم  هب  نآ  جیاتن  مالعا  رما و  نیا  هب  ینوناق  قیقد  یگدیسر  ناهاوخ  اهنآ  .دندرک  ضارتعا  ناتسدرک ، رد  قلخ  نیدهاجم  لاعف  روضح 

یسایس ياه  هورگ  بازحا و  تیلاعف  يا ، همانشخب  یط  روشک  ترازو  تشون : نامزاس ) ناگرا   ) دهاجم هیرـشن  زورما  هرامـش  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس 
یمن يزاب  یقلخ  ياه  تکرح  نایرج  رد  ار  يزاتـشیپ  شقن  رود ، ياه  هتـشذگ  زا  اه  هاگـشناد  رگم  .تسا  هدرک  مالعا  عونمم  اه  هاگـشناد  طیحم  رد  ار 

نیا یناسنا  ره  يارب  هک  تسا  اج  نیا  .دـیامن  يریگولج  اه  هاگـشناد  رد  یـسایس  تکرح  زا  هک  تسا  شالت  رد  يا  همانـشخب  اب  روشک  ترازو  دـندرک ؟
ندنام ماکان  لیلد  هب  روشک  ترازو  میمـصت  نیا  دیاش  .دـناد  یم  هعماج  ررـض  هب  ار  یـسایس  ياه  تیلاعف  روشک  ترازو  دـنکن  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس 

زا تسین ؟ نایوج  هدبرع  نامه  همادا  دـییأت و  امـش  لمع  ایآ  تسا ؟!! هدـش  ذاختا  نارگید  یـسایس  تیلاعف  زا  تعنامم  تهج  رد  ناراد  قامچ  ياه  هلمح 
اهنآ یلخاد  لالقتسا  و  زکارم ، ریاس  يدعب ، مدق  رد  ًاعبط  اه و  هاگشناد  فیلکت  سپ  مینک ، جیار  ار  اه  " هدومرف هب   " لیبق نیا  دشاب  رارق  رگا  رگید ، فرط 

اروش و يارب  ییاج  رگید  دوش ، یلمع  يا  همانـشخب  نینچ  رگا  تسا و  هدش  هتفریذـپ  اه  هورگ  بازحا و  تیلاعف  اه  هاگـشناد  همان  نییآ  رد  دوش ؟ یم  هچ 
هکیرا و رب  ِنابلط  راصحنا  يوس  زا  يرگید  مادـقا  ار  روشک  ترازو  هدومرف " هب   " نیا ام  تروصره ، هب  .دـنام  یمن  یقاب  اـه  فرح  لـیبق  نیا  لالقتـسا و 

هورگ اهورین و  هیلک  تیلاعف  يارب  ار  کیتارکمد  ياه  يدازآ  میهاوخ  یم  اه  هاگشناد  ياروش  صوصخ  هب  لوئسم و  تاماقم  زا  میناد و  یم  هتسشن  دنسم 
(2) دننک نیمأت  دارفا  اه و 

هب يا  هینایب  یط  سلجم ، يارب  نارهت  یتاباختنا  يادیدناک  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک  وضع  يوجر  دوعسم  دادماب ، زورما  هرامـش  هتـشون  هب 
هطبار عطق  زا  دـعب  تاـباختنا  هلئـسم  فعاـضم  تیـساسح  تیمها و  هب  هراـشا  اـب  يو  .تخادرپ  یلم  ياروش  سلجم  تاـباختنا  هجیتـن  هراـبرد  رظن  مـالعا 
جیاتن رظتنم  میریذپ و  یمن  هجو  چیه  هب  رگید  ناتـسرهش  نیدـنچ  نارهت و  رد  هژیو  هب  ار  تاباختنا  هجیتن  ام  درک : ناشنرطاخ  ناریا ، اب  اکیرما  کیتاملپید 

تاباختنا دیدجت  زین  لوا  زور  زا  دیناد  یم  هک  نانچمه  میا و  هداد  اهنآ  هب  زین  ار  دوخ  دنتسم  تایاکش  همه  میتسه و  هرفن  تفه  نویـسیمک  ياه  یـسررب 
زا یکی   » هک تسا  هدش  هراشا  هینایب  زا  يرگید  شخب  رد  .میا  هدرک  اضاقت  اه ، ناتسرهش  زا  رگید  يدادعت  نارهت و  رد  ًاصوصخم  ار 
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هدش هداد  رکذت  نینچمه  تسا ؛» یلم  ياروش  ینعی  ردام ، ياروش  تاباختنا  عضو  هب  يدج  یگدیـسر  نیمه  یتسیلایرپما ، دـض  هزرابم  قیمعت  ياه  هناشن 
تعنامم یبالقنا و  ياهورین  ندومن  درفنم  اب  ات  دـننک  یم  لمع  ام  یلخاد  ياهداضت  اه و  هقرفت  يور  زیچ  همه  زا  شیب  راب  نیا  اه  تسیلاـیرپما   » هک تسا 

قباوس هب  هجوت  اب  مینک  یم  رکف  : » تسا هدمآ  سپـس  هینایب  رد  .دنیامن » راومه  دوخ  ددجم  تشگزاب  رب  ار  هار  روشک ، روما  رد  نانآ  یبالقنا  تکراشم  زا 
هاج ياهتـشا  کی  زا  یـشان  زگره  ام  بناج  زا  تاباختنا  هجیتن  شریذپ  مدـع  هک  دـشابن  هتکن  نیا  حیرـشت  هب  يزاین  نیرت  مک  قلخ ، نیدـهاجم  یتازرابم 

تلاصا روظنم  هب  هکلب  یهورگ ، ای  یصخش  زآ  صرح و  ای  عفانم و  رطاخ  هب  هن  نم  ینعی  تسین ؛ یگدنیامن  ياه  یسرک  فرصت  رب  ینبم  یناملراپ  هنابلط 
(1)« .منز یم  ار  فرح  نیا  دوش ، یقلت  یلم  ًاعقاو  ياروش  کی  یتسار  هب  دوخ ، بوچراچ  رد  دناوتب  هک  یسلجم  تیعورشم  ندیشخب و 

هب هراشا  اب  همان  نیا  رد  .درک  رـشتنم  یمالـسا  بالقنا  ياروش  هب  ار  يا  هداشگرـس  همان  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  زورما  دادـماب ، همانزور  شرازگ  هب 
نتفرگ ماجنا  ياضاقت  دـش ، رـشتنم  عیـسو  یحطـس  رد  سلجم  تاباختنا  هلحرم  نیتسخن  بش  رد  نامزاس ، نیا  ياهادـیدناک  دـض  رب  هک  ییاه  يرگاشفا 

، نامزاس نیا  هدـنیامن  تکرـش  اب  يا  هرظانم  دوش ؛ راکـشآ  مومع  يارب  كاواس ، ياه  ییوجزاـب  روما و  تقیقح  اـت   (2) تـسا هدش  ینویزیولت  يا  هرظانم 
همان نیا  رد  .هدش  دای  ياه  يرگاشفا  ناگدننکرشتنم  ای  ناحارط  هورگ  زا  يا  هدنیامن  هتشذگ و  نانابنادنز  اه و  یکاواس  هدنیامن  یسایس ، ناینادنز  نوناک 

رد مواقم ، نویبالقنا  مومع  هک  ییاه  کیتکات  كاواس و  ياه  ییوجزاب  فیکو  مک  لحارم و  هب  تبـسن  مدرم  یعالطا  یب  زا  هدافتـساءوس  اب  تسا : هدمآ 
نیا رد  ناریا  قلخ  نیدهاجم  ياه  مرج  مالعا  زا  کی  چیه  هب  تعاس  نیا  ات  هنافـسأتم  دریگ و  یم  تروص  ییاه  هئطوت  هچ  دـندرب ، یم  راک  هب  نآ  لباقم 

راذـگورف لامها  ياـه  هتوب  رد  ناـنچمه  هلئـسم  هدـشن و  یگدیـسر  دوب ، همیمـض  نآ  هب  ناراکردـنا ، تسد  ياـه  سردآ  یماـسا و  زا  یـشخب  هک  هطبار 
(3) تسا هدیدرگ 
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هداد ماجنا  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  ریزو  تسخن  نیتسخن  ناگرزاب ، يدهم  سدنهم  اب  هک  درک  جرد  ار  يا  هبحاصم  زورما  دادماب  همانزور 
نیا ناونع  .تسا  ارآ ) دصرد  زا 50  شیب  تیرثکا  ناگدنراد   ) لوا هلحرم  ناگدـش  باختنا  ءزج  سلجم ، تاباختنا  رد  يو  هک  دوش  یم  يروآدای  .تسا 

یلخاد لماک  هحفـص  کی  نآ  نتم  تسا و  هدـمآ  لوا  هحفـص  رد  مینک ،" یم  زیت  ار  يروهمج  سیئر  يوقاچ  مناتـسود  اب  ناـگرزاب :  " لـصفم هبحاـصم 
دوخ هب  ار  همانزور 
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: تسا هدش  جرد  لیذ  ياه  خساپ  شسرپ و  هلمج  زا  هبحاصم  نیا  رد  .تسا  هداد  صاصتخا 

تفلاخم مغر  یلع  مدرم ، تیرثکا  هدـیقع  هب  هک  تسا  سلجم  رد  نارهت  موس  هدـنیامن  ناونع  هب  امـش  باختنا  تاباختنا و  هب  عجار  لاؤس  نیلوا  : » دادـماب
دروم رد  امـش  دوخ  رظن  ًالوصا  .دیدش  باختنا  یهجوت  لباق  يأر  اب  امـش  تفرگ ، تروص  هک  اه  فالتئا  اه و  تسیل  رد  جرد  مدـع  اه و  ینکـشراک  اه ،

»؟ تسیچ امش  دوخ  باختنا  تاباختنا و  نیا 

رظن تئیه  نیا  هک  یمادام  و  دـننک ، یگدیـسر  تاباختنا  هوحن  هب  ات  دـندش  نییعت  بـالقنا  ياروش  فرط  زا  یتئیه  نوچ  تاـباختنا ، دروم  رد  : » ناـگرزاب
، مدوخ باختنا  هب  عجار  اما  .درک  دنهاوخ  تقد  هک  مناد  یم  دنتـسه و  یـسررب  لوغـشم  اهنآ  اریز  منکب ؛ يرظنراهظا  نم  هک  تسین  حیحـص  تسا ، هدادن 

هدـش هداد  نم  هب  هک  تسا  ییارآ  نیمه  ارآ  نیرت  لالح  نیرت و  یعیبط  هک  دـنهد  یم  دـنداد و  صیخـشت  روط  نیا  مدرم  تیرثکا  دـیتفگ  هک  روط  نامه 
، دنراد نارگید  زا  يرت  شیب  يوهایه  هک  یلماوع  هکلب  تشادـن ؛ تلاخد  نانآ  يأر  رد  یلماع  چـیه  هدوبن و  یلماع  چـیه  ریثأت  تحت  هک  نیا  يارب  تسا ؛

تـضهن تقوم و  تلود  ناراکمه  هیلع  هک  دـندوب  هتـشاذگ  نیا  رب  ار  دوخ  ياوق  مامت  تاباختنا ، زا  لبق  اه  تدـم  اه  همانزور  یهورگ و  ياـه  هناـسر  رد 
ربارب ًالقا  نآ  يأر  ره  هک  تفگ  دیاب  تیفیک  رظن  زا  عقاو  رد  هک  ارآ  ینیگنس  نیا  دیاش  .دنریگب  داریا  دننزب و  ماهتا  دنرب و  راک  هب  هدنب  صخـش  يدازآ و 

تبحم هقالع و  زاربا  دنتساوخ  اهنیا  مغر  یلع  مدرم  دش و  ماجنا  هک  دوب  ییاه  تفلاخم  اه و  ینکشراک  نیمه  زا  یشان  رادقم  کی  تسا ، رگید  يأر   10
نیرت گرزب  ناونع  هب  نم  يارب  نیا  .دـنداد  نم  هب  تبحم  هقـالع و  يور  زا  مه  تخانـش و  تفرعم و  يور  زا  مدرم  هک  هدوـب  ییارآ  تقیقح  رد  دـننک و 

دمآ یمرب  شا  هدهع  زا  هک  اج  نآ  ات  دوب و  هدمآ  تمدخ  دصق  هب  هک  یـسک  هب  دنتـسناوت  یم  ینارهت  نایرهـشمه  قیرط  زا  ناریا  تلم  هک  تسا  یـشاداپ 
« .دنا هداد  درکن ، یهاتوک 

لخاد رد  نویسکارف  دنچ  یمسرریغ  یمـسر و  روط  هب  هک  دینک  یم  رکف  ایآ  دوب ؛ دهاوخ  هنوگچ  هدنیآ  رد  سلجم  بیکرت  عضو و  امـش  رظن  هب  : » دادماب
»؟ دوش لیکشت  سلجم 

دوجو اب  سلجم  نیا  هک  تسا  ملـسم  ردـق  نآ  اما  درک ... ؛ تبحـص  نآ  بیکرت  عضو و  هرابرد  هک  تسا  لکـشم  دوشن  مامت  تاباختنا  ات  هتبلا  : » ناگرزاب
تیلقا دنتـسه و  تلم  هقالع  دروم  لوبق و  دروم  اهنآ  تیرثکا  هک  دـنا  هدـش  باختنا  یناسک  هک  تسا  یعیبط  تسا ، دراو  نآ  هب  داریا  یلیخ  هک  یتاباختنا 

نیا بیکرت  .دندرک  ادیپ  نادیم  رت  مک  ًارهاظ  دـنناد ، یم  قلخ  تلم و  زوسلد  عفادـم  ار  ناشدوخ  دـنزادنا و  یم  هار  وهایه  همه ، زا  رت  شیب  هک  اهنآ  اه و 
هب دقتعم  دنم و  هقالع  هک  نیا  نیع  رد  دنتسه و  یلم  هک  یناسک  اریز  دراد ؛ قرف  یـساسا  نوناق  یـسررب  سلجم  بیکرت  اب  يردق  کی  نم  رظن  هب  سلجم 

نیا نزو  هدش و  جراخ  دنشاب  یناحور  نآ  تیرثکا  هک  عضو  نآ  زا  سلجم  دنا و  هدرک  ادیپ  هار  رت  شیب  سلجم  رد  دنتسه ، ناملـسم  هزرابم و  بالقنا و 
« .دشاب رت  شیب  دیاش  دنتسه ؛ ناریا  ظفح  رکف  هب  لالقتسا ، رکف  هب  تلم ، رکف  هب  هک  یناسک  فرط ،
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امـش دنرادن ، يونـش  فرح  هنوگ  چیه  رگیدکی  هب  تبـسن  هک  تردق  زکارم  شیازفا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  روشک  عاضوا  دروم  رد  نم  لاؤس  نیا  : » دادماب
»؟ دیشک دهاوخ  اجک  هب  تکلمم  هدنیآ  طیارش ، نیا  اب  هک  دینک  یم  روصت 

زاس مادـکره  دـنهاوخب  دـنا ، هدـش  مه  رتدایز  دـیتفگ  هک  روط  ناـمه  دنتـسه و  ددـعتم  هک  تردـق  زکارم  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  : » ناـگرزاب
میخو رایـسب  تکلمم  عضو  دـنوش ، لئاق  دودـحم ، ياه  طیحم  رد  ولو  یهدـنامرف ، راـیتخا و  لالقتـسا و  هیعاد  مادـک  ره  دـنهاوخب  دـننزب و  ار  ناـشدوخ 
تسد دندرک ، بالقنا  هک  یمدرم  نامه  دیاش  دش و  دهاوخ  مه  هتشذگ  زا  رتدب  ام  عضو  هکلب  دسر ، یمن  هجیتن  هب  ام  بالقنا  اهنت  هن  ملسم  دوب و  دهاوخ 

ات هک  فـلتخم  زکارم  نیا  هاـم ، تدـم 14  نیا  رد  .تسا  ملـسم  رما  کـی  نیا  .ددرگرب  نیا  زا  ریغ  يرگید  عـضو  کـی  هب  تکلمم  هـک  دـنرادرب  اـعد  هـب 
هتـشاد و یمهـس  يوحن  هب  سکره  ًابیرقت  دوب و  فلتخم  تاقبط  مامت  هب  قلعتم  هدرتسگ و  یبالقنا  ام  بالقنا  هک  اریز  دوب ، ام  بالقنا  همزال  مه  يدودح 
، دـیآرب مدرم  هداعلا  قوف  عقوت  ربارب  رد  اه  همانرب  ماجنا  اه و  یبارخ  میمرت  هدـهع  زا  دـناوتب  دـشاب و  طلـسم  هک  یتلود  کی  يزکرم و  کی  مه  لـیاوا  رد 

اما دوب ، یعیبط  زکارم  دادعت  نیا  نیاربانب ، دوش ، یتامدـخ  راد  هدـهع  نادـیم و  رد  دـیایب  هنابلطواد  سکره  هک  درک  یم  باجیا  نیاربانب  تشادـن ، دوجو 
نیودت اب  .تسا  هدش  مه  يدودح  ات  هک  دنهدب  قفو  تکلمم  یمومع  همانرب  یمومع و  ياه  هتـساوخ  یمومع و  وج  اب  ار  دوخ  مک  مک  زکارم  نیا  یتسیاب 

رد ار  دوخ  دـیاب  دنـشاب ، یبالقنا  تلم  تکلمم و  يارب  زوسلد  ناملـسم و  دنـشاب ، وگتـسار  زکارم ، نیا  رگا  ًاتدـعاق  سلجم ، تاباختنا  اب  یـساسا و  نوناق 
تلود و سلجم و  يروـهمج و  سیئر  دـعب  ماـما و  نآ  سأر  رد  هک  دـنریگ  رارق  ارجم  کـی  رد  دـنهد و  رارق  تـلود  سلجم و  یـساسا و  نوناـق  لاـناک 
دش و دنهاوخ  ررضتم  همه  نامیشپ و  همه  دیسر و  دهاوخ  يدوبان  هب  تکلمم  ملسم ، دنریگن ، رارق  ریسم  نیا  رد  رگا  تسا و  تکلمم  یمـسر  تاسـسؤم 

« .دننامب تردق  نایعاد  نیا  هک  دنام  دهاوخن  یتکلمم  ًالصا 

مالعا دش ، یم  دراو  یسایس  ياه  هورگ  بازحا و  يوس  زا  نآ  رب  هک  ار  یتاماهتا  دوخ و  هنیباک  تسکش  للع  راو ، تسرهف  روط  هب  تسا  نکمم  : » دادماب
»؟ دینک

ینابیتشپ دروم  دوب و  هدش  نیعم  ماما  يوس  زا  هفیظو ، کی  يادا  يارب  تقوم  تلود  .دروخ  تسکـش  هنیباک  هک  متـسین  دـقتعم  مدوخ  نم  هتبلا  : » ناگرزاب
، تکلمم يایحا  همانرب  هک  همانرب  نآ  تازاوم  هب  مه  دـعب  درک و  ارجا  مه  ار  همانرب  مراهچ  هس  دودـح  همانرب و  نآ  ماـجنا  هب  درک  عورـش  دوب و  مه  مدرم 

مدرم یبالقنا  ياه  هتساوخ  زا  مه  يدایز  رادقم  تفر و  ولج  يدودح  ات  دوب ، ناگربخ  سلجم  تاباختنا  هب  ندیسر  یـساسا و  نوناق  نیودت  یگدنزاس و 
اهرظن و فالتخا  هجیتن  رد  دیـسر ، تسب  نب  هب  تلود  یتقو  یلو  تسا ؛ هدش  هتفگ  اهراب  شدوخ  هبون  هب  نیا  هک  داد ، ماجنا  ار  تکلمم  تاحالـصا  ینعی 

رانک شدوخ  لیم  هب  تلود  نیا  تسه ، مه  رضم  هکلب  تسا و  تیصاخ  یب  شدوجو  هک  دید  دیسر و  تسب  نب  هب  اه  ینکشراک  ًانایحا  اه و  تلاخد 
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دعب و  دنهدب ، دنراد ، تمدخ  هیعاد  دـنراد و  مهاب  يرت  شیب  یگنهامه  هک  یناسک  تسد  هب  ار  تیلوئـسم  نیا  ماما  ات  ماما  تسد  هب  داد  ار  رایتخا  تفر و 
ینعی دوب ؛ طلغ  اجیب و  یلیخ  فلتخم  لیالد  هب  هدشدراو ، هک  یتاماهتا  اما  دندرکن ؛ غیرد  يدعب  تلود  اب  يراکمه  زا  تلود  نیا  ياضعا  هک  دـیدید  مه 

زا غورد و  دصرددص  نیا  هک  دندرک  یم  تلود  ناراکمه  تلود و  نیا  ياضعا  زا  یضعب  يارب  یسوساج  ياعدا  هک  ییاج  نآ  هچ  دوب ؛ تقیقح  فالخ 
تباقر و ای  ضارغا و  تسا و  غورد  ماهتا  نیا  هک  دنتسناد  یم  مه  ناشدوخ  دنداد و  يراکشزاس  ياه  تبسن  هک  ییاج  نآ  هچ  دوب و  لعج  ای  ایر و  يور 

نیا ناگدـنهد  لیکـشت  قباوس  ای  تلود  لمع  هب  هجوت  اب  هک  مسیلایرپما ، اب  قفاوم  ای  ماگ  هب  ماگ  لثم  رگید  تاماهتا  ای  و  هدوب ، یعالطا  یب  ای  تداسح و 
« .دش هداد  باوج  اهنآ  هب  مه  عقوم  هب  تسا و  طلغ  اهنیا  مامت  هک  دوش  یم  مولعم  تلود ،

رد امـش  رظن  تسا ، هدرک  یهاتوک  تردق  زکارم  ندرب  نیب  زا  رد  تقوم  تلود  هک  دنتـسه  دقتعم  یهورگ  دـیدومرف  هک  لئاسم  نیا  اب  هطبار  رد  : » دادـماب
»؟ تسیچ دروم  نیا 

تردق زکارم  نیا  تسناوت ، یم  تقوم  تلود  هک  هزادنا  نآ  .دوبن  ام  رایتخا  رد  دنتـشاد و  تردق  اهنآ  .تردق  زکارم  دییوگ  یم  ناتدوخ  امـش  : » ناگرزاب
فرط کی  لوا ، هلحرم  تشاد : فلتخم  هلحرم  هس  تقوم  تلود  .درواـیب  لاـناک  کـی  رد  ار  اـهنیا  هک  درک  یعـس  دنتـشاد  هک  یتین  نسح  هب  هجوت  اـب  ار 

، دندوب بالقنا  ياه  داهن  تسرپرس  ًانمض  هک  بالقنا  ياروش  زا  ییاضعا  هب  ار  اه  تسپ  زا  یضعب  مود ، هلحرم  بالقنا ؛ ياروش  مه  فرط  کی  تلود و 
لخاد رد  يوحن  هب  مه  بالقنا  هاگداد  هک  دوب  رارق  و  نیا ، ریظن  اه و  هتیمک  بالقنا و  هاپـس  لثم  داد ، دوب ، تلود  لرتنک  زا  جراـخ  هک  ییاـه  داـهن  ینعی 

بالقنا ياروش  تلود و  ًالـصا  هک  دوب  نیا  موس  هلحرم  و  میتفر ؛ شیپ  يراکمه  تهج  رد  يرادـقم  بیترت  نیا  هب  دریگ و  رارق  بالقنا  ياروش  تلود و 
دوب و هدش  لیکـشت  ماما  روتـسد  هب  دوب و  حیحـص  دوب و  یمـسر  هک  ییاهنآ  تردق ، زکارم  نیا  يارب  ام  دـنوش و  هچراپکی  همه  بالقنا ، ياهداهن  نیا  و 

دـض هک  دوب  يزکارم  رگا  اما  دـننک ؛ لمع  همانرب  کی  يور  هک  میدرک  یعـس  دوب ، هدـش  لیکـشت  هقالع ، اب  ترارح ، اب  دـنم ، هقالع  مدرم  یبلطواد  يور 
« .مینکب میتسناوت  یمن  يراک  رگید  دروم ، نآ  رد  بُخ  دندوب ، ام  راکفا  یمالسا و  يروهمج 

رد هک  تسا  ناریا  یگنهرف  ياه  تنس  ظفح  تیناریا و  ناریا و  هلئسم  رگید ، هلئسم  : » دادماب
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»؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  ًالوصا  .هتفرگ  رارق  عاعشلا  تحت  رت  شیب  یلعف  طیارش 

هب تلود ، نامز  رد  بالقنا و  هب  کیدزن  ياه  هام  رد  نینچمه  مدوب و  هدرک  زاربا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  اه  لاس  زا  هک  يرظن  هدنب ، هدیقع  هب  : » ناگرزاب
ود اهنیا  هکلب  منیب ؛ یمن  تیلم  تیمالسا و  اب  ندوب  یناریا  یناملسم و  اب  ناریا  مالسا و  نیب  يداضت  یتنیابم و  نم  مدوب ، هتفگ  شترا  ياه  طیحم  رد  هژیو 

ینعی دوب ؛ هتشون  يرهطم  موحرم  هک  تسا  یباتک  هلئسم ، نیا  گنشق  یلیخ  هولج  هک  مدوب  هدرک  هراشا  نم  مه  ییاج  کی  دنتسه و  بلطم  کی  زا  هنماد 
نطولا بح   " ثیدح مکح  هب  مه  مالـسا  نید  رد  و  مالـسا ... ." ناریا و  لباقتم  تامدخ   " مان هب  دمآرد ، باتک  تروص  هب  ًادـعب  هک  دوب  هدرک  ینارنخس 

ناریا ریغ  زا  عافد  هک  نیا  زا  لـبق  تسا ، اـم  همه  یناملـسم  مکح  ناریا  زا  عاـفد  تسا ، دوخ  نطو  زا  عاـفد  هب  فظوم  یـسکره  مکح  هب  و  ناـمیالا " نم 
دنتـسین و ادج  مه  زا  هاگ  چیه  ود  نیا  تسه و  مه  یناملـسم  مالـسا و  هب  قشع  دوخ  ام ، تیلم  ظفح  ام و  تشذگرـس  ام و  خیرات  هک  ًاصوصخ  و  مینکب ؛

« .درادن تافانم  مهاب  مه  ود  نیا  زا  مادک  چیه  تسا و  یطلغ  لمع  کی    ً الصا ندرک  يرگید  يادف  یکی  دنورب و  شیپ  مه  ياپ  هباپ  دیاب 

یلک هب  ار  ناریا  دـننک و  یم  هیکت  مالـسا  ینطو  ناهج  هبنج  هب  رت  شیب  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  هتـشذگ  هاـم  نیا 14  لوط  رد  : » دادـماب
»؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  ًالوصا  .دنا  هدرک  شومارف 

کی دیحوت ، نایدا  ًالصا  دشاب و  هتشاد  تسود  دیاب  ار  مدرم  همه  هکلب  ار ، اه  ناملسم  همه  اهنت  هن  هک  تسا  نآ  لماک  ناملسم  لماک و  ناسنا  : » ناگرزاب
نیا .ادـخ  هب  هقالع  ینعی  ندرک  ادـیپ  یگتـسبمه  تقلخ  ناهج  اب  و  تسا ، تقلخ  ناهج  اب  درف  کـی  نیب  یگتـسبمه  قلعت و  عون  کـی  یگنهاـمه و  عون 

اه یناشاک  زا  متـسه  ناشاک  لها  رگا  ًالثم  مشاب ، هتـشاد  تسود  ار  رـشب  عون  نم  یتقو  هک  درادـن  نیا  اب  تافانم  یلو  تسا ؛ تسرد  دوخ  ياج  هب  بلطم 
منایرهشمه هب  دیاب  میتسه ، رـشب  عون  رازگتمدخ  هک  نیا  لیلد  هب  هکلب  تسین ؛ تسرد  نیا  هن ، .مشاب  هتـشادن  هقالع  ما  هداوناخ  منادنزرف و  هب  ای  دیایب  مدب 

اب درف  کی  دیاب  تسا و  هدوب  یناهج  نید  مه  لوا  زا  هک  ار  مالسا  رگا  نیاربانب  منک ؛ تمدخ  هداد  روتسد  مالسا  عرش  هک  روط  نامه  دنتسه ، یناشاک  هک 
زا شناکیدزن و  هب  لوا  هک  دنک  یم  باجیا  نیا  دراذگب ، ادخ  قلخ  تمدخ  ینعی  ادخ  تمدخ  رد  ار  شدوخ  دنک و  شتسرپ  ار  ادخ  ناهج ، اب  یگنهامه 
هب دـنم  هقالع  دـیاب  لوا  هلحرم  رد  لیلد  نیمه  هب  میتسه و  نآ  نویدـم  ام  هک  تسا  یتکلمم  نیا  هک  نیا  يارب  دـنک ؛ تمدـخ  شنطو  تکلمم و  هب  هلمج 

هلئـسم اهتنم  میتسه ؛ ادخ  هدنب  میراد و  هقالع  رـشب  هب  ام  هک  مییوگ  یم  غورد  لوقعم  دح  رد  میـشاب ، هتـشادن  هقالع  تیناریا  ناریا و  هب  رگا  .میـشاب  ناریا 
میتسه و یناریا  میناملسم ، ام  هک  دوب  نیا  ام  راعش  نیلوا  دوب  هدش  لیکشت  يدازآ  تضهن  هک  عقوم  نآ  .تسا  بصعت  زا  ریغ  ندرک ، عافد  نتشاد و  هقالع 

دزن رنه  مییوگب  هک  انعم  نآ  هب  هن  میتسه  یناریا  دریگ ، تروص  مالسا  روتـسد  يور  دیاب  ناملامعا  مامت  هک  نیا  لیلد  هب  میناملـسم  اهتنم  میتسه ، یقدصم 
تسا و نایناریا 
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هب قح  هک  ییاج  نیلوا  ناونع  هب  ار  ناریا  هکلب  تسین ، میتسه ، نیریاـس  اـی  ناـنوی و  نمـشد  اـی  بارعا  نمـشد  هک  نیا  ياـنعم  هب  ناـمندوب  یناریا  و  سب ،
مینک یم  راک  قدصم  یسایس  بتکم  رد  ام  هک  میتفگ  یم  عقوم  نآ  بتکم ، یسایس و  ظاحل  هب  مه  دعب  و  میراد ، هفیظو  نآ  ربارب  رد  ام  دراد و  ام  ندرگ 

هب مه  راختفا  ناریا و  رادتـسود  رایـسب  ناریا و  ربارب  رد  دهعتم  دـنم و  هقالع  میتسه و  یناریا  مود ، هلحرم  رد  میناملـسم و  لوا ، هلحرم  رد  مه  الاح  هتبلا  و 
مه لمکم  اه  نیا  نم  هدـیقع  هب  هکلب  درادـن ؛ تاـفانم  مه  اـب  اـه  نیا  .میتفرگ  رارق  ینیمخ  ماـما  يربهر  رد  بتکم و  رد  مه  دـعب  مینک و  یم  ناـمتکلمم 

« .دنتسه

سیئر تسد  هب  زورما  دوب ، امش  تسد  رد  يزور  هک  هغیت  نودب  فورعم و  دراک  نآ  هک  دنتـسه  دقتعم  یهورگ  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  نیرخآ  : » دادماب
»؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  .دنا  هداد  ناریا  يروهمج 

تیوضع مه  دعب  اوق و  لک  یهدنامرف  لثم  دنا  هتفرگ  هک  یتارایتخا  تاناکما و  هناتخبشوخ  ناشیا  یلو  دیسرپ ؛ ناشیا  دوخ  زا  دیاب  ار  نیا  هتبلا  : » ناگرزاب
، دراد هغیت  ناشیا  يوقاچ  بوخ  دنکب ، تردق  لامِعا  دیاب  هک  نیا  و  دننک ، یم  ماما  هک  مه  ینابیتشپ  هدش و  ادیپ  هک  مه  يا  هبرجت  و  بالقنا ، ياروش  رد 
هب هن  مدرک ، ار  هیئاوکـش  هلگ و  نآ  نم  رگا  .هدرک  ادـیپ  هبرجت  مه  تلم  تکلمم و  دنتـسه و  نارگن  یلیخ  مه  ناشیا  دوخ  هتبلا  .دـنراذگب  هک  اج  نآ  اـت 
هک اج  نآ  ات  مه  هدنب  دوخ  ام و  ناتـسود  هدش و  ادـیپ  هجوت  نیا  هناتخبـشوخ  هک  دوب  دارفا  تاماقم و  هب  نداد  هجوت  يارب  هکلب  دوب ، یلاخ  لددرد  رطاخ 
زا يرادـقم  دـنکن و  هاتوک  ار  هغیت  نیا  هک  تسا  نیا  دور  یم  سلجم  زا  هک  يراظتنا  نیلوا  اهتنم  مینک ؛ یم  کمک  ناـشیا  يوقاـچ  ندرک  زیت  رد  میناوتب ،
یم هک  اـج  نآ  اـت  همه  سلجم و  يروهمج و  سیئر  دوـخ  هچ  و  تلود ، راـیتخا  رد  دراذـگب  ار  هغیت  نیا  لاـمک  ماـمت  دریگن و  شدوـخ  تسد  رد  ار  نآ 

دننکن راداو  دننکن و  دنُک  دننکن و  هکت  هکت  ار  تلود  نیا  دراک  یلو  دننکب ؛ تلود  يور  مه  تراظن  .دوش  باختنا  یبوخ  تلود  هک  دـننک  یعـس  دـنناوت 
(2)-(1)« .دوش هتفرگ  راک  هب  طلغ  ياهاج  رد  دراک  نیا  هک 
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رت شیب  یکیدزن  نیا  ًادعب  .دندوب  رگیدـکی  دـقتنم  نامز  نیا  ات  هک  تسا  توافتم  نایرج  ود  نیب  یکیدزن  عورـش  عقاو  رد  لوا ، سلجم  رد  همانرب  نیا  - 1
نیا .دندش  لمحتم  یکیدزن  نیا  زا  يدایز  ررـض  ناگرزاب ، سدـنهم  صخـش  يدازآ و  تضهن  هتبلا  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  دنفسا 59  مسارم 14  رد  دـش و 

.تفرگ يدازآ  تضهن  نایرج  زا  ار  ماما  طخ  هب  فوصوم  یلک  نایرج  اب  ددجم  یتشآ  تصرف  هک  دوب  کیژتارتسا  هابتـشا  کی  راب و  نایز  باختنا  کی 
نداتفا تیمـسر  زا  ضرعم  رد  هک  یـسلجم  رد  ریت ، متفه  راجفنا  زا  دـعب  دـندوب -  هدرک  رهق  سلجم  زا  هک  يدازآ -  تضهن  ياضعا  دوش  یم  يروآداـی 

يددجم لصو  هقلح  تسناوتن  مه ، روضح  نیا  یتح  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  سلجم  سیئر  هناتـسود  تاراهظا  مغر  یلع  اما  دنتفای ؛ روضح  تشاد  رارق 
هرابرد هک  نانچمه  تخادرپن ؛ دوخ  زا  يدج  داقتنا  هب  هاگ  چیه  شیوخ  هرود  نیا  یشم  هرابرد  يدازآ  تضهن  رگید  ترابع  هب  .دشاب  نایرج  ود  نیا  نیب 

.درکن مادقا  راک  نیا  هب  گنج ، نامز  رد  هباشم  دراوم 
ص7. ، 111 ذخأم - 2
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ًاعبط اهروشک  رگید  تاماقم  تاراـهظا  دراد ، رارق  ینارحب  تیعـضو  رد  قارع ، اـب  ییوس  زا  اـکیرما و  اـب  ییوس  زا  ناریا ، یجراـخ  طـباور  هک  یلاـح  رد 
.دوش یم  رکذ  تسا ، هتفای  رشن  زورما  هک  ییاهرظنراهظا  زا  فلتخم  هنومن  هس  اج  نیا  رد  .دراد  اه  نامز  رگید  زا  شیب  یتیساسح 

سمـش یلع  رتـکد  اـب  درک ، ندـید  تیوک  زا  هک  اـینازنات  يروهمج  سیئر  هرریاـن " سویلوژ  ، " ناریا یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  ترازو  شرازگ  قـبط 
رارق ییاقیرفا  ناردارب  رانک  رد  ناریا  تلم  میظع  يورین  هک  نیا  زا  رادید  نیا  رد  يو  .دومن  رادید  زین  تیوک  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ریفـس  یناکدرا 
ناهج نافعضتسم  همه  نابیتشپ  دنناوتب  ًادحتم  ام  ياه  تلم  ات  دراد  ترورض  امـش  ام و  يراکمه  دوزفا : يو  .دنک  یم  دیما  فعـش و  ساسحا  دنا ، هتفرگ 

تسا و ریظن  یب  زورما  يایند  رد  ینیمخ  ماما  يربهر  تفگ : هرریان  .دنا  هتخود  امش  ییاهن  يزوریپ  هب  مشچ  ناهج  نافعـضتسم  همه  هک  نانچمه  دنـشاب ؛
هداتسیا یناهج  نایوگ  روز  لباقم  رد  يدس  نوچ  ینیمخ  ماما  دنلوغـشم ، يزادنا  هکترچ  هب  اپ  هدرخ  نارادباسح  نوچمه  اهروشک ، ناربهر  هک  یلاح  رد 
یمادقا چیه  لیئارـسا  یبونج و  ياقیرفا  لامعا  لباقم  رد  یلو  دننز ؛ یم  مد  یتسرپداژن  اب  تفلاخم  زا  نایبرغ  هژیو  هب  ایند  ناربهر  تشاد : راهظا  يو  .دـنا 

(1) .دهد یم  ار  روشک  نیا  هب  تفن  رودص  مدع  روتسد  دنک و  یم  هطبار  عطق  یبونج  ياقیرفا  اب  هلصافالب  يزوریپ ، زا  سپ  ینیمخ  ماما  یلو  دننک ؛ یمن 

رد تیوجا  .دـنک  يرگ  یجنایم  قارع  ناریا و  نایم  يریگرد  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  درک  داهنـشیپ  هیکرت  قباـس  ریزو  تسخن  تیوجا  تنلوب 
نیا شرازگ  همادا  رد  رتیور   (2) .دش دهاوخ  لیدبت  یناهج  داح  هلئسم  کی  هب  دریگب  الاب  قارع  ناریا و  نایم  جنشت  رگا  تفگ : یتاعوبطم  سنارفنک  کی 

، نآ ياضعا  زا  یخرب  هب  درک و  حاتتفا  هیکرت  رد  يرتفد  تیوجا ، يریزو  تسخن  نامز  رد  هتـشذگ  لاـس  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  دوزفا : بلاـطم 
(3) .دش اطعا  کیتاملپید  تیوه 

.تسا كرادت  تسد  رد  هقطنم  یبرع  ياه  تلود  لداعت  ندز  مهرب  يارب  یناهنپ  ياه  هئطوت  تفگ : یتفایـض  رد  تیوک  ریزو  تسخن  هللادبعدعـس  خـیش 
حوطـس رد  تشاد : راهظا  تیوک  ریزو  تسخن  .دوب  رایـشوه  ًالماک  دنتـسه ، هقطنم  رد  یمظن  یب  داجیا  يارب  شـالت  رد  هک  نارگ  هئطوت  لـباقم  رد  دـیاب 

(5)-(4) .دشدهاوخ ام  هجوتم  نآ  نایز  هک  دننک  ریگرد  یماظن  ییارجام  رد  ار  هقطنم  ياه  تلم  اه و  تلود  ات  دوش  یم  یعس  فلتخم 
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.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص2 ، ، 9 ذخأم - 1
.رتیور زا  لقن  هب  اراکنآ  ص2 ، ، 9 ذخأم - 2
.رتیور زا  لقن  هب  اراکنآ  ص2 ، ، 9 ذخأم - 3

.دنک یم  تیاکح  نایناریا  عوقولا  بیرق  جارخا  يروآ و  عمج  هب  تیوک  تلود  مادقا  زا  اه  رازگ ش  یخرب  دوش  یم  يروآدای  - 4
.تیوک زا  هسنارف  يرازگربخ  ص12 ، ، 7 ذخأم - 5
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يو راثآ  یفرعم  ردص ، هللا  تیآ  يریگتسد  لابق  رد  یقارع  نازرابم  نانبل و  نایعیش  مق و  مدرم  شنکاو  شرازگ 522 : همیمض 

.دیآ یم  همیمض  نیا  رد  يو ، ناج  دیدهت  يریگتسد و  ربخ  ردص و  هللا  تیآ  هرابرد  یمالسا  يروهمج  همانزور  زورما  هرامش  بلاطم  زا  یشخب 

نیا رب  ینبم  يا  هعیاش  راشتنا  یپ  رد  .تفرگ  دوخ  هب  يا  هداعلا  قوف  تلاح  مق  رهش  زورید  حبص  ، » مق زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  راگنربخ  شرازگ  هب 
بـالط و دـمآرد و  لـیطعت  تلاـح  هب  مق  هیملع  هزوح  تسا ، رطخ  رد  قارع ، یمالـسا  تضهن  ربـهر  ردـص  رقابدمحمدیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  تاـیح  هک 
رد ناشیا  .دـندش  يرظتنم  هللا  تیآ  یناگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  تیآ  لزنم  مزاع  فیلکت ، بسک  زین  هعیاش و  مقـس  تحـص و  زا  عالطا  روظنم  هب  نویناحور 
رد .میراد  یم  لوذبم  ار  مزال  تامادقا  بلطم ، نیا  ندش  نشور  ضحم  هب  تسا و  هدشن  نشور  ام  يارب  هعیاش  نیا  تیهام  نونکات  دـنتفگ  بالط  خـساپ 
اب سامت  يریگربخ و  یپ  رد  ناوارف ، شالت  شـشوک و  اب  مه  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  دمآرد و  لیطعت  همین  تروص  هب  زین ، مق  رازاب  لاح  نیمه 

(1)« .دنوش ایوج  ار  هعقاو  تحص  مدع  ای  تحص و  ات  دندوب  علطم  دارفا 

رقابدمحم هللا  تیآ  نانبل ، هعیش  ناناملسم  هعماج  هتسجرب  ياضعا  هتفگ  هب  : » داد شرازگ  توریب  زا  سرپدتیـشوسآ  زا  لقن  هب  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
کی دیدهت  تشادزاب  نیا  تفگ  نانبل ، نایعیـش  سلجم  سیئر  بئان  نیدلا ، سمـش  يدهمدمحم  خیـش  .تسا  هدش  تشادزاب  قارع  تلود  طسوت  ردـص 
سمش خیش  .دوش ...  یم  بوسحم  یلک  روط  هب  مالسا  ناهج  هب  يزواجت  هکلب  قارع ، ناناملسم  بارعا و  رب  اهنت  هن  يا  هبرض  هتشاد و  هارمه  هب  ار  راجفنا 

يروهمج سیئر  نیـسح  مادـص  هب  ییاه  مارگلت  رد  دراد ، رایتخا  رد  نانبل  رد  حلـسم  یماـظن  هعیـش  رازه  ود  دودـح  هک  لـما "  " شبنج ناربهر  نیدـلا و 
(2)« .دندش قارع  ناناملسم  یناحور  ربهر  ردص  رقابدمحم  هللا  تیآ  يدازآ  راتساوخ  ضارتعا ، نمض  قارع ،

رد شروش  جنـشت و  زا  یجوم  ردـص ، هللا  تیآ  يریگتـسد  زا  سپ  : » تشون قارع  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  زا  لـقن  هب  روبزم  هماـنزور  رگید ، شرازگ  رد 
تاـشرازگ .دـنک  راـهم  ار  میظع  شبنج  نیا  هنوگچ  هک  دـشاب  یم  دوخ  هدـنیآ  نارگن  نونکا  قارع  ثعب  میژر  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  یبهذـم  ياـهرهش 

قارع رـسارس  تسا ، رطخ  رد  قارع ، یمالـسا  تضهن  ربهر  ردص  هللا  تیآ  ترـضح  ناج  هک  نیا  رب  ینبم  يا  هعیاش  راشتنا  لابند  هب  تسا  یکاح  هدیـسر 
« .تسا هتفرگ  رارق  یمومع  راجفنا  کی  رطخ  رد 

رب .تسا  ثعب  رفاک  رودزم و  میژر  زا  مدرم  یتیاضران  شرتسگ  زا  یکاـح  قارع  زا  هدیـسر  ياـهربخ  : » تشون رگید  یـشرازگ  رد  نینچمه  هماـنزور  نیا 
رد راجفنا  تفه  نایم ، نیا  زا  هک  تسا  هدنازرل  ار  دادغب  دـیدش ، راجفنا  هد  نونکات ، ردـص  یمظعلا  هللا  تیآ  يریگتـسد  زور  زا  هدیـسر ، ياهربخ  ساسا 
زا .دندز  شتآ  ار  موجنلا  يامنیس  هلمجزا  امنیـس  ود  مدرم  و  هداد ، خر  عافد ، ترازو  رقم  یکیدزن  رد  و  دادغب ) نابایخ  نیرت  مهم   ) دادغب دیـشرلا  نابایخ 

يروهمجلا لپ  .دنا ...  هتفرگ  رارق  ثعب  شترا  ياه  پوت  اه و  کنات  لرتنک  تحت  رهـش  ود  نیا  هک  دنتفگ  دادغب  فجن و  زا  ینیع  نادـهاش  رگید ، يوس 
شرازگ .دنا  هدناسر  لتق  هب  هلولگ  برـض  هب  دادغب  رد  ار  یتینما  هبتر  یلاع  ماقم  هس  نینچمه  قارع  نیدـهاجم  .تسا  هدـش  رجفنم  نیدـهاجم  طسوت  زین 

ساسا رب  ناگداپ  نیا  ناملسم  نارسفا  هرامعلا ، یماظن  ناگداپ  رد  هلمج  زا  تسا ؛ یماظن  زکارم  اه و  ناگداپ  رد  شروش  شرتسگ  زا  یکاح  هدیـسر  ياه 
یلع  " گنهرـس نیدهاجم ، زین  نیمظاک  رهـش  رد  .دندناسر  لتق  هب  ار  ناگداپ  دشرا  رـسفا  شـش  دنتفرگ و  رایتخا  رد  ار  ناگداپ  هحلـسا  رابنا  یلبق ، هشقن 

(3)« .دندناسر لتق  هب  ار  هماعلا ) نمالا   ) تینما نامزاس  رگ  هجنکش  نایوجزاب  زا  یکی  شترا و  تاعالطا  دض  لوئسم  هللادبع " فسوی 

: تشون ردص  هللا  تیآ  یفرعم  رد  یمالسا ، يروهمج  همانزور  نینچمه 

911 ص :

ص 2. ، 17 ذخأم - 1

ص 2. ، 17 ذخأم - 2

ص 2. ، 17 ذخأم - 3
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رکفلا هیاغ  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  .دنا  مهم  یـشقن  ياراد  يرکف ، يروآون  هنیمز  رد  مادک  ره  هک  تسا  يرایـسب  تافیلأت  ياراد  ردص  یمظعلا  هللا  تیآ  »
فرعت اذام  - 4 هدش ؛) همجرت  یکرت  ودرا و  یسراف ، هب   - ) ام داصتقا  انداصتقا -  - 3 هدش ؛) همجرت  یسراف  هب   - ) ام هفسلف  انتفسلف -  - 2 لوصالا ؛ ملع  یف 

هدش و همجرت  یسیلگنا  هب   ) ءارقتسال هیقطنملا  سسألا  - 6 دش ؛) همجرت  یسراف  هب   ) هیعامتجالا هلکشملا  رصاعملا و  ناسنالا  - 5 یمالسالا ؛ داصتقالا  نع 
-9 شخب ؛) راـهچ  رد   ) یقثولا هورعلا  حرـش  یف  ثوـجل  - 8 مالـسالا ؛ یف  يوبرلا  کـنبلا  - 7 تسا ؛ ارقتـسا " یقطنم  یناـبم   " نآ یـسراف  همجرت  ناونع 

تاریرقت  ) یظفللا لیلدلا  ثحابم  - 12 لوصالا ؛ ملع  یف  سورد  - 11 هیلع ؛ هقیلعتلا  و  نیحلاصلا ...  جاهنم  - 10 ناشیا ؛) هیلمع  هلاسر   ) هحضاولا يواتفلا 
تحت  ) يدهملا لوح  ثحب  - 14 هیعرشلا ؛ ّهلدالا  ضراعت  - 13 هدش ؛) نیودت  یمشاه  دومحم  دیس  مالـسالا  تجح  شدرگاش  يوس  زا  هک  لوصا  سرد 

؛ هلاسّرلا لوسّرلا و  لسرملا و  - 16 هدش ؛) همجرت  یسراف  یـسیلگنا و  هب   ) هیالولا لوح  ثحب  - 15 هدش ؛) همجرت  یـسراف  هب  رون " زا  يا  هسامح   " ناونع
؛) هدش همجرت  یسراف  هب   ) هیمالسالا هیروهمجلا  روتسد  نع  ههیقف  هحمل  - 19 جحلا ؛ ماکحا  - 18 هدش ؛) همجرت  یـسراف  هب   ) تادابعلا یف  هماع  هرظن  - 17

؛ ءایبنالا هداهش  ناسنالا و  هفالخ  - 22 یمالسالا ؛ عمتجملا  داصتقالا  نع  هیلیصفتلا  طوطخلا  - 21 یمالسالا ؛ عمتجملا  یف  داصتقاللا  هلماکلا  هروصلا  - 20
(1)« .هیمالسالا هلودلا  یف  هردقلا  عبانم  - 23

قلخ نیدهاجم  نامزاس  هرظانم  ياضاقت  هب  يروهمج  همانزور  خساپ  شرازگ 544 : همیمض 

يروهمج همانزور  .داد  خساپ  دوب ، هدرک  حرطم  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ًالبق  هک  يرگید  هرظانم  ياضاقت  هب  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  نینچمه  زورما 
: تشون یمالسا 

قلخ و نیدهاجم  نامزاس  اریز  يدج ؛ داهنشیپ  کی  ای  دوب  یتاغیلبت  هویش  کی  دوخ  ربخ ، نیا  ایآ  هک  دش  حرطم  لاؤس  نیا  ام  نیبزیت  رادیب و  مدرم  يارب  »
یگدنیامن دزمان  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  فرط  زا  عقوم  نآ  رد  ناشیا  هک  دنا  هتـشاد  هجوت  زور  لئاسم  هب  ناهاگآ  ناربهر و 

« .دنک تکرش  نویزیولت  ویدار و  ياه  همانرب  رد  تسناوت  یمن  رگید  ياهدزمان  لثم  یتاباختنا ، تاررقم  قبط  دوب و 

هراـبرد هرظاـنم  يارب  یتشهب  نیـسحدمحم  رتـکد  هللا  تیآ  زا  توعد  رب  ینبم  يوجر  ياـقآ  تساوخرد  یپ  رد  : » دوزفا نینچمه  همادا  رد  روبزم  هماـنزور 
راهظا خساپ  رد  یتشهب  رتکد  هللا  تیآ  .دش  ایوج  هراب  نیا  رد  ار  ناشیا  رظن  یتشهب ، رتکد  اب  یـسامت  یط  ام  راگنربخ  بالقنا ، ياروش  هلاس  کی  همانراک 

هب ار  دوخ  ههام  همانراک 16  هک  تسا  اروش  هفیظو  میرادـن ، يدایز  هلـصاف  ناریا  یمالـسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  راک  نایاپ  اـت  هک  اـج  نآ  زا  تشاد :
هورگ ناگدـنیامن  دـنم و  هقالع  دارفا  دیـسر و  دـهاوخ  زیزع  تلم  عالطا  هب  ینویزیولت  ویدار  يا  همانرب  رد  شرازگ  نیا  .دـنک  هضرع  ناریا  فیرـش  تلم 

(2)« .دننک حرطم  ار  دوخ  تالاؤس  تکرش و  دش ، دهاوخ  لیکشت  روظنم  نیا  يارب  هک  يا  هسلج  رد  دنناوت  یم  یسایس ، ياه 

اکیرما ناریا و  طباور  نارحب  هرابرد  ناهج  ياه  هناسر  لیلحت  اهربخ و  زا  يا  هدیزگ  رامشزور 24/1/1359 : همیمض 

فلتخم ياه  هناسر  رد  هدـش  هئارا  زورما  بلاطم  نایم  زا  .دراد  باتزاب  یناهج  حطـس  رد  یعیـسو  روط  هب  نانچمه  اکیرما ، ناریا و  ینونک  طـباور  نارحب 
.دوش یم  رکذ  هنومن  يارب  لیذ  ياه  لیلحت  اهربخ و  هراب ، نیا  رد  ناهج 

نارحب ات  دـنهدب  ناشن  يراد  نتـشیوخ  اه  ناگورگ  رـس  رب  ناـشفالتخا  رد  هک  تسا  هتـساوخ  اـکیرما  ناریا و  زا  نیچ  تلود  ندـنل : ویدار  یـسراف  شخب 
هب يا  هناهب  هک  تسا  مزال  سراف ،)  ) جـیلخ هقطنم  تابث  تینما و  ظفح  يارب  هک  تسا  هتـشون  يریـسفت  رد  نکپ ، پاچ  مدرم "  " همانزور .دوشن  رتدـیدش 

(3) دوشن هداد  ناریا  رد  تلاخد  يارب  يوروش  تسد 

راظنا هدرک ، يرادرب  هرهب  اکیرما  ناریا و  طباور  نارحب  زا  دشوک  یم  روشک  نیا  هک  درک  مهتم  ار  يوروش  تسینومک ، نیچ  : » تیوک ویدار  یبرع  شخب 
.دزاس فرحنم  ناتسناغفا  رد  دوخ  یماظن  هلخادم  زا  ار 

912 ص :
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ص 2. ، 17 ذخأم - 1

ص 2. ، 17 ذخأم - 2
.24/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص9 ، ، 6 ذخأم - 3
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يرازگربخ نیا  .تسا  هتشادن  ناهنپ  ناریا  اب  اکیرما  طباور  عطق  زا  ار  دوخ  رطاخ  تیاضر  هلئـسم  يوروش ]  ] هک داد  شرازگ  تسینومک  نیچ  يرازگربخ 
(1)" .دندرک شخپ  ًاروف  ار  هطبار  عطق  ربخ  لومعم ، فالخرب  يوروش ، یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  هک  دوزفا 

اب دوخ  تابسانم  دشوک  یم  رتراک  تندیزرپ  تسایر  هب  روشک  نیا  تلود  هک  تسا  یکاح  اکیرما  زا  هدیسر  ياه  شرازگ  وکـسم : ویدار  یـسراف  شخب 
هرگنک رد  ناگدـننک  تکرـش  روضح  رد  اکیرما  يروهمج  سیئر  ریخا  قطن  .دزاس  رت  جنـشتم  مه  نیا  زا  تسا ، میخو  هداعلا  قوف  نونکا  مه  هک  ار  ناریا 

نیا هرابرد  يریـسفت  نمـض  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  نارـسفم  زا  نت  ود  .تسا  رما  نیا  رب  هاوگ  نتگنـشاو ، رد  ییاکیرما  ياـه  هماـنزور  ناریدـم  نمجنا 
یماظن تردـق  زا  نارحب ، عفر  يارب  هک  درامـش  یم  قحم  ار  دوخ  نانچمه  اکیرما  هک  درک  رارکت  قطن  نیا  رد  يروهمج  سیئر  دنتـشون : رتراک  تاراهظا 

ناریا هب  يو  .دنک  رظن  فرص  ورین  ندربراک  هب  ناکما  زا  دشن  رضاح  رتراک  تشون : زین  نتگنـشاو  میقم  زمیات  كرویوین  همانزور  راگنربخ  .دنک  هدافتـسا 
ینویزیولت تکرـش  رگـشرازگ  .دنک  هدافتـسا  تردق  نیا  زا  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  ندرک  دازآ  يارب  دوب  دهاوخ  هدامآ  اکیرما  هک  تسا  هداد  رادـشه 

عقاو رثؤم  یـساملپید  راشف  یناگرزاب و  ياه  تازاجم  رگا  هک  درک  دیدهت  هرابود  يروهمج  سیئر  دش  رکذـتم  ینویزیولت  يربخ  همانرب  رد  .سا.یب.یس 
رـضاح هک  نیا  تلع  هب  ار  اکیرما  نانامیپ  مه  دوخ ، یـساسا  هلاقم  یط  مه  زوین  یلید  كرویوین  هماـنزور  .دـش  دـهاوخ  لـسوتم  یماـظن  يورین  هب  دوشن ،

(2) .درک شهوکن  دننک ، يوریپ  ناریا  دض  رب  نآ  هنارابج  تایلمع  زا  دنتسین 

رـصم و ییاوه  ياهورین  هک  تخاس  شاف  هرهاق  پاچ  مارهالا  همانزور  اب  يا  هبحاصم  رد  رـصم ، عافد  ریزو  یلع  نسح  لامک  وکـسم : ویدار  یبرع  شخب 
رد تاداس  ریخا  ياه  هتفگ  اب  رـصم  عافد  ریزو  تاراهظا  نیا  .دز  دنهاوخ  تسد  رـصم  ییاوه  ياه  هاگیاپ  هب  اکتا  اب  كرتشم  يرونام  هب  يدوز  هب  اکیرما 

ناریا دض  رب  ار  اکیرما  یماظن  تلاخد  ًانلع  هدرک و  يرادبناج  سراف )  ) جیلخ هقطنم  رد  نوگاتنپ  زواجت  زا  نآ ، یط  هک  ییاه  هتفگ  دراد ؛ طابترا  اکیرما ،
(3) تسا هداد  رارق  دییأت  دروم 

رواشم ندرج  نوتلیماه  ندنل و  رد  یبرع  هدحتم  تاراما  ریفـس  رجات " يدـهم   " نایم هک  یتارکاذـم  لابند  هب  نطولا : یتیوک  همانزور  تیوک ، يرازگربخ 
يورین رایتخا  رد  يردـنب  تالیهـست  یبد  دادرارق ، نیا  قبط  .دـش  اضما  یبد  اکیرما و  تلود  ناـیم  يدادرارق  تفرگ ، ماـجنا  ندـنل  رد  رتراـک ، تندـیزرپ 

(4) .دهد یم  رارق  اکیرما  ییایرد 

یسایس لاجر  مدرم و  نیب  .دنتسین  لاحشوخ  نتگنـشاو  راتفر  زا  اپورا  یـسایس  لفاحم  یمومع و  دیاقع  وکـسم : پاچ  ادوارپ  همانزور  هسنارف ، يرازگربخ 
ناریا رد  دوخ  يداصتقا  عفاـنم  ظـفح  نارگن  نپاژ  هزادـنا  هب  زین  یبرغ  ياـپورا  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  اـکیرما  راـتفر  دروم  رد  راکـشآ  یترفن  مشخ و  زین 

(5) .تسا

یعـس مامت  دـیاب  نانآ  .تسا  هدـش  رهاظ  یبرغ ، نادـحتم  نیب  دـیدش  یفالتخا  ياه  هناشن  نیتسخن  دوش  یم  ساسحا  ندـنل : پاچ  زمیات  يدـناس  همانزور 
رد دننزب و  تسد  رگیدکی  زا  ینلع  داقتنا  هب  هتـشذگ  زا  رت  مک  دیاب  یبرغ  نادحتم  .دننک  يریگولج  نارحب  نیا  ندش  رتدیدش  زا  هک  دنرب  راک  هب  ار  دوخ 

(6)) .دنهرب نارهت  رد  ندش  مادعا  رطخ  زا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ات  دنرب  راک  هب  ار  دوخ  ذوفن  مامت  رتدوز  هچره  ضوع ،

لـسوتم زا  ار  اکیرما  ناریا ، هدنیآ  سلجم  هرود  لیاوا  ات  لقادح  هک  تسا  نآ  اکیرما  نادـحتم  يارب  هار  نیرت  هنالقاع  ناتـسلگنا : پاچ  رورزبآ  همان  هتفه 
ًاجیردت ار  ناریا  يداصتقا  میرحت  ات  دنیامن  يراکمه  رگیدکی  اب  دـیاب  ضوع  رد  نانآ  .دـنرادزاب  ناریا  دـضرب  هنایوج  یفالت  یناهگان  تامادـقا  هب  ندـش 

(7) .دننک دیدشت 
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.24/1/1359 تیوک ، ویدار  یبرع  شخب  ص20 ، ، 6 ذخأم - 1
.24/1/1359 وکسم ، ویدار  یسراف  شخب  ص11 ، ، 6 ذخأم - 2
.24/1/1359 وکسم ، ویدار  یبرع  شخب  ص13 ، ، 6 ذخأم - 3
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.هسنارف يرازگربخ  ص1 ، ، 9 ذخأم - 4
.هسنارف يرازگربخ  وکسم -  ص 3 ، ذخأم 111 ، - 5

.24/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص8 ، ذخأم 6 ، - - 6

.24/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص8 ، ذخأم 6 ، - - 7
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هجراـخ يارزو  یتآ  سـالجا  .دراد  هـمادا  ناـنچمه  ناریا ، يداـصتقا  مـیرحت  زا  اـپورا  تـّیعبت  ندــش  یعطق  هـنیمز  رد  اـکیرما  ياـهیریگیپ  تاــکرحت و 
رفوتـسیرک نراو  .دراد  رارق  هجوت  دروم  دـشاب ، هلئـسم  نیا  فیلکت  نییعت  يارب  ینامز  دـناوتیم  هک  تهج  نیا  زا  اـپورا ، كرتشم  رازاـب  وضع  ياـهروشک 

دروم نیا  رد  ام  : » تفگ اکیرما  زا  اهنآ  یناـبیتشپ  هوحن  اـهییاپورا و  زا  رتراـک  تاراـظتنا  هراـبرد  ینویزیولت ، یثحب  یط  اـکیرما ، هجراـخ  ترازو  نواـعم 
دـضرب اهتازاجم  دروم  رد  ار  دوخ  شور  اپورا  هعماـج  ياـهروشک  هک  تسا  راودـیما  هدـحتم  تـالایا  تفگ : يو   (1) .میراد لمع  راظتنا  فرح ، ياـجهب 

.گروبمازکول رد  اپورا  هعماج  هجراخ  ناریزو  سالجا  لالخ  رد  ینعی  دنراد ؛ مالعا  يراج  هام  مکیو  تسیب  رد  ناریا ،

سالجا زا  سپ  هتفه  کی  هک  دراد  صاـصتخا  اـپورا  نارـس  سنارفنک  تامدـقم  كرادـت  هب  لـصا  رد  سـالجا  نیا  دـنتفگ : يوسنارف  لـفاحم  هراـبنیارد 
ناریا هلئـسم  نآ ، لالخ  رد  تفرگ و  دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  اپورا  یـسایس  يراکمه  اپورا ، نارـس  سنارفنک  رد  .دـش  دـهاوخ  لیکـشت  هجراخ  ناریزو 

.دریگ یمرارق  هعلاطم  دروم  دوخ ، عوبتم  ياه  تلود  هب  نارهت  رد  اپورا  یسایس  ياه  تئیه  ياسؤر  ياه  شرازگ  ساسا  رب  دوشیم و  حرطم 

ياه ناگورگ  نارحب  هرابرد  یکرتشم  میمـصت  لـیروآ )  21  ) هدـنیآ هبنـشود  زا  شیپ  دـیاب  اپورا  هعماج  تفگ : ایناتیرب  ریزو  تسخن  رچات  تراگرام  اـّما 
تبثم خـساپ  رتراک  مایپ  هب  ات  دروآ  دـهاوخ  لمع  هب  يروف  یتارکاذـم  دوخ  ییاپورا  نادـحتم  اب  ندـنل  هک  دوزفا  اـیناتیرب  ریزو  تسخن  .دریگب  ییاـکیرما 
اپورا هعماج  هجراخ  ناریزو  سالجا  زا  سپ  ات  رتراک ، تندیزرپ  مایپ  هب  خساپ  يارب  نپاژ  هک  دنتـشاد  مالعا  ویکوت  رد  یتلود  لفاحم  لاح ، نیا  رد  .دـهد 

(3)-(2) .دراد یهباشم  عضوم  زین  هسنارف  .درک  دهاوخ  ربص 
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27/1/1359،ص 3. دادماب ، همانزور  - 1
یتآ ییاپورا  سالجا  كرتشم  يریگمیمـصت  زا  لبق  ناریا ، هرابرد  ییاپورا  تاـماقم  هدـش  مـالعا  عضاوم  رورم  : 547 شرازگ همیمض  دراد ؛ همیمـض  - 2

ص953 تشهبیدرا 1359 .) لوا  لیروآ 1980 ،  21)
27/1/1359،ص 3. دادماب ، همانزور  - 3
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جاور اهربخ و  یـضعب  حرط  ینلع ، حطـس  رد  دوش ، یم  يریگیپ  اـه  ناـگورگ  تاـجن  يارب  ناریا  هب  یماـظن  هلمح  حرط  يّرـس ، حطـس  رد  هک  یلاـح  رد 
، هسنارف يرازگربخ  شرازگ  هب  هلمج  زا  دوش ؛ هدامآ  یمادـقا  نینچ  عوقو  يارب  یمومع  راکفا  هک  دـنک  یم  کمک  ًالمع  هراـبنیمه ، رد  فلتخم  تاـعیاش 

.تسا هدش  هدیشک  اهناگورگ  ییاهر  يارب  یبرغناملآ  لیئارسا و  يراکمه  اب  اکیرما و  هلیـسوهب  ياهنامرحم  رایـسب  حرط  تشون : دلیب "  " یناملآ همانزور 
نامزاس ایـس ، نامزاس  اکیرما ، گنج  ترازو  قفاوت  دروم  روبزم  هشقن  .دـنک  بیوصت  ار  نآ  رتراک  دـیاب  دـسرب  لمع  هلحرم  هب  هکنآ  زا  لـبق  روبزم  حرط 

یسوساج عبانم  هک  يرگید  ياهحرط  .تسا  هتفرگ  رارق  یبرغناملآ  یتسیرورتدض  ییودنامک  یتبرـض  هورگ  لیئارـسا و  یـسوساج  نامزاس  يآ.یب.فا ،
هب هک  دوب  نیا  اههـشقن  نیا  زا  یکی  .تسا  هدوب  كانرطخ  رایـسب  اریز  تسا  هدش  دودرم  دندوب ، هدرک  داهنـشیپ  اهناگورگ  تاجن  يارب  لیئارـسا  اکیرما و 

زارف رب  ناریا  تاـماقم  هجوـت  فارحنا  يارب  ییاـکیرما  ياـهنکفابمب  دـنروآ و  دورف  نارهت  رد  ترافـس  ماـب  تـشپ  رب  ار  ینازادـناریت  رتـپوک  یله  کـمک 
، ترافـس هب  هنابـش  هلمح  رد  هدـش و  نارهت  دراو  یلعج  تروپـساپ  اـب  ییاهودـنامک  هک  دوـب  نیا  رگید  هشقن  .دـنیآرد  زاورپ  هـب  ناداـبآ  تـفن  ياـههاچ 

(2)-(1) .دننک دازآ  ار  اهناگورگ 

زا زورما  اکیرما ، عافد  ترازو  لیفک  وموک " تربار   " هک دـش  لصاح  عالطا  نوگاتنپ  رد  هتـشذگ  زور  درک : مالعا  دوخ  یبرع  شخب  رد  زین  نامع  ویدار 
لقتنم جیلخ  هقطنم  هب  ار  دوخ  ياهورین  دناوتب  هدحتم  تالایا  ات  دننک  تیوقت  ار  دوخ  یماظن  يورین  تساوخ  دهاوخ  کیتنالتآ  نامیپ  رد  اکیرما  نادحتم 

(3) .دزاس

ترازو نواعم  رفوتـسیرک  نراو  زورما  ًالثم  تسا ؛ هجوت  نایاش  اهربخ ، هنوگ  نیا  جاور  دـییأت و  تهج  رد  زین  ییاکیرما  تاماقم  دروخرب  عون  تاراهظا و 
تینما هدمع و  عفانم  تفگ : يو  .دشاب  اه  ناگورگ  ناج  رب  مدقم  دـیاب  هدـحتم  تالایا  یلم  عفانم  تشادراهظا  ینویزیولت  ياهبحاصم  رد  اکیرما ، هجراخ 

(4) .میهد ماجنا  دتفا ، رطخ  هب  اه  ناگورگ  ناج  هکنآ  نودب  ار  هفیظو  نیا  میشوک  یم  ام  یلو  تسا ؛ لصا  نیرتمهم  یلم ،

، یمومع ناهذا  رد  ینلع و  حطـس  رد  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  اـیلاتیا ، دـیدج  عاـفد  ریزو  دـیروگال " ویلل  زورما "  ییویدار  هبحاـصم  لاـح ، نیمه  رد 
اه ییاکیرما  راک ، نیا  اریز  دنکن ، ذاختا  ناریا  دضرب  یماظن  ریبادت  تساوخ  اکیرما  زا  زورما  يو  رتیور ، شرازگ  هب  .تسا  يوق  هثداح  نیا  عوقو  لامتحا 

مدرم و مشخ  يراوخ و  ساسحا  ًالماک  اـم  تفگ : اـیلاتیا  عاـفد  ریزو  .دوش  یم  اـکیرما  ياوزنا  بجوم  دـنکیم و  ادـج  دوخ  یبرغ  ياـپورا  نادـحتم  زا  ار 
نیا دوشن ، ادیپ  اه  ناگورگ  هلئسم  يارب  یلح  هار  يدوزهب  رگا  هک  میراد  میب  نآ  زا  یلو  مینک ؛ یم  كرد  ار  اکیرما  تلود 

917 ص :

در ار  نآ  اه  ییاکیرما  هک  تسا  هدرک  دای  كانرطخ  ياه  هشقن  ناونع  اـب  اـهنآ  زا  دـلیب  هک  تسا  يا  هشقن  ود  نیمه  بیکرت  عقاو  رد  سبط  تاـیلمع  - 1
.دنا هدرک 

.هسنارف يرازگربخ  ص4 ، ، 25/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2
.25/1/1359 نامع ، ویدار  یبرع  شخب  ص 29 ، ذخأم 2 ، - 3

ذخأم 3. - 4
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دیروگـال .دـشاب  دوخ  یبرغ  ياـپورا  نادـحتم  زا  اـکیرما  ییادـج  يوس  هب  مدـق  نیتسخن  دـیآ و  رد  اـکیرما  ییارگاوزنا  تسایـس  تروص  هب  تاـساسحا 
لمع نیا  هب  ناریا  بـالقنا  ياـه  هنیمز  هب  هّجوت  اـب  دـیاب  تفگ  یلو  درک ؛ موکحم  یللملا  نیب  فـالخ  لـمع  کـی  ناوـنع  تحت  ار  ناریا  يریگناـگورگ 

ناریا و نایم  یماظن  دروخرب  تفگ : دیروگال  .تسا  ناریا  خیرات  یعیبط  هجیتن  ریذپهیجوت و  بالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ام  هدیقع  تفگ : يو  .تسیرگن 
(1) درکدهاوخ دوبان  یتح  فیعضت و  دننک ، لیدبت  یسارکمد  کی  هب  ار  روشک  نیا  دنشوک  یم  هک  ار  ناریا  یسایس  ياهورین  برغ ،

549

نازابرـس يوروش  درکدیکأت : اکیرما  .سا.یب.یب  ویدار  اب  دوخ  زورما  هبحاصم  رد  یتینما ، لئاسم  رد  اکیرما  يروهمجتـسایر  رواشم  یکـسنیژرب  وینگیبز 
رد هتـشذگ  ربماسد  رد  يوروش  یماظن  تالاقتنا  لقن و  تایلمع ، نیا  .تسا  هدروآ  رد  تکرح  هب  ناریا  لامـش  رد  زاقفق  ياروام  هقطنم  فرط  هب  ار  دوخ 

.دیماجنا روشک  نآ  هب  يوروش  هلمح  هب  هک  دروآ  یم  دای  هب  ار  ناتسناغفا  لامش 

ناگورگ نارحب  لح  رد  ناریا  تلود  راتفر  هک  تفگ  اکیرما  يروهمج  سیئر  یتینما  رواشم  .دادن  يوروش  ياهورین  دادعت  هرابرد  یحیضوت  یکـسنیژرب 
رد زین  ًالبق  تفگ : یکـسنیژرب  .دراد  دوجو  ناریا  رد  يدیدج  هیزجت  رطخ  هک  درک  دیکأت  يو  .دش  دهاوخ  مامت  روشک  نیا  یلم  عفانم  نایز  هب  ًادیدش  اه 

نایاپ زا  سپ  لاس  کی  ات  دندرک و  لاغشا  ار  ناریا  لامش  تمسق  يوروش  نازابرس  هک  ینامز  دوب ؛ هدش  ورهبور  هیزجت  رطخ  اب  ناریا  یناهج ، مود  گنج 
لیلد هب  ناریا  زورما  دـنتفر و  نوریب  يوروش  نازابرـس  هک  دوب  اهروشک  ریاس  اکیرما و  کیتاملپید  راشف  تحت  نامز ، نآ  .دـندنام  یقاب  اج  نآ  رد  گنج 

(2) تسا هدش  ادج  ایند  زا  اه ، ناگورگ  هلئسم 
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: تسا نینچ  نآ  نتم  هک  داتسرف  يو  يارب  یمایپ  ماما  زورما  اه ، ناگورگ  هرابرد  ینیمخ  ماما  هب  پاپ  مایپ  خساپ  رد 

تالایا ناریا و  یمالـسا  روشک  نیب  یگریت  زا  ینارگن  ساسا  رب  باـنج  یلاـع  نآ  بوتکم  مود ! لـپ  ناژ  پاـپ  باـنج ، یلاـع  .میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  »
طباور عطق  نیا  ام  دهاجم  فیرـش  تلم  هک  منک  یم  هجوتم  ار  مرتحم  رطاخ  منک و  یم  ینادردق  بانج  نآ  تین  نسح  زا  .دیدرگ  لصاو  اکیرما ، هدحتم 
زرابم تلم  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  امـش  ياعد  زا  .دـندومن  اهیبوکیاپ  اه و  یناغارچ  هدرک و  اپ  هب  میظع  نشج  نآ ، يارب  هتفرگ و  کین  لاف  هب  ار 
نارگن دـیا  هتـشاد  موقرم  هک  رت  گرزب  كانرطخ  تالکـشم  رگید و  ياه  یگریت  ياه  هزیگنا  زا  امـش  بانج  هک  موش  یم  رکذـتم  نکل  مرازگرکـش  ام ،

، تسا هدـش  موقرم  هک  رت  گرزب  ياهرطخ  زا  دـنک و  یم  لابقتـسا  دـیآ  دوجو  هب  طباور  عطق  نیا  رد  هک  یتالکـشم  زا  ناریا  یمالـسا  تلم  هک  دیـشابن ؛
دهاوخن دیدجت  لاعتم  يادخ  هب  دیما  اب  و  دوش ، دیدجت  قباس  نئاخ  میژر  طباور  ریظن  یطباور  هک  تسا  كانرطخ  ام  تلم  يارب  زور  نآ  و  درادن ، ساره 

تلود هک  مهاوخ  یم  دیراد  حیسم  تلم  نیب  هک  يونعم  ذوفن  اب  یلاع  بانج  زا  نم  .دش 

918 ص :
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اب هک  دـینک  تحیـصن  تسا ، هجاوم  ییاهن  تسکـش  اب  هک  ار  رتراک  ياقآ  دـیناسرتب و  اه  يرگلواپچ  اه و  ییوگروز  اه و  يرگمتـس  بقاوع  زا  ار  اکیرما 
ترضح تامیلعت  زا  دنک و  راتفر  دنشابن  ناهج  رد  یتردق  چیه  هب  هتـسباو  دنـشاب و  هتـشاد  قلطم  لالقتـسا  دنهاوخ  یم  هک  ییاه  تلم  اب  یناسنا ، نیزاوم 

ناهج نیفعضتسم  تداعس  لاعتم  دنوادخ  زا  .دهدن  رارق  ییاوسر  ضرعم  رد  نیا  زا  شیب  ار  اکیرما  تلود  دوخ و  دیامن و  يوریپ  هیلع ، هّللا  مالس  حیسم ،
(1)« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  نیدرورف 59  .مراودیما 25  ار  نارگمتس  يدایا  عطق  راتساوخ و  ار 

تروک هک  درک  مالعا  دـحتم  للم  نامزاس  يوگنخـس  زورما  دوب ، هدرک  لاـسرا  زین  لـلم  ناـمزاس  لـکریبد  يارب  یماـیپ  اـه ، ناـگورگ  عوضوم  رد  پاـپ 
يدازآ تهج  شیاه  شـشوک  هب  هک  تسا  هداد  نانیمطا  مود  لپ  ناژ  پاپ  هب  مایپ  نیا  رد  للم  نامزاس  لکریبد  .تسا  هداد  خـساپ  ماـیپ  نآ  هب  میاهدـلاو 

نیب تیعقوم  اهناگورگ و  فیقوت  هرابرد  مایپ ، نآ  رد  مود  لپ  ناژ  هک  درک  يروآدای  وگنخـس  نیا  .داد  دـهاوخ  همادا  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ 
(2) دوب هدرک  ینارگن  راهظا  یللملا 
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، سوساج ياـه  ناـگورگ  اـب  ددـجم  رادـید  ربینبم  نایوجـشناد  یلبق [  [ هیعـالطا وریپ  : » درک مـالعا  ماـما  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  یمومع  طـباور 
خرس بیلص  هدنیامن  صصختم و  ناکـشزپ  زا  نت  ود  یمالـسا ، يروهمج  یتسیزهب  يرادهب و  ریزو  نارهت ، هعمج  ماما  زا  بکرم  یتئیه  زورما  رهظزادعب 
رادید اه  ناگورگ  هیلک  اب  تعاس  تفه  تدم  هب  ناریا ، خرـس  دیـشروخوریش  تیعمج  هدنیامن  زین  و  ناریا ، رد  خرـس  بیلـص  یمئاد  هدنیامن  یللملا ، نیب 
روضح ناسوساج  یمئاد  کـشزپ  رادـید ، نیا  رد  .دـنداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  اـه  سوساـج  یناـکم  یحور و  یمـسج ، تیعـضو  تئیه ، نیا  .دـندرک 

(3)« .تشاد

راهظا یمالـسا  يروهمج  راگنربخ  اب  ییوگوتفگ  رد  يا  هنماـخ  یلعدیـس  مالـسالا  تجح  : » تشون رادـید  نیا  شرازگ  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 
نم هک  نآ  زا  رتهب  یتح  تسا و  یلاع  ناشعـضو  یگدنز ، تیعقوم  اج و  ظاحل  زا  اهنآ  .مدرک  تاقالم  اه  ناگورگ  اب  یتئیه ، هارمه  هب  زورما  نم  تشاد :

.دندرک یم  رکـشت  نایوجـشناد  زا  نانآ  زا  نت  دنچ  دندرک و  یم  تیاضر  زاربا  تفاظن  تشادهب  اذغ و  ظاحل  زا  ناشدوخ  اه  ناگورگ  .مدرک  یم  روصت 
هتـشاذگ ناشرایتخا  رد  نایوجـشناد  هک  یگرزب  هناخباتک  زا  دـننک و  یم  شزرو  مظنم  روطهب  ناشدوخ ، تاراهظا  قبط  اـه  ناـگورگ  تشاد : راـهظا  يو 

اه ناگورگ  هک  لاؤس  نیا  اب  هطبار  رد  يا  هنماـخ  مالـسالا  تجح  .تسا  اـه  ناـگورگ  زا  یکی  هدـهع  هب  هناـخباتک  تیلوئـسم  .دـنیامن  یم  هدافتـسا  دـنا ،
لوئـسم ار  هاش  رتراک و  اکیرما ، تلود  ًامیقتـسم  اـه  ناـگورگ  زا  يدادـعت  تفگ : دـنناد ، یم  اـکیرما  ناریا و  تلود  هجوتم  ار  ناـشیلعف  عضو  تیلوئـسم 

مالعا اه  ناگورگ  دروم  رد  هناعطاق  روط  هب  ار  دوخ  رظن  اهراب  نم  تشاد : راهظا  وگوتفگ  نیا  رد  نارهت  هعمج  ماما  .دنناد  یم  ناشدوخ  تیعضو 
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(1)« .تسا یمالسا  ياروش  سلجم  ییاهن  میمصت  هب  طونم  اه  ناگورگ  هلئسم  نوماریپ  میمصت  هک  ما  هتفگ  ما و  هتشاد 

یلو درک ؛ تاقالم  اکیرما  ترافس  ياه  ناگورگ  اب  زورما  یناهج  خرس  بیلـص  هتیمک  نارهت  رد  داد : ربخ  تعاس 21:30  رد  ولراکتنوم  ویدار  هرابنیا  رد 
(3)-(2) .تسا هدرکن  مالعا  اکیرما  ترافس  رد  دوخ  تادهاشم  هرابرد  يزیچ  زونه 
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رازاب وضع  روشک  ُهن  يارفس  وا و  ناکما ، تروص  رد  هک  دش  نآ  راتساوخ  يروهمجتسایر ، رتفد  سیئر  يوقت ، اب  تاقالم  رد  نپاژ  ریفس  زورما  رهظزاشیپ 
ربانب دیـشک ، لوط  تعاس  مین  کـی و  هک  تاـقالم  نیا  رد  .دـنوش  نئمطم  اـهنآ  عضو  ندوب  بساـنم  زا  دـننک و  ندـید  اـه  ناـگورگ  زا  دـنناوتب  كرتشم 

(4) ینیمخ ماما  ردنب  یمیشورتپ  عمتجم  هلمج  زا  دش ؛ وگوتفگ  زین  روشک  ود  نیب  يداصتقا  لئاسم  زا  اه  ناگورگ  هلئسم  رب  هوالع  يوقت ، تاراهظا 
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ترافس هطوحم  لباقم  رد  یمسارم  دندرک ، یم  دیدزاب  اه  ناگورگ  اکیرما و  ترافس  زا  خرـس ، بیلـص  ياضعا  لماش  یتئیه  هک  یلاح  رد  زورما ، رـصع 
همانزور شرازگ  رد  .دـندرب  ناـیاپ  هب  نآ  اـب  مه  ار  يراد  هزور  زور  هس  هک  دـندوب  هدرک  اـپرب  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  ار  مسارم  نیا  .دوب  اـپرب 

: تسا هدمآ  مسارم  نیا  زا  یمالسا  يروهمج 

هطبار عطق  تبسانم  هب  هزور  زور  هس  تشذگ  زا  دعب  یلاع ،" سرادم  اه و  هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  ياه  نامزاس  یمالسا و  ياه  نمجنا   " توعد هب 
نایامیپهار هک  ییاهراعش  .دش  رازگرب  رت  مامت  هچره  هوکش  اب  ياهژر  مسارم  یـسوساج  هنال  فرط  هب  هاگـشناد  دجـسم  زا  يداصتقا ، میرحت  اکیرما و  اب 

تـسیب شترا  تسا ، مایپ  نیرخآ  نیا  اکیرما  اکیرما ، تسا ؛ اکیرما  اب  زیتس  بالقنا  يزوریپ  قلخ ؛ ییاهر  هار  ینیمخ  ماما  هار  زا : دندوب  ترابع  دنداد  یم 
یب رثا  یب  يداصتقا ، میرحت  رگراک ، يرای  هب  رگراک ، تمه  هب  مزیلایرپما ؛ هیلع  داحتا ، داحتا  اکیرما ؛ اـب  دربن  تما  ماـما و  هار  تسا ؛ ماـیق  هداـمآ  ینویلیم 

.درک ینارنخس  نایامیپهار  يارب  اه  ینیئوخیوسوم  مالسالا  تجح  مسارم ، نایاپ  رد  .مینیسح  يورین  ام  يدیزی ، يورین  وت  اکیرما ، اکیرما  رثا ؛

920 ص :

ذخأم 10. - 1
زور 14 هک  تسا  یکاـح  اهـشرازگ  نیا  .دناهتـشون  ییاهـشرازگ  دوخ  هم  هرامـش 5  رد  میات  لـیروآ و  هرامـش 15  رد  اتینوا " ، " تاقالم نیا  هراـبرد  - 2

.دندرک بسک  ار  اهناگورگ  اب  تاقالم  هزاجا  دنیکبیل " درانرب   " رتکد و  تیمـشا " دلوراه   " ینعی یللملانیب  خرـسبیلص  هدنیامن  ود  نیدرورف )  25  ) لیروآ
همه يروآعمج  اهناگورگ ، مامت  اب  تاقالم  تفرگ : ماجنا  لیذ  طرـش  راهچ  يارجا  هرابرد  یناهج  خرـسبیلص  ناریا و  ترافـس  قفاوت  زا  دعب  تاقالم  نیا 

باتک هدنـسیون  .تاقالم  نیا  هب  طوبرم  تاعالطا  نتـشادهگن  یفخم  رد  دـهعت  ناشیمـسج ، تیعـضو  زا  ناـشاههداوناخ  ندرک  علطم  اـهنآ ، تاصخـشم 
اکیرما مادـقا  تسد  رد  حرط  رد  هک  دـنکیم  هراشا  یتینما  فیرظ  مهم و  رایـسب  هتکن  کـی  هب  همادا  رد  تسا ، هدرک  لـقن  ار  ربخ  نیا  هک  نارهت " فدـه  "

لخاد رد  اهناگورگ  همه  يرادهگن  زا  اهییاکیرما  هک  دوشیم  ببس  رگید  طرش  هس  اّما  دوشیم ؛ تیاعر  مراهچ  طرش  : » دسیونیم هدنسیون  .دوشیم  هدافتـسا 
« .دننک لصاح  نانیمطا  ترافس 

ذخأم 2. - 3
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، اه ینیئوخ  يوسوم  ینارنخس  عامتسا  یسوساج و  هنال  يولج  نایوجشناد  عمجت 

اکیرما يداصتقا  میرحت  هطبار و  عطق  تبسانم  هب  نارهت  هاگشناد  دجسم  رد  يراد  هزور  زور  هس  زا  سپ 

دیا هتفرگ  هزور  اکیرما  اب  هطبار  عطق  تمعن  هنارکش  هب  امش  اه : ینیئوخ  يوسوم 

.تسا یگشیمه  دربن  هکلب  تسین  یمسوم  گنج  کی  ادخ ، هار  رد  گنج  هزرابم و  بالقنا و  هک  دینادب  و 

921 ص :
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: تفگ نینچ  ماما  طخ  هرابرد  دوخ ، نانخـس  زا  يرگید  تمـسق  رد  يو  .درک  فیـصوت  ناریا  لماکت  يوس  هب  یماگ  ار  اـکیرما  اـب  هطبار  عطق  لـمع  يو 
یجراخ یلخاد و  ياه  هئطوت  لباقم  رد  تسناوت  هک  دوب  ماما  طخ  نیا  تشاد و  ار  لمع  راکتبا  نانچمه  ماما  طخ  اما  دش ؛ لسوتم  يا  هویش  ره  هب  اکیرما 

هطبار عطق  زا  هچراپکی  ناریا  تلم  تسا و  مکاح  بالقنا  نیا  رب  ماما  طخ  .دوب  هدشن  راتفرگ  یتسب  نب  نینچ  رد  نونکات  اکیرما  .دروایب  ماود  اه  تردقربا 
.دناشک یم  يدوبان  هب  ار  اکیرما  هک  تسا  ماما  طخ  نیا  دنک و  یم  لابقتسا  اکیرما  اب 

یمسوم گنج  کی  ادخ  هار  رد  گنج  هزرابم و  بالقنا و  هک  دینادب  دیا و  هتفرگ  هزور  اکیرما  اب  هطبار  عطق  تمعن  هنارکش  هب  امـش  دوزفا : نینچمه  يو 
.میورب گنج  نیا  لابند  هب  رت  شیب  یگدامآ  اب  ات  میریگ  یم  هزور  ام  دوب و  هزرابم  لاح  رد  هشیمه  دیاب  .تسا  یگشیمه  دربن  هکلب  تسین ،

راطفا رادـهزور  نایوجـشناد  سپـس  .دـیدرگ  رازگرب  اه  ینیئوخیوسوم  تماما  هب  تعامج  زامن  نآ ، زا  دـعب  دـش و  تئارق  ییامیپهار  هماـنعطق  ناـیاپ ، رد 
.دندرک

نیا ثعب ، میژر  ياه  هئطوت  ای  شناتسدمه ، گرزب و  ناطیش  یماظن  دیدهت  يداصتقا و  میرحت  تسا : هدمآ  دش ، تئارق  دنب  رد 12  هک  ینایاپ  همانعطق  رد 
تـسناوت دهاوخن  هجو  چیه  هب  دنیب ، یم  كاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  تسا و  هدش  هجاوم  قارع  فیرـش  تلم  اب  هک  راوخناهج  مسیلایرپما  هدرپس  رـس  رکون 

زگره میگنج و  یم  شیوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  میریگ و  یم  هزور  ام  ماما ، هدومرف  هب  دراداو و  ینیشن  بقع  هب  ار  ناریا  رورپدیهش  هتسر و  دنب  زا  تلم 
نارکفتم و دنـشاب و  اـم  هیلع  هئطوت  لاـح  رد  مئاد  قارع  ثعب  میژر  نوچ  يا  هتـسباو  ياـه  تموکح  دـنچ  ره  تفر ؛ میهاوخن  یگتـسباو  تلذ و  راـب  ریز 

.دنزیگنا رب  ام  هیلع  ار  گنج  وج  ای  دنناسرب  تداهش  هب  ار  ردص  رقابدمحم  هللا  تیآ  ترضح  نوچمه  يا  هیامنارگ  نادنمشیدنا 

: هلمج زا  دش ؛ دیکأت  مالعا و  يدراوم  همانعطق ، نیا  همادا  رد 

تـسد دوخ  نیگنن  خیرات  تیانج  نیرتگرزب  هب  ردص ، رقاب  دمحم  هللا  تیآ  ترـضح  هوتـسن ، دهاجم  ندناسر  تداهـش  هب  اب  قارع  ثعب  سوحنم  میژر  - 
.تسا هدنک  ار  دوخ  روگ  عینش ، لمع  نیا  اب  هدز و 

لالقتسا تمدخ  رد  ات  دیامنب  يداینب  یبالقنا و  يرییغت  دیاب  اه  هاگشناد  رب  مکاح  يرهمایرآ  ماظن  دشاب و  يرامعتـساریغ  یلالقتـسا و  دیاب  ام  تامیلعت  - 
.دیآرد روشک  ینادابآ  و 

يرامعتسا ياه  یگتسباو  هیلک  عطق  راتـساوخ  ام  اذل  تسا ؛ رگتراغ  اب  هدش  تراغ  کی  هطبار  اکیرما  اب  ام  هطبار  دنا ، هدومرف  تما  ماما  هک  هنوگ  نامه  - 
.میتسه اه  تردقربا  زا 

حضاو یلیلد  هتسناد و  اکیرما  طخ  رد  ًاقیقد  دشاب ، یم  گرزب  ناطیـش  اب  ریگرد  ناریا  تلم  هک  ییاه  نامز  رد  ار  قارع  ثعب  تموکح  ياهدرکلمع  ام  - 
.میناد یم  اکیرما  مسیلایرپما  هب  میژر  نیا  یگتسباو  رب 

.دنک زاغآ  رت  شیب  دیلوت  ییافکدوخ و  یگدنزاس و  يارب  ار  هبناجهمه  یجیسب  ات  میهاوخ  یم  یبالقنا  ياهداهن  تلود و  زا  ام  - 
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یتکرح اب  دنشاب و  هتـشاد  رظن  دم  ار  فرـصم  رد  تعانق  روشک  ساسح  تیعقوم  يداصتقا و  میرحت  هب  هجوت  اب  میهاوخ  یم  ناریا  هتـساخ  اپ  هب  تما  زا  - 
.دریذپ تروص  كرحم  یبالقنا و  یتما  هب  هافر  هعماج  لیدبت  يارب  حوطس  مامت  رد  یگنهرف  بالقنا  يا ، هدوت 

(1) .میتسه ون  لاس  زاغآ  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  یخیرات  مایپ  يوم  هب  وم  يارجا  راتساوخ  هنارصم  - 

554

(2)، دوب سکعنم  هتـشذگ  زور  ياههمانزور  یخرب  بلاطم  رد  هک  ردـص  هللااـتیآ  تشونرـس  هراـبرد  ییاهدـیدرت  زورب  تواـفتم و  ياـهدروخرب  لاـبند  هب 
قارع زرابم  تیناحور  هعماج  ردص ، هللا  تیآ  ناج  نداتفا  رطخ  هب  هعیاش  راشتنا  یپ  رد  : » داد شرازگ  دوخ  زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور 

زا نتود  هطبار  نیا  رد  .دننک  قیقحت  هلئسم  نیا  تحـص  دروم  رد  ات  دنتـشاد  مازعا  قارع  هب  یبرع  ياهروشک  زا  یخرب  زا  يددعتم  دارفا  روشک ، زا  جراخ 
رد ردص  یمظع  هللا  تیآ  دیهش  دهاجم  همالع  ناگتسب  اب  هک  ییاهـسامت  رد  نت  ود  نیا  .دندش  قارع  مزاع  هدحتم  یبرع  تاراما  زا  حلاص  نئمطم و  دارفا 

شرازگ دـشاب ، یم  ردـص  هللا  تیآ  دیهـش  ناکیدزن  زا  هک  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  دارفا  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  زا  لقن  هب  دنتـشاد ، نیمظاـک  فجن و 
دوخ اب  ار  ناشیا  دـنتفر ؛ ناشیا  لزنم  برد  يولج  لیبموتا ، هس  اب  تینما  ناـمزاس  دارفا  [ 20/1/1359  ] هتشذگ هبنـشراهچ  بش  همین  تعاس 12  هک  دنداد 

.تسا لیبموتا  رد  ردص ، يدهلا  تنب  شا  هریـشمه  ردص و  هللا  تیآ  هزانج  هک  دنیوگ  یم  ناشیا  هب  نحللا  دیدش  دـیدهت  نمـض  هار  نایم  رد  دـنرب و  یم 
راضحا نکروگ  کی  اـج  ناـمه  .میتسه  فجن  مالـسلایداو  رد  هک  میدـش  هجوتم  جورخ ، ماـگنه  فقوتم و  لـیبموتا  یتدـم ، زا  سپ  دـندوزفا  نتود  نیا 

« .میداد ماجنا  ار  نفد  مسارم  هدرک ،

موحرم دـنزرف  میکح  يدـهم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  اب  ام  راگنربخ  هک  ینفلت  سامت  رد  : » تسا هدـمآ  نینچ  ربخ " دـییأت   " ناونع اب  همادا ، رد 
زا ردص  نیـسح  دیـس  رتکد  مالـسالا  تجح  اب  هک  یـسامت  رد  نینچمه  .دندرک  دـییأت  ار  قوف  شرازگ  مامت  ناشیا  درک ، رارقرب  میکح ، یمظعلا  هللا  تیآ 

.دـندرک دـییأت  ار  قوف  ربـخ  زین  ناـشیا  دـش ، رارقرب  هیروس  رد  ردـص ، رقاـب  دمحمدیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  دیهـش ، هیقف  دـهاجم و  ملاـع  کـیدزن  ناگتـسب 
هیقف دهاجم و  ملاع  نیرفآ  جوم  زادگناج و  تداهش  [ " تبسانم  ] هب تیلست  ضرع  نمـض  يا ، هیعالطا  راشتنا  اب  قارع  زرابم  تیناحور  هعماج  ناگدنیامن 

زا یمالسا  يروهمج  راگنربخ  شرازگ  هب  .دندرک  مالعا  ار  قارع  یمالسا  بالقنا  ياروش  لیکـشت  مالـسا " تما  ماما و  هب  ردص  یمظعلا  هللا  تیآ  دیهش 
هللا تیآ  ترـضح  لزنم  اب  دنتـسه -  سیراپ  رد  ًـالعف  هک  فجن -  هیملع  هزوح  ياـملع  زا  یکلم  قداـص  خیـش  مالـسالا  تجح  هک  یـسامت  رد  سیراـپ ،

تحص دنتفرگ ، ییوخ  مساقلاوبا  دیس  یمظعلا 
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ص 12. ذخأم 10 ، - - 1
هللا تیآ  تداهش  زا  یمالسا  بالقنا  همانزور  و  قارع ، مدرم  تمواقم  ردص و  هللا  تیآ  يریگتـسد  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  دوش  یم  يروآدای  - 2

.دندوب هتخادرپن  هلئسم  نیا  هب  زین  اه  همانزور  رگید  .دوب  هداد  ربخ  يوق  نظ  دیق  اب  ردص 
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تعامجزامن یخیرات ، كانلوه و  مادقا  نیا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ییوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  هک  دـش  مالعا  نینچمه  دـییأت و  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  ربخ 
(1) .دندرک لیطعت  ار  فجن  هیملع  هزوح 

قبط : » تشاد راهظا  سراپ  يرازگربخ  اب  ییوگوتفگ  رد  زین  قارع  هیمالسالا " هوعدلا  بزح   " يوگنخس یفصآ  يدهمدمحم  مالسالا  تجح  هرابنیا ، رد 
لامع طسوت  ناشیا  هریشمه  ردص و  رقابدمحم  هللا  تیآ  میا ، هدروآ  تسد  هب  بزح  دارفا  هلیسو  هب  قثوم  عبانم  زا  هک  یقیقد  حیحـص و  رابخا  تاعالطا و 
ندب رد  هجنکـش  راثآ  هک  تسا  هدـش  هداد  لیوحت  شناگتـسب  هب  ] 20/1/1359[ هتشذگ بشهبنشراهچ  ناشیا  هزانج  هدش و  دیهـش  قارع  تسیـشاف  میژر 

« .تسا هدوب  دوهشم  ناشیا 

(2) دش هتسناد  یعطق  ردص  هللااتیآ  تداهش  ربخ  زورما  بیترت ، نیا  هب 

: تسا یکاح  همانزور  نیا  هتشون  .داد  ربخ  دهـشم  مق و  زورما  تارهاظت  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ردص ، هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  راشتنا  ياهباتزاب  زا 
نکش تب  ینیمخ  زورما ، تسازع  زور  زورما  تسازع  ازع   " راعـش اب  دندوب ، هدادرـس  نویـش  دایرف و  هک  یلاح  رد  مدرم  زا  يدایز  ياه  هدوت  مق  رد  زورما 
هزاغم مق و  رازاب  .دندمآ  رد  تکرح  هب  مالـساهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  ور  زورما " تس  ادهـش  اب  ردـص  یمظعلا  هللا  تیآ  زورما ، تسازع  بحاص 

هیلع نامز  ماما  هاگـشیپ  هب  ار  نآ  هعقاو ، نیا  زا  دیدش  رثأت  نمـض  هل  مظعم  .دـنتفر  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  لزنم  هب  سپـس  مدرم  .دـش  لیطعت  اه  نابایخ  ياه 
تـشونرس هک  نیا  رب  دیکأت  نمـض  يزاریـش  هللا  تیآ  .دندرک  تکرح  يزاریـش  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  لزنم  فرط  هب  اهنآ  سپـس  .تفگ  تیلـست  مالـسلا 

قارع ثعب  میژر  هک  تسا  هدـش  مـالعا  قارع ، زا  شرازگ  نیرخآ  قبط  تفگ : دوخ  تاـنایب  زا  یتمـسق  رد   (3)، تسا نینچنیا  نیقیدـص  ایبنا و  نیحلاص ،
(4) تسا هدرک  مادعا  ار  نایهاگشناد  نایناحور و  زا  رفن   160

يزاریش هللادبع  دیس  هللا  تیآ  لزنم  يوس  هب  مدرم ، ياه  هورگ  رگید  و  فانـصا ، دهـشم ، هیملع  هزوح  نایناحور  بالط و  زورما ، دادماب  زا  زین  دهـشم  رد 
(5) .دندرک زاربا  قارع  ثعب  میژر  لامعا  زا  ار  دوخ  راجزنا  بتارم  دنتفر و 

زورما .درک  داجیا  دیدرت  ماهبا و  ردص ، هللااتیآ  تداهـش  هلئـسم  رد  رگید  راب  هک  تفای  راشتنا  ییاهربخ  دـش ، رکذ  هچنآ  سکع  تهج  رد  رگید ، يوس  زا 
لمع هب  یمسرریغ  یمسر و  ياه  هار  زا  هک  یعیسو  تاقیقحت  رد  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  داد  رارق  سراپ  يرازگربخ  رایتخا  رد  يا  هینایب  داشرا ، ترازو 

، یتاعوبطم تسردان  شور  نیا  .دوش  یم  بیذـکت  هلیـسو  نیدـب  دوب و  ساسا  یب  ردـص  ماما  تداهـش  دروم  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  ربخ  دـمآ ،
زا : » تسا هدمآ  نینچمه  هینایب  نیا  رد  (6)« .دوشیم ناریا  ناملـسم  تلم  یتحاران  یگدرـسفا و  بجوم  بذک ، رابخا  هنوگ  نیا  راشتنا  هچ  دوش ؛ یم  حیبقت 

(7) .دننک يراد  دوخ  زیمآ  کیرحت  غورد و  رابخا  هنوگ  نیا  راشتنا  زا  دراد  راظتنا  ناریا  دازآ  دهعتم و  تاعوبطم 

ياه نفلت  نارهت و  حبـص  دـیارج  زا  یکی  رد  ردـص  رقابدمحمدیـس  هللا  تیآ  ترـضح  تداهـش  ربخ  جرد  لابند  هب  داد : ربخ  نینچمه  سراپ  يرازگربخ 
نیا هب  زیزع  نانطومه  ررکم 

924 ص :

ص 2. ، 25/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
ص3. ، 26/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

ص2 ذخأم 10 ، - 3
.سراپ يرازگربخ  مق -  ص 2 ، ، 26/1/1359 دادماب ، همانزور  - 4

ص3. نامه ، - 5
.سراپ يرازگربخ  ، 25/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 6

ص 2. ذخأم 10 ، - 7
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رد ییوخ  هللا  تیآ  ترضح  ناکیدزن  زا  یکی  یناوجخن ، یضترم  دیـس  اب  زورما  تعاس 9:15  رد  يرازگربخ  راگنربخ  ربخ ، نیا  تحـص  هرابرد  نامزاس 
ربخ نیا  رد  سراپ  يرازگربخ  .تسا  هدرک  بیذکت  ار  ردص  رقابدمحم  دیس  هللا  تیآ  ترضح  تداهش  ربخ  هدربمان  تسا و  هتفرگ  سامت  فرـشا ، فجن 

(1)« .دنرب یم  رس  هب  دادغب  رد  هللا  تیآ  ترضح  هک  دنتشاد  راهظا  ناشیا  تشاد « : مالعا 

تاعیاش .یلاعتهمـساب  : » درک رـشتنم  حرـش  نیدـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياروش  هب  باـطخ  يا  هیعـالطا  ینیمخ  ماـما  رتفد  هکنیا  رگید  نیرفآـماهبا  ربخ 
ترضح یمالسا  بالقنا  ربهر  ینارگن  لامک  بجوم  قارع ، ثعب  كافس  لامع  تسد  هب  ردص  رقاب  دمحم  دیس  جاح  هللااتیآ  تداهش  دروم  رد  يروآرثأت 
تمدـخ ار  دوخ  تاقیقحت  شرازگ  هدومن و  قیقحت  دروم  نیا  رد  رتدوز  هچ  ره  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  مرتحم  ياروش  اذـل  تسا ؛ هدـیدرگ  ینیمخ  ماـما 

(2)« .دنراد مالعا  ماما  ترضح 
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هدش داجیا  قارع " یمالـسا  بالقنا  ياروش   " مان اب  یتالیکـشت  دهد  یم  ناشن  هک  درک  رـشتنم  يربخ  دوخ  زورما  هرامـشرد  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
: تشون همانزور  نیا  .تسا 

هللا مسب  تسا : ریز  حرـش  هب  مارگلت  نیا  نتم  .تشاد  لاـسرا  مالـسا  تلم  ربهر  ینیمخ  ماـما  رـضحم  هب  یتیلـست  مارگلت  قارع ، یمالـسا  بـالقنا  ياروش  »
ترـضح قارع ، دهاجم  ربهر  ینابر و  ملاع  تداهـش  كانمغ  ربخ  .یلاعلا  هلظ  ماد  ینیمخ  ماما  مالـسا ، ردق  یلاع  ربهر  فیرـش  رـضحم  .میحّرلا  نمحّرلا 

همه بلق  تسا ، هدـش  ماجنا  نئاخ  اضردـمحم ي  ناثراو  اکیرما و  مسیلایرپما  نارودزم  قارع و  ثعب  هدرپسرـس  لامُع  طـسوت  هک  ردـص  یمظعلا  هللااـتیآ 
تیلست ناریا  فیرش  تلم  هب  دیناهج و  فعضتسم  ياه  تلم  هانپ  دیما و  اهنت  هک  امش  هب  ار  كانفسا  هعیاض  نیا  ام  .دومن  راد  هحیرج  ار  ناهج  ناناملـسم 
میناوتب زیزع  ربهر  نآ  هناعطاق  ياهدومنهر  اب  درذگ ، یم  ام  فعـضتسم  ام و  مولظم  تلم  رب  هک  رطخرپ  ساسح و  هلحرم  نیا  رد  میراودیما  هدرک ، ضرع 

.میریگب اکیرما  هدناشنتسد  میژر  نادالج  زا  ار  قارع  هتفخ  نوخ  هب  يادهش  همه  مالسا و  رگید  دیهش  نیا  ناشوج  هزات و  نوخ  ماقتنا 

لوالا 1400»(3) يدامج   27 قارع ، یمالسا  بالقنا  ياروش  .هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

رد هک  تسا  لیذ  ربخ  هتفای ، راشتنا  هک  يربخ  اهنت  نونکات  تسا ، هدـش  لیکـشت  يدارفا  هچ  تسد  هب  ینامز و  هچ  هک  نیا  روبزم و  ياروش  تیوه  هرابرد 
هیعالطا راشتنا  اب  قارع  زرابم  تیناحور  هعماج  ناگدنیامن  : » تسا هدش  جرد  قارع  ياهربخ  نمـض  روکذم ، مارگلت  هحفـص  رد  همانزور و  هرامـش  نیمه 

ياروش لیکشت  مالـسا ، تما  ماما و  هب  ردص ، یمظعلا  هللااتیآ  دیهـش ، هیقف  دهاجم و  ملاع  نیرفآ  جوم  زادگناج و  تداهـش  هب  تیلـست  ضرع  نمـض  يا ،
(4)« .دراد یم  مالعا  ار  قارع  یمالسا  بالقنا 
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یگریت هب  ار  نآ  هثداـح ، نیا  شرازگ  رد  ندـنل  ویدار  .دـش  رجفنم  بمب  اـب  توریب  رد  یقارع  هسـسؤم  ود  ردـص ، هللا  تیآ  تداهـش  ربـخ  هب  شنکاو  رد 
ود رتفد  توریب  رد  دراد ، همادا  قارع  ناریا و  نیب  جنشتم  تلاح  هکیلاح  رد  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .داد  تبسن  قارع  ناریا و  طباور 

925 ص :

ص 2. ذخأم 10 ، - 1
ص2. ، 26/1/1359، ناهیک همانزور  - 2

ذخأم 15. - 3

ذخأم 15. - 4
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هتفرگ ندرگ  هب  ار  هلمح  نیا  تیلوئسم  دننک ، یم  یفرعم  یقارع  نیدهاجم  نامزاس  ار  دوخ  هک  یهورگ  .تسا  هدش  رجفنم  بمب  هلیسو  هب  یقارع  هسسؤم 
ار اه  راجفنا  نیا  هک  دیوگ  یم  ام  راگنربخ  .درک  بارخ  ار  قارع  ییامیپاوه  یناگرزاب و  رتفد  روکذم ، ياه  بمب  دیوگ  یم  توریب  رد  ام  راگنربخ  .دـنا 

ناج یلو  تفرگ ؛ رارق  دـصق  ءوس  دروم  قارع  ریزو  تسخن  نواعم  زیزع  قراـط  شیپ ، هتفه  ود  .دـید  قارع  ناریا و  طـباور  یگریت  بوچ  راـچ  رد  دـیاب 
(1)« .تسناد لوئسم  ار  ناریا  قارع  اّما  تفرگ ؛ ندرگ  هب  ار  اه  دصقءوس  نآ  تیلوئسم  قارع  نیدهاجم  نامزاس  .درب  رد  هب  ملاس 

شنکاو توریب ، زورما  تاراـجفنا  هک  تسا  نآ  دـیؤم  توریب ، رد  ناریا  ترافـس  ياـضعا  زا  یکی  اـب  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  زورما  يوگوتفگ  اـّما 
: تسا نینچ  یمالسا  يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  روبزم ، يوگو  تفگ  نتم  .دشاب  یم  ردص  هللا  تیآ  تداهش 

؟ دوب قارع  ییامیپاوه  رتفد  رد  راجفنا  ود  «س :

.تسا هدش  رجفنم  توریب  رد  قارع  یناگرزاب  رتفد  قارع و  ییامیپاوه  رتفد  رد  ج :

.بشید بش  همین  زا  دعب  ج : یتعاس ؟ هچ  س :

.تسا هدشن  شخپ  يا  هیمالعا  ًالعف  ریخ ؛ ج : تسا ؟ هتفرگن  هدهع  هب  ار  راجفنا  تیلوئسم  یصاخ  هورگ  س :

لما و شبنج  هلمح  سرت  زا  قارع  ترافـس  یماظن  ياهورین  نمـض ، رد  .تسا  هتـشادن  ریخ ؛ ج : تسا ؟ هتـشاد  یناج  یلام و  تاراسخ  قوف ، راـجفنا  س :
.دنا هدمآرد  شابهدامآ  تلاح  هب  نانبل ، نایعیش 

یناحور ود  نیا  ج : دنتـسه ؟ نانبل  يالعا  سلجم  دـییأت  دروم  دـح  هچ  ات  دـنا ، هدروآ  نانبل  هب  ار  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  هک  یناـحور  رفن  ود  س :
.دنتسه نانبل  يالعا  سلجم  دییأت  دروم  ًالماک 

ناشن یلمعلا  سکع  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ج : تسیچ ؟ ردص  رقابدمحم  دیـس  هللا  تیآ  تداهـش  هرابرد  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاس  رظن  س :
.تسا هدادن 

ترافـس لخاد  هک  ییاهراک  مامت  ًاصوصخم  دـنا و  هدرک  ار  یتیانج  نینچ  اهنآ  هک  دـیآ  یم  رب  نئارق  زا  هللاو  ج : تسیچ ؟ هراـبنیا  رد  امـش  دوخ  رظن  س :
هنرگو دنا ؛ هدرک  يراک  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  نتفرگ ، دوخ  هب  ژد "  " تلاح اه ، یقارع  یگدامآ  تسا ) ناریا  ترافـس  کیدزن  نوچ   ) دـنهد یم  ماجنا 

.دنریگ یمن  دوخ  هب  یگنج  شیارآ  اهنیا  تهج ، یب 

تلاح داجیا  هب  عورـش  اهنیا  متفگ : امـش  تمدخ  نآلا  هک  نیمه  ج : تسه ؟ يرگید  زیچ  یناحور ، ود  دـییأت  زج  هب  دـیا ، هدروآ  تسد  هب  هک  ینئارق  س :
ناشن اهنیا  هدش ، مازعا  ترافس  هب  یکمک  دارفا  دنا ، هتشاذگ  نوریب  ار  اه  لسلسم  دنا ، هتفرگ  دوخ  هب  یماظن  تلاح  دنا ، هدرک  ناشترافـس  رد  هداعلا  قوف 

.تسا هدز  تشحو  نینچ  هک  هدرک  يراک  قارع  میژر  هک  دهد  یم 

؟ تسا هنوگچ  هلئسم  نیا  اب  شدروخرب   (2)( سابعلاوبا هعامج   ) برعلا ریرحتلاههبج  س - 

926 ص :

.25/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 9و10 ، ذخأم 2 ، - 1
هعاـمج  " هب تسا و  قارع  هب  هتـسباو  ینیطـسلف  ياـههورگ  زا  یکی  برع ، شخبیدازآ  ههبج  هک  تسا  هدرک  يروآداـی  یمالـسا  يروـهمج  هماـنزور  - 2

.تسا فورعم  سابعلاوبا "
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(1)« .قارع ترافس  زا  عافد  يارب  دنا  هدروآ  ورین  اهنیا  هک  هدش  هدینش  ج :
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رگید يروهمجتـسایر و  رتفد  هب  دراد و  تیاکح  يزرم  تالاقتنا  لقن و  رگید  اه و  هاگـساپ  تیوقت  زا  يددعتم  رابخا  زین  زورما  هتـشذگ  ياهزور  دننامه 
.دوش یم  لاسرا  لوئسم  زکارم 

هدودـحم رد  هلمج  زا  دـش ؛ هدـهاشم  طاقن  یخرب  رد  یقارع ، هدایپ  تارفن  ای  اهوردوخ  اه ، کنات  هب  طوبرم  تالاقتنا  لقن و  تاکرحت و  روشک  برغ  رد 
یقارع ياـه  هاگــساپ  یلاوـح  زین  )(4)و  ـالکراهچ تمــس  هـب  " ) زیزع رارب   " "(3)و خیـش یناک   " (2) "، هلـاله  " یناریا ياـه  هاگــساپ  فارطا  لــباقم و 

ورین شیارآ  رییغت  تیوقت و  یعون  زا  یکاح  اهتکرح  یخرب  نینچمه  روشک  برغ  ياـهزرم  رد   (6) (. نارهم ینابزرم  هب  طوبرم  " ) ناعط  " "(5)و هیرذنم "

ناخزیورپ زا  لماک ، تازیهجت  اب  یماظن  دارفا  لماح  قارع ، روشک  زاگ 66 "  " هاگتسد پیج و 4  هاگتسد  تکرح 7  زا : دنترابع  هک  دنتسه  هقطنم  نیا  رد 
هاگتسد پوت و 28  هب  زهجم  شوپ  هرز  کـنات و  هاگتـسد  تکرح 29  سپـس  تعاس 17؛(7) و  رد  نوتـس  روط  هب  تلافـسآ ، هداج  رد  نیقناـخ  فرط  هب 

تعاس 20:30.(8) رد  ناخزیورپ  فرط  هب  نیقناخ  فرط  زا  یهدنامرف ، پیج  هاگتسد  قارع و 5  شترا  زاگ 66 " "

زا یمازعا  يورین  هتسد  کی  اب  رکبلا  هلکـسا [ [ ردنب تیوقت   (9)، نایواک ات  هلبوس  يزرم  راون  رد  پوت  کنات و  يدادـعت  رارقتـسا  زین  یبونج  ياـهزرم  رد 
هب هاگساپ  روما  هیلک  ندرپس  (11) و  .هرصب یلاوح  رد  هبیعـشلا  ییاوه  هاگیاپ  هب  میژر  دامتعا  دروم  یثعب  نابلخ  نارـسفا  زا  نت  تشه  مازعا  ،(10) و  هرصب

.تسا زورما  هدش  هدهاشم  تاکرحت  هلمج  زا   (12)، نانآ

ملب دـنورف  کی  داـبآ ، ورـسخ  یلحاـس  دراـگ  نارومأـم  زورما ، دادـماب  تعاـس  نیتسخن  رد  .تفرگ  تروص  زین  کـچوک  ییاذـیا  تکرح  ود  بونج  رد 
یپ رد  .دش  يراوتم  قارع  فرط  هب  يدوخ ، هچوان  هدهاشم  اب  روبزم  ملب  .دوب  تکرح  رد  ناریا  لحاس  فرط  هب  قارع  زا  هک  دندرک  هدـهاشم  ار  يروتوم 

رد  (13) .دیدرگ خاروس  هچوان  ياه  تمسق  زا  یضعب  هجیتن ، رد  هک  دش  يزادناریت  یلحاس  دراگ  هچوان  فرط  هب  هقیقد  تدم 20  هب  قارع  كاخ  زا  نآ ،
فرط هب  میظعلا  روه  تمسق  زا  روبزم  هورگ  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  .دش  يزادناریت  یسوماجوبا "  " نارادساپ هاپس  تشگ  هورگ  فرط  هب  زین  تعاس 21 

نیا شرازگ  رد  ناـگدازآ  تشد  هاـپس  (14) .درواین راب  هب  یتراـسخ  اـّما  دیـشک ؛ لوط  هقیقد  يزادـناریت 10  .دوب  تکرح  لاح  رد  یـسوماجوبا  ياتـسور 
(15) دنا هدش  ییاسانش  دندوب و  اتسور  نامه  زا  نامجاهم  هک  درک  يروآ  دای  هثداح 
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لپ رـس  نیریـشرصق و  يزرم  هقطنم  ياـه  هاگـساپ  رگید  هاگـساپ و  نیا  هب  طوبرم  يزرم  راوـن  رد  هک  تسا  یکاـح  یـسیواب  زرم  زا  اـه  شرازگ  نیرخآ 
کیدزن لصاوف  زا  اه  بش  یقارع  نارودزم  تسا ، هدـش  هتفرگ  سپ  اه  یقارع  زا  یگزاتهب  هک  ار  ناگـشیب " " هاگـساپ هتبلا  تسا ؛ مکاح  شمارآ  باـهذ ،

لباقتم يزادنا  ریت  تمواقم و  اب  هک  تالمح  نیا  .دنهد  یم  رارق  هلمح  دروم 

927 ص :

ص2. ذخأم 10 ، - 1
.30/1/1359 نکر 3 ، هیحان  هب  مالیا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282802  دنس  - 2
.30/1/1359 نکر 3 ، هیحان  هب  مالیا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282802  دنس  - 3

ص1. ، 26/1/1359 اجازن ، هب  روشک ،) برغ   ) اجامس 3 زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63385  دنس  - 4
.31/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  اجاژ ر2 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033921  دنس  - 5

.31/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) اجاژ ر2 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش  دنس  - 6
ذخأم 31. - 7
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.31/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تایلمع ،) هریاد   ) اجاژ ر2 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034009  دنس  - 8
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.14/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  اجاژ -  زا ر2  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033968  دنس  - 10
.14/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ،) هریاد   ) ر2 اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033967  دنس  - 11

.18/2/1359 تاعالطا ،) دم   ) اجازن.ف.ت هب  یهرز ،  92 رکشل داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287150  دنس  - 12
.26/1/1359 یلحاسدراگ ژ ، .ف  هب  يرمرادناژ ، موس  نکر  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 000552  دنس  - 13

.26/1/1359 گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 189938 ، دنس  - 14
ذخأم 39. - 15
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زا یحورجم  چـیه  بشید  زورید و  هکنیا  رگید  ربخ  .تسا  هدرواین  راب  هب  یلام  تاراـسخ  یناـج و  تاـفلت  زونه  تسا ، هجاوم  ماـما  ناییادـف  نارادـساپ و 
اب دندوب ، هدـش  یگدزامرگ  راچد  یـسیواب  یگنج  هقطنم  رد  هک  رواکت  هس  اهنت  .تسا  هدیـسرن  ییاضر  يدـهم  ناتـسرامیب  هب  نیریـشرصق  یگنج  قطانم 

(1) .دندش لقتنم  ون  هدرگ  هاگساپ  هب  هجلاعم  يارب  زوریناوه  یمازعا  رتپوک  یله 

81 رکـشل زا  پیت  دارفا  نارادـساپ و  هاپـس  ياهورین  تسا : هدـمآ  دـش ، سکعنم  تاعوبطم  رد  هک  زورما ، ات  یـسیواب  ریخا  ياـه  يریگرد  يدـنب  عمج  رد 
اه يریگرد  نیا  رد  .دننک  مدهنم  یلکهب  یـسور ، کنات  هس  60 و  ما کنات  تفه  هفاضاهب  ار  یقارع  ياه  یثعب  هاگیاپ  هس  دـندش  قفوم  هاـشنامرک  یهرز 

راگنربخ اـب  وگوتفگ  رد  زین  نیریـش  رـصق  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هدـنامرف   (2) .دـنا هدیـسر  تکـاله  هـب  قارع  نارودزم  زا  نـت  نینچمه 28 
قارع كاخ  يزکرم  طاقن  هب  يریگرد  هنحص  زا  ار  ناحورجم  ناگدشهتـشک و  سنالوبمآ ، تشه  درک : هفاضا  ربخ  نیا  دییأت  نمـض  سراپ ، يرازگربخ 

(3) .دش قیرح  راجفنا و  همعط  زین  یقارع  تامهم  لماح  نویماک  کی  .تفر  نیب  زا  یلکهب  یقارع  هاگساپ  کی  نینچمه  .دندرب 

یـشترا هس  رادـساپ و  تسیب  زورما ، ات  ناریا  يزرم  راون  هب  قارع  تامجاهت  عورـش  زا  هقطنم ، یماـظن  عباـنم  زا  هلـصاو  ياهـشرازگ  رب  اـنب  رگید  يوس  زا 
ادهش ءزج  يورـسخ  هاپـس  هدنامرف  (4) .دناهدیـسر تداهـش  هب  یمالـسا  يروـهمج  شترا  لنـسرپ  رادـساپ و  نایهاپـس  زا  نـت  راـهچ  دـناهدش و  حورجم 

(5) .تسا

رذوبا ناگداپ  هدنامرف  یساملا  گنهرس  اب  هقطنم  تالکـشم  هرابرد  درک ، یم  دیدزاب  مرگبآرـس  هاگودرا  زا  هک  ردص  ینب  لبق  زور  هک  تسا  رکذ  نایاش 
هک درک  دیکأت  نیم ، زا  یـشان  تافلت  ندوب  ریگمـشچ  هب  هجوت  اب  اجنآ ، رد  يو  .دومن  وگوتفگ  نیریـشرصق ، نارادساپ  هاپـس  یتایلمع  هدـنامرف  ییاضر  و 

(6) .داد دهاوخ  نکمم  نامز  لقادح  رد  ار  يزرم  ياه  هداج  تلافسآ  میمرت و  روتسد 
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مزاـع یهورگ  هارمه  زورما  حبـص  هجراـخ ، روما  ریزو  بـالقنا و  ياروش  وضع  هداز  بطق  قداـص  روشک ، برغ  يزرم  راون  یـسیواب و  زا  دـیدزاب  يارب 
اـهزرم و حیـضوت  یبرع و  ياـهروشک  هب  نم  رفـس  يارب  تفگ : تسیچ  يزرم  راون  هب  ترفاـسم  تلع  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  هداز  بطق  .دـش  هقطنم 

(7) .مینیبب تسا ، هتشذگ  ار  هچنآ  دیاب  کیدزن  زا  میشاب و  هتشاد  اهنیا  تیانج  قارع و  مجاهت  زا  یلماک  تاعالطا  هک  تسا  مزال  ناریا ، عضاوم 

هجوت لباق  هک  دـش  هدـهاشم  ییاه  ییاسران  رفـس  نیا  رد  تفگ : هرابنیا  رد  ییوگوتفگ  یط  هداز  بطق  .تفای  نایاپ  زورما  رهظزادـعب  تعاس 6  رفس  نیا 
ناهفـصا زا  ادرف  ام  يوق  هناخپوت  تفگ  وا  مدرک و  تبحـص  رکـشل  هدنامرف  اب  هک  دنتـشاد  تیاکـش  يوق  هناخپوت  کی  دوجو  مدـع  زا  هک  نیا  وگ  تسا ؛

ورین هناخپوت  شتآ  ریز  دنا  هدرک  رقتسم  زرم  فرط  نآ  رد  اه  یقارع  هک  يرکـشل  هس  ای  ود  یـسیواب ، هقطنم  رد  هناخپوت  نیا  رارقتـسا  اب  دوش و  یم  دراو 
.دوب دنهاوخ  ام  ياه 

رد قارع ، رکشل  هس  ربارب  رد  ام ، رکشل  کی  یمزر  ياهدحاو  زین  نونک  ات  دوزفا : هجراخ  ریزو 
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یتح ام  ياهورین  اه ، دحاو  نیا  تیوقت  اب  .دننک  لمع  یبوخهب  دنا  هتسناوت  ام  نازابرس  نارسفا و  ام و  نارادهجرد  تفگ  دیاب  تسا و  هدوب  شیاتـس  روخ 
.دنور رتارف  زین  یعافد  تلاح  زا  دنناوتیم 

هک دشاب  یم  اهاتسور  زا  یضعب  یلاها  روضح  هب  طوبرم  اه  ییاسران  تالکشم و  نیا  زا  يرادقم  : » تفگ يزرم  یحاون  تالکشم  حیضوت  رد  هداز  بطق 
دوش و یگدیـسر  اهنآ  عضو  هب  دـش  رارق  دـننز و  یم  اـه  هار  رد  يراذـگ  نیم  هب  تسد  دـنیآ و  یم  رد  قارع  مادختـسا  هب  ناـنآ  زا  یـضعب  رقف ، تلع  هب 
ات رت  لخاد  رتمولیکدنچ  دنهد  چوک  یگنج ، هقطنم  رابتعا  هب  ار  اهنآ  هلـصافالب  دشن ، رگا  و  رتهب ، هچ  دـش  لح  لکـشم  رگا  .درک  بترم  ار  اهنآ  یگدـنز 

(1) .دننک لمع  دنناوتب  زاب  تسد  اب  اهورین 

560

اب .دندرک  هلمح  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  نارزوک "  " هاگـساپ هب  فکنیـشالک  یج.یپ.رآ و  حالـس  اب  مجاهم  يا  هدع  زورما ، دادماب  تعاس 1  دودح 
نیا حیـضوت  نمـض  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  هدنامرف  (2) .دـندش يراوتم  نامجاهم  سپـس  تفای و  همادا  تعاس 5:30  ات  يریگرد  نارومأـم ، تمواـقم 

(3) .دادربخ هاگساپ  نیا  تیوقت  زا  سراپ ، يرازگربخ  هب  هعقاو 

هاشنامرک مدرم  زا  يدایز  دادـعت  یتفن ، ياه  هلول  تاسیـسأت و  زا  تظافح  هلئـسم  ندـش  يدـج  قارع و  لـماوع  یلبق  تـالمح  هب  هجوت  اـب  لاـح ، نیا  رد 
یشرازگ هاشنامرک ، هقطنم  تفن  تکرش  سیئر  یناتـسچولب  زورما   (4) دناهدش هاشنامرک  هب  رهـشتفن  ریـسم  تفن  ياه  هلول  طوطخ  زا  يرادهگن  بلطواد 

تفن و تکرـش  یمیدـق  ناـنکراک  زا  دـنا ، هدـش  تفن  ياـه  هلول  زا  تبقارم  يرادـهگن و  بلطواد  هک  یناـسک  رتـشیب  تفگ : يو  .داد  هئارا  هراـب  نیا  رد 
زا رود  ِتفن  ياه  هلول  ریـسم  هب  مازعا  يارب  مزال  تالیهـست  راتـساوخ  دننکیم و  هعجارم  نم  هب  هتـسدهتسد  زور  ره  هدع  نیا  .دـنا  هدوب  اهنآ  ياه  هداوناخ 

حرط داجیا  هرابرد  يدایز  تاسلج  هاشنامرک ، هاگشیالاپ  هب  حلسم  نامجاهم  هلمح  لابند  هب  دوزفا : یناتسچولب  .دنوش  یم  هاشنامرک  هاگـشیالاپ  تاسیـسأت 
رب يو  .مینکیم  ارجا  ار  اهنآ  رگید ، هلمح  ره  رد  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  تفن ، ياه  هلول  ریـسم  هاشنامرک و  یتفن  تاسیـسأت  يارب  یعاـفد  یتینما و  ياـه 

تبقارم زورید  زا  نارادساپ ، يرمرادـناژ و  نادرمناوج  هاشنامرک و  یهرز   81 رکشل دارفا  تفگ : درک و  دیکأت  هاگشیالاپ  هطوحم  هب  ذوفن  ياه  هار  نتـسب 
(5) .دنا هتفرگ  هدهع  هب  یلامتحا  هلمح  عفد  تهج  ار  هاشنامرک  هاگشیالاپ  زا 

یمارگلت هیولیگهک  ناتسرهش  رادنامرف  زورما ، ناهیک  هتشون  هب  .دراد  دوجو  تفن  ياه  هلول  زا  تظافح  يارب  یمدرم  ياهاضاقت  زین  رگید  ياه  ناتـسا  رد 
فیاوط هیلک  بانج ، نآ  توعد  وریپ  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  هرباـخم  اوق  لـک  هدـنامرف  يروهمج و  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  هب  باـطخ 

رد یهوکـشاب  ییامیپهار  هتـشاد و  مـالعا  زیزع  ناریا  ياـهزرم  زا  عاـفد  تهج  ًادـحتم  ار  دوخ  یگداـمآ  دـمحاریوب  هیولیگهک و  رویغ  تـالایا  ریاـشع و 
قطانم زاگ  تفن و  ياه  هلول  تبقارم  تظفاحم و  دـنراد  اضاقت  يروهمج  تسایر  زا  دنتـسه و  اوق  لک  هدـنامرف  نامرف  هب  شوگ  هدومن و  اـپ  رب  تشدـهد 

(6)" .ددرگ راذگاو  نانآ  هب  ناتسزوخ  ناتسا و  نیا 
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هجوت اب  نارفاسم ، ناج  ظفح  نینچمه  اهزاورپ و  تینما  نیمأت  روظنم  هب  هک  تشاد  مالعا  امه ، ناریا ، یلم  ییامیپاوه  يوگنخـس   » زورما ناهیک  هتـشون  هب 
 - نارهت ياهزاورپ  دادعت  هب  هدرک و  عطق  نادابآ  هب  ار  دوخ  یلخاد  ياهزاورپ  هیلک  يدعب  عالطا  ات  ناریا  یلم  ییامیپاوه  قارع ، ناریا و  طباور  یگریت  هب 

تهج دـنناوت  یم  دـنراد ، تسد  رد  سکعلاـب  اـی  ناداـبآ و  نارهت -  ياـمیپاوه  تیلب  هک  ینارفاـسم  هیلک  دوزفا  وگنخـس  نیا  .تسا  هدوـمن  هفاـضا  زاوـها 
(1)« .دنیامن هعجارم  دوخ  یترفاسم  سناژآ  ای  امه و  رتافد  هب  تیلب  ضیوعت 

562

نیا رد  .تسا  حلـسم  ياهورین  یگدامآ  دوش ، یم  دـیکأت  نآ  رب  ًابترم  یمومع  راکفا  یلخاد و  تاغیلبت  هصرع  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  ینونک ، عاضوا  رد 
.ددرگ یم  رکذ  تادیکأت  نیا  زا  ییاه  هنومن  اج 

یله یتبرض ، ياهدحاو  نامروشک  يروهمج  سیئر  نانخـس  لابند  هب  درک : مالعا  سراپ  يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  رهـشوب  ییایرد  هاگیاپ  هدنامرف 
(2) .دنرب یمرس  هب  لماک  شاب  هدامآ  تلاحرد  دنا و  هدرک  هدامآ  زواجت  هنوگره  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  ییایرد ، نارواکت  نادرگ  اه و  رتپوک 

ام یظافحتـسا  هزوح  هقطنم  تیمها  تفگ : دادماب  اب  یـصاصتخا  ییوگو  تفگ  یط  نینچمه  كراخ ، رهـشوب و  ياه  هاگیاپ  هدنامرف  یبیطخ  مکی  ادخان 
هنوگره يارب  نارواکت  نادرگ  دـنراد و  راـیتخا  رد  ار  هقطنم  لرتنک  یتبرـض ، زادـنا و  کـشوم  ياهدـحاو  لـیلد  نیمه  هب  تسا ؛ داـیز  سراـف  جـیلخ  رد 

یم دـیدهت  ار  یلم  عفانم  هک  یجراخ  نمـشد  ره  اب  هلباقم  هدامآ  دوخ ، لنـسرپ  يزور  هنابـش  تامح  اب ز  ام  ياهرتپوک  یله  .دـنا  هدامآ  یگنج  تیرومأم 
هدامآ ینف ، رداک  ناراد و  هجرد  نارـسفا و  ناوج  رداـک  اـب  تسا ، ناـهج  یگنج  حالـس  نیرت  نردـم  هک  یتبرـض  یکـشوم و  ياهدـحاو  .دنتـسه  دـنک ،

(3) .تسا نمشد  اب  هلباقم  هنوگره 

، تسا هدش  هداد  یعفادت  عضوم  نیا  رد  هک  يرییغت  تسا و  اهزرم  زا  عافد  ام  عضوم  رضاح  لاح  رد  درک : مالعا  زین  ینیمز  يورین  هدنامرف  یحالف  راسمیت 
، ناریا تلم  رظن  زا  ینیمز و  يورین  داقتعا  هب  هک  تسا  هدوب  لمعلا  سکع  هدـش ، ماجنا  نونکات  هچنآ  .تسا  لمعلا  سکع  ياج  هب  لمع  ندرک  نیزگیاج 

(4) .دوش لمعلا  سکع  هب  روبجم  قارع  شترا  ات  دنک  یم  لمع  هب  مادقا  زرم ، زا  سپ  نیا  زا  ینیمز  يورین  .تسین  لمحت  لباق 
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1100 هتشذگ ، تعاس  یط 24  تفگ : هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  هدنامرف  ینایخا  گنهرـس  .تشاد  همادا  زین  زورما  قارع  زا  یناریا  ناگدش  هدنار  دورو 
هدیسر رفن  هب 16737  زورما  دادماب  ات  ناگدش  هدنار  عمج  بیترت  نیدـب  دـندش ؛ ناریا  كاخ  دراو  مالیا  راموس و  يورـسخ ، ياهزرم  قیرط  زا  رگید  رفن 

، نیریـشرصق مرگ  بآ  رـس  رد  دـندش و  ناریا  دراو  نارلهد  نارهم و  يورـسخ ، ياهزرم  قیرط  زا  دارفا  نیا  هک  تشاد  راهظا  یناـیخا  گـنهرس  (5) .تسا
دنتفای و ناکسا  ناتسرل  مالیا و  نارهم ،

930 ص :

ص2. ذخأم 3 ، - 1
.سراپ يرازگربخ  رهشوب -  ص4 ، ذخأم 15 ، - 2
ص 12. ، 25/1/1359 دادماب ، همانزور  - 3

ص1. ذخأم 3 ، - 4
ص3. ذخأم 23 ، - 5
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یتعاس زا 48  لـبق  رتدوز ، هچ  ره  دوش  یم  شـشوک  دوزفا : يو   (1) .دوش داجیا  نانآ  رارقتـسا  يارب  هاشنامرک  رفولین  بارـس  رد  هاگودرا  کی  تسا  رارق 
(2) .دوش مادقا  روشک  طاقن  ریاس  هب  مرگ  بآ  رس  زا  نیدواعم  لاقتنا  هنیمز  رد  تسا ، هدرک  نییعت  يروهمج  سیئر  هک 

هلمج زا  تسا ؛ ریگمشچ  ناگدش ، هدنار  لابق  رد  یقارع  نارومأم  راتفر  زا  یشان  تاعیاض  یلحم ، نالوئسم  رمتـسم  ياه  شـشوک  مغر  هب  لاح  نیمه  رد 
(4)-(3) .تسا هدرپس  ناج  مالیا  ناتسرامیب  رد  ناگدش ، هدنار  زا  یکی  دش  مالعا  زورما 

نیا راک  نایاپ  رد  .دـش  لیکـشت  يریزو  تسخن  رد  ناگرزاب ، يدـهم  سدـنهم  تسایر  هب  تلود  تئیه  بالقنا و  ياروش  كرتشم  هسلج  نینچمه  زورما 
یشرازگ بشما  هسلج  رد  تفگ : ناراگنربخ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ینابرهش  تسرپرس  روشک و  ترازو  نواعم  میلـسریم  یفطـصم  سدنهم  هسلج ،

هب قارع  زا  هدش  هدـنار  نطومه  رازه  هب 20  کیدزن  نونکاـت  هک  دوزفا  يو  .مداد  هئارا  بـالقنا  ياروش  ياـضعا  هب  ار  قارع  زا  ناگدـش  هدـنار  عضو  زا 
تـسد  » میژر هشیپ » تیاـنج  يرـشبدض و  تیهاـم   » حیرـشت هب  نآ  رد  هک  درک  رداـص  يا  هیعـالطا  بـالقنا  ياروش  هسلج ، نیا  رد   (5) .دنا دـمآ ه  ناریا 

رد .دنباتـشب  ناگدش  هدنار  کمک  هب  تسا  هدش  هتـساوخ  مدرم  همه  زا  باسح ، هرامـش  کی  مالعا  اب  تسا و  هدش  هتخادرپ  قارع » تسرپداژن  هدـناشن و 
امـش هدارا  رد  یلزلزت  اهنت  هن  نانمـشد  يوزرآ  مغر  هب  هنادرمناوجان ، یناسنادض و  تامادقا  تالمح و  نیا  میرادـن  کش  تسا : هدـمآ  زین  هیعالطا  رخآ 

(6) .دوزفا دهاوخ  بالقنا  موادت  تمواقم و  هب  ناتتمه  نامیا و  رب  هکلب  دروآ ، یمن  دراو 
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تسا یکاح  هک  دیسر  يدوخ  تاعالطا  یگنهامه  هتیمک  کی  هب  يربخ  هلمج  زا  دنداد ؛ ربخ  دش ، عقاو  زورما  هک  تاراجفنا  یخرب  زا  قارع  لخاد  عبانم 
دای شرازگ  همادا  رد  (7) .دندش حورجم  يدادـعت  هتـشک و  نانابهگن  زا  رفن  هس  هجیتن ، رد  هک  دـش  رجفنم  هرـصب  ردـنب  هرادا  برد  راوج  رد  ینیم   » زورما

هدومن مـالعا  هرـصب ، هخاـش  یمالـسا ، توـعد  بزح  ياـضعا  ار  هحناـس  نیا  نیلماـع  قـیقحت ، یـسررب و  زا  سپ  یقارع ]  ] نیلوئـسم : » تسا هدـش  يروآ 
، هرـصب هبیعـش  ثعب  بزح  يزکرم  رتفد  رد  بمب  کی  راجفنا  رثا  رد   » زورما هک  داد  شرازگ  دنورا  یکیتکات  تایلمع  زکرم  یهدـنامرف  نینچمه  (8)« .دنا

ورهار رد  یکی  دادغب ، رد  قارع  یتلود  تاسیسأت  رد  راجفنا  ود  زورما   » هک تسا  یکاح  زین  رگید  شرازگ   (9)« .دنا هدش  هتشک  رفن  ود  یمخز و  رفن  جنپ 
(10)« .تسا هدرواین  راب  هب  ینادنچ  تاراسخ  هک  داد  يور  هیمظاک ، سیلپ  رتفد  رد  يرگید  روشک و  ترازو  نامتخاس  يدورو 

لرتنک تحت  گرزب ، ياه  هاگشورف  ساسح و  نکاما  : » دنداد ربخ  زین  یعبانم  لاح ، نیا  رد 

931 ص :

ص3. ذخأم 3 ، - 1
ص3. ذخأم 23 ، - 2

.ناگدش ص955 هدنار  تیعضو  هرابرد  يورسخ  زرم  زا  مدرم " همان   " راگنربخ شرازگ  : 563 شرازگ همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
ص 3 ذخأم 3 ، - 4

ذخأم 23. - 5
ص3. ذخأم 23 ، - 6

.13/2/1359 تاعالطا ، یگنهامه  هتیمک  هب  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287232  دنس  - 7
.نامه - 8

.دنورا یکیتکات  تایلمع  يزک  رم.ف  هب  (ر2 ،) یهرز  92 رکشلداتس زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287528  دنس  - 9
.15/2/1359 ر2 ، ف07-21 -  هب ف 19 -  زا 07 ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287237  دنس  - 10
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هنوگره اب  هکلب  تسین ، هناراـکبارخ  تامادـقا  دروم  رد  اـهنت  لرتنک ، درگیپ و  هک  تسا  رکذ  ناـیاش   (1)« .تسا هتفرگ  رارق  قارع  یتینما  نیرومأم  دـیدش 
دنداد ربخ  نادهاش  لاثم  روط  هب  دوش ؛ یم  یـسیلپ  یتینما و  دروخرب  دنک ، جیورت  يروآدای و  ار  ناریا  عاضوا  يوحن ، هب  هک  زین  یتدیقع  یگنهرف و  زورب 

هدربمان .دش  ماجنا  بعر  داجیا  نارگید و  تربع  تهج  راک  نیا  .دندرک  مادقا  نیسح  مان  هب  يدرف  ندز  کتک  هب  هرصب  ماعلا  نما  رد  نارومأم ، زورما  هک 
(2) .دوب هدش  ریگتسد  ربکا  هّللا  نتفگ  ماهتا  هب  هک  دوب  هرصب  ياهاتسور  یلاها  زا 

ویدار نیا  .داد  ربخ  قارع ، تاغیلبت  تاعالطا و  ریزو  مساج ، فیصن  فیطل  رورت  زا  یتیوک ، يا  همانزور  زا  لقن  هب  مه  ندنل  ویدار  زورما 

رارق دـصق  ءوس  دروـم  دادـغب  رد  هبنـش  زور  قارع ، تاـعالطا  ریزو  هک  داد  شرازگ  یتـیوک  يا  هماـنزور  زورما  درک : مـالعا  دوـخ  تعاس 20  راـبخا  رد 
(3) تسا ییوجزاب  تحت  براض  نونکا  .دربرد  هب  ملاس  ناج  یلو  تفرگ ؛
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ناتـسا یگیاسمه  رد  عقاو  ناریا  ناتـسزوخ  ناتـسا  زا  اه  کیرچ  هک  یـسکلت  نتم  راشتنا  اب  : » داد شرازگ  دوخ  زورما  یـسراف  همانرب  کی  رد  نلک  ویدار 
راـب نیتسخن  يارب  دوش ، یم  هرادا  قارع  تلود  طـسوت  هک  رورزبآدادـغب "  " هماـنزور رد  دـندوب ، هداتـسرف  قارع  رد  ثعب  مکاـح  بزح  يارب  هاـشنامرک ،

(4) تسا هدش  نایامن  قارع  ثعب  مکاح  بزح  ناریا و  ناتسزوخ  ناتسا  رد  اه  کیرچ  یمسر  هطبار 

، دوخ لوا  هحفـص  رد  قارع  یتلود  همانزور  کی  توریب ، زا  اـه  يرازگربخ  شرازگ  هب  : » درک شرازگ  نینچ  ار  عوضوم  نیمه  زین  دادـماب  زورما  هراـمش 
.تسا هدرک  پاچ  ار  قارع  يروهمج  سیئر  نیسح  مادص  هب  دننک  یم  هزرابم  هناحلسم  تروص  هب  ناریا  میژر  هیلع  ناتسزوخ  رد  هک  یناسک  زا  یفارگلت 

مایا رد  ناتـسزوخ ، ناتـسا  رد  هک  یلماوع  اب  دوخ  طابترا  زا  اراکـشآ  قارع ، تلود  هک  تسا  يراب  نیلوا  نیا  هک  دـنتفگ  توریب  رد  برع  ياه  تاـملپید 
نیا ناتسزوخ ، نکاس  برع  تیلقا  هب  هجوت  اب  قارع  تلود  .دنار  یم  نخس  دننز ، یم  ناریا  یتفن  تاسیسأت  رد  يراذگ  بمب  يراکبارخ و  هب  تسد  ریخا 

تلود .دـنا  هدرک  مالعا  قارع  رد  ثعب  مکاح  بزح  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  هدـننک ، بیرخت  لـماوع  فارگلت ، نیا  رد  .دـمان  یم  ناتـسبرع  ار  هقطنم 
(5)« .دوب هدرک  رایتخا  توکس  ناریا  یتفن  ياه  هلول  تاسیسأت و  رد  ییاهراجفنا  زورب  هب  تبسن  ًالبق  قارع 

566

رب ینتبم  دادـغب  وـیدار  شور  تاـغیلبت ، رد  .دراد  يا  هژیو  تیلاـعف  قارع ، ثـعب  بزح  ناـگرا  هروـثلا " ، " ناریا دــضرب  قارع  يزور  هنابــش  تاـغیلبت  رد 
اب دـشوک  یم  ًابلاغ  همانزور  نیا  .دراد  توافتم  یـشور  هروثلا  همانزور  اما  غیلبت ؛ ات  تسا  غیلبتدـض  رت  شیب  تسا و  یکاـته  يزادرپ و  غورد  يزاـسوج و 

.دزادرپب ناریا  رد  مکاح  ماظن  رابتعا  ژیتسرپ و  اب  هلباقم  هب  تسا ، قارع  يواعد  عماطم و  رب  ینتبم  هک  يا  هقطنم  یّلم و  لئاسم  حرط 

932 ص :

ذخأم 67. - 1

ذخأم 36. - 2
.ندنل 25/1/1359. ویدار  یسراف  شخب  ص9 ، ذخأم 2 ، - 3
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رد قارع ، تینما  تیمکاح و  تفارـش ، زا  عافد  يارب  دراد  یگدامآ  ًالماک  دادغب  یثعب  میژر  هک  تسا  هدرک  راطخا  ناریا  هب  شزورما ، هلاقمرـس  رد  هروثلا 
یگنج حالطصا  هب  ياروش  تسا : هتـشون  ناریا  یماظن  ياهورین  لماک  شاب  هدامآ  تلاح  هب  هراشا  رد  همانزور  نیا  .دوش  ورایور  ناریا  اب  يراکیپ  عون  ره 

رثا یب  ار  ناـشاه  هماـنرب  دـنک و  یثـنخ  ار  ناریا  ياـه  حرط  تسا  رداـق  یبرع  تلم  هک  دـنک  یمن  كرد  تسا ، هتخادرپ  ییاـمن  تردـق  هب  نارهت  رد  هـک 
حرط يارجا  اب  ناریا  ناربهر  .دـنک  یم  راکـشآ  ار  بارعا  دـضرب  اه  سراپ  قیمع  رفنت  هریزج ، هس  هیلخت  زا  عاـنتما  اـب  ناریا  تسا : هدوزفا  هروثلا  .دراذـگ 

هب ار  ریازج  تیبرع  خیرات  هک  ار  یناسنا  يدام و  راثآ  هنوگره  دـننک و  لدـبم  سراپ  ناریا و  هب  ار  زیچ  همه  هناگ ، هس  ریازج  رد  دنـشوک  یم  یتسیلایرپما 
یم دوخ  نآ  زا  زین  ار  قارع  كاخ  زا  یتمـسق  دراد ، تیمکاح  ياعدا  نیرحب  رب  اهنت  هن  ناریا  تسا : هتـشون  روبزم  همانزور  .دننک  دوبان  دناسر ، یم  تابثا 

(1) .دهد یم  شرتسگ  هقطنم  رد  ار  اه  يراکبارخ  هنماد  جیلخ ، ياهروشک  هب  ناریا  نارجاهم  زاجمریغ  مازعا  اب  ناریا  هوالع  هب  .دناد 

رارق یـسررب  هعلاطم و  دروم  ار  دوخ  یعمج  یعافد  لومرف  تساوخ  سراف ) ) جـیلخ ياـهروشک  زا  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  رگید  يا  هلاـقم  نمـض  هروثلا 
رد ار  دوخ  ياه  شالت  دریگ ، یم  ماجنا  جـیلخ  هب  طوبرم  هک  ییاهدـیدهت  اب  ییورایور  يارب  دـیاب  جـیلخ  هقطنم  ياهروشک  تشون : همانزور  نیا  .دـنهد 

: دوزفا داد و  رادشه  تسا ، داقعنا  لاح  رد  نامع  نیشن  ناطلـس  هدحتم و  تالایا  نایم  هک  یماظن  نامیپ  کی  هرابرد  هروثلا  .دنزاس  یکی  یلم ، حطـس  کی 
رد هماـنزور  نیا  .دوب » دـهاوخ  جـیلخ  هقطنم  یماـمت  رب  ییوـج  هطلـس  شرتـسگ  يارب  یمکحم  هقلح  مسیلاـیرپما ، ياـه  هئطوـت  ریجنز  رد  یناـمیپ  نینچ  »

ندرک دازآ  يارب  دنناوت  یمن  دنا ، هدرک  لاغـشا  ار  بارعا  ياه  نیمزرـس  هک  یناسک  : » تشون یبرع " هریزج  هس  لاغـشا   " همادا لیلد  هب  ناریا  تیموکحم 
زا ناریا  تیامح  هب  هروثلا  هراشا  ًارهاظ  : » دیازفا یم  درک  شرازگ  ار  ربخ  نیا  هک  رتیور  .دننک » لمع  تقادص  اب  بارعا ، هدـش  لاغـشا  ياه  نیمزرـس  ریاس 

(2) .تسا لیئارسا  طسوت  بارعا  یلاغشا  ياه  نیمزرس  نتفرگ  سپزاب  هب  کمک  يارب  ناریا  ناربهر  لوق  نیطسلف و  شخب  يدازآ  نامزاس 
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عـضاوم هاـگیاج  زا  یـشان  رما  نـیا  .دـننک  یم  ذاـختا  قارع  ناریا و  فـالتخا  دراوـم  هراـبرد  یتواـفتم  عـضاوم  ًاـضعب  ینیطـسلف  زراـبم  ياـه  تیــصخش 
هتیمک ياـضعا  زا  یکی  زورما  .تسا  رگید  ییوس  زا  ناریا  ندوـب  برعریغ  قارع و  ندوـب  برع  و  وـس ، کـی  زا  ناریا  یتسینویهـصدض  ییاکیرمادـض و 
شخب يدازآ  ناـمزاس  رتـفد  هدـنیامن  هب  بوسنم  ار  عضاوم  نیا  ناریا  وـیدار  ماـگنه ، بش  .درک  زاربا  هریزج  هس  هراـبرد  ییاـه  هاگدـید  حـتفلا ، يزکرم 

رداص يا  هیعالطا  نارهت ، رد  نیطـسلف  رتفد  هک  دـش  نآ  بجوم  رما  نیا  .دومن  شخپ  زیمآ  شنزرـس  یعـضوم  زا  ار  نآ  درک و  یقلت  نارهت ، رد  نیطـسلف 
رد زورما  حتفلا ، یکیرچ  هورگ  يزکرم  هتیمک  ياضعا  زا  یکی  نسحلا  دلاخ  داد : شرازگ  تیوک  زا  سرپدتیشوسآ  هدش ، دای  ياه  هاگدید  هرابرد  .دنک 

همانزور اب  هبحاصم 
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قلعت بارعا  هب  ریازج  نیا  تفگ  يو  .درک  تیامح  سراف  جیلخ  رد  ناریا  لاغـشا  تحت  هریزج  هس  نتفرگ  سپ  هرابرد  بارعا  ياهاعدا  زا  ءابنالا ، یتیوک 
رارق هلماعم  دروم  دیابن  ریازج  نیا  یبرع  تیوه  دـشاب و  بارعا  هب  اهنآ  نداد  سپ  نامز  هرابرد  اهنت  دـیاب  دراد ، دوجو  اهنآ  رـس  رب  يا  هعزانم  رگا  دراد و 

هابتـشا نیرت  گرزب  هک  دنک  كرد  دیاب   » هک داد  رادشه  ناریا  هب  درک ، یم  وگو  تفگ  ءابنالا  اب  ولـسا  زا  ینفلت ، يا  هبحاصم  رد  هک  نسحلا  دلاخ  .دریگ 
دوخ ناگیاسمه  اب  هک  تسا  نآ  رد  ناریا  عفن  تفگ  يو  .درک » یم  قباس  هاش  هک  يراک  نامه  تسا ؛ بارعا  نایناریا و  ياه  تموصخ  ندرک  هدـنز  نآ ،

ات دزاسب  یمالـسا  هعماج  کی  دیاب  ناریا  .تسا  هدش  هجاوم  تسکـش  اب  جراخ  هب  ناریا  بالقنا  ندرک  رداص  شور  : » دوزفا نسحلا  دلاخ  .دسرب  قفاوت  هب 
(1)« .دوب دهاوخ  هدوهیب  نآ  بالقنا  ندرک  رداص  یلو  دنک ؛ نشور  عماوج  ریاس  يارب  ار  هار 

اب کیدزن  طباور  ياراد  دنک و  یم  تیامح  ناریا  بالقنا  زا  هنالاعف  تافرع  رـسای  هک  یلاح  رد  تفگ : روکذم  شرازگ  همادا  رد  سرپدتیـشوسآ ، رـسفم 
(2) تسا تافرع  وا و  نایم  دیدش  یقفاوت  مدع  لامتحا  هدنهد  ناشن  نسحلا  دلاخ  تاراهظا  تسا ، ینیمخ  هللا  تیآ 

.تفرگرارق دادـماب  رایتخا  رد  نارهت ) رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  رتفد  هدـنیامن   ) نسحلا یناه  فرط  زا  يا  هیعـالطا  ماـگنه  بش  رگید ، يوس  زا 
دییأت هب  يو  .دوشن  بارعا  فالتخا  دروم  لئاسم  ضرعتم  دنک و  هیکت  تدحو  دراوم  رب  دوب  هدیـشوک  نارهت  رد  نیطـسلف  رتفد  هدـنیامن  هیعالطا ، نیا  یط 

(3)، لبق راب  فالخرب  عقاو  رد  .درک  بیذـکت  تسا ، هدرک  هبحاصم  ءابنالا  اب  شدوخ  هک  ار  رما  نیا  هناعطاق  اّما  تخادرپن ؛ نسحلا  دـلاخ  تاراـهظا  ّدر  اـی 
زا بیذـکت  هک  دوب  هدرک  ناسآ  ار  نسحلا  یناه  راک  نسحلا ،" یناه   " اـب نسحلا " دـلاخ   " نتفرگ هابتـشا  نویزیولت و  ویدار  زا  ربخ  شخپ  هوحن  راـب  نیا 

ویدار .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  : » تسا حرـش  نیا  هب  هدـش  داـی  هیعـالطا  نتم  دادـماب ، هتـشون  هب  .دوب  هدـش  هتفگ  هچنآ  تهج  زا  هن  دوب و  هدـنیوگ  تهج 
هلیـسو نیدـب  .تسا  هدومن  بوسنم  بناج  نیا  هب  تیوک  ءابنالا  همانزور  لوق  زا  ار  هناـگ  هس  ریازج  هب  عجار  یبلطم  دوخ ، بش  راـبخا  رد  ناریا  نویزیولت 
سناژآ طـسوت  ًـالومعم  زین  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  یمـسر  عضوم  .ما  هتفگن  روبزم  هماـنزور  هب  یبلطم  هطبار  نیا  رد  زگره  هک  مراد  یم  مـالعا 

ًادیکا ناریا  یعمج  طابترا  لیاسو  زا  نیاربانب  تسین ؛ یمسر  نامزاس ، نیا  رظن  زا  دوشن ، رشتنم  افو  قیرط  زا  هک  يزیچ  ره  ددرگ و  یم  مالعا  افو " " يربخ
هرابرد يربخ  چـیه  هدـشن و  دراو  دـنزادنیب ، رطخ  هب  ار  نیطـسلف  ناریا و  ياه  بالقنا  تدـحو  دـنهاوخ  یم  هک  یتسیلایرپما  ياه  هئطوت  رد  مراد  اـضاقت 

امش اب  ام  هک  دیشاب  نئمطم  یتسیاب  زین  ناریا  رد  ارب  تلم  .دنزاسن  سکعنم  دشاب ، هدش  دراو  رکذلا  قوف  یمسر  يارجم  قیرط  زا  هک  نآ  نودب  ار  نیطسلف 
.دیگنج میهاوخ  ناتبالقنا ، دض  رب  یتسینویهص  ییاکیرما و  هئطوت  ره  هیلع 

(4) [« 25/1/59  ] 14/4/80 نسحلا ، یناه  ناریا ، رد  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاسرتفد  هدنیامن 
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ياـهوگو تفگ  قیرط  زا  تالکـشم  لـصف  لـح و  رب  قارع ، یثـعب  میژر  تیهاـم  هراـبرد  ناـهیک  یهاوخرظن  هب  خـساپ  رد  نینچمه  زورما  نسحلا  یناـه 
اکیرما و مزیلایرپما  هیلع  رب  يدحاو  ههبج  هب  هقطنم  نیا  ات  میـشوکب  نکمم  ياه  شالت  لذب  اب  هک  تسا  ام  یگمه  رب  : » تفگ يو  .درک  دـیکأت  هنامیمص ،

دنم هرهب  نآ  زا  تسینویهـص ، نمـشد  زج  هدرکن و  تمدخ  هقطنم  ياهروشک  عفانم  هب  قارع  ناریا و  نایم  ینونک  يراجفنا  عضو  .ددرگ  لیدـبت  لیئارـسا 
(1)« .ددرگ لصف  لح و  یعقاو  هنامیمص  ياهوگو  تفگ  قیرط  زا  تالکشم  یمامت  دیاب  ددرگ و  یمن 

کیتارکمد ههبج  ربهر  همتاوح ، فیان  : » درک جرد  حرش  نیا  هب  ار  حتفلا  زا  یباعـشنا  ینیطـسلف  تیـصخش  کی  رظن  هدوت  بزح  زورما  رگید ، یهاگن  رد 
ناریا بالقنا  زا  هک  تسا  مزـال  تفگ  دـش و  بارعا  يوس  زا  اـکیرما  يداـصتقا  یـسایس و  میرحت  راتـساوخ  توریب  رد  یقطن  رد  نیطـسلف ، يدازآ  يارب 

هب ًادیدش  دننک ، یم  داجیا  تالکشم  رسدرد و  ناریا  بالقنا  يارب  هک  ار  يدارفا  همتاوح  .دوش  هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  بالقنا  اب  قفاوم  یـشور  و  تیامح ،
(2) .دننک یم  ارجا  ار  اه  تسیلایرپما  هنانئاخ  ياه  حرط  دنتسه و  مسیلایرپما  لامع  دارفا  نیا  تفگ  تفرگ و  هلمح  داب 
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هرابرد یعـضاوم  دـش ؛ حیرـشت  مالعا و  قارع  هرابرد  تیعمج  ناـمزاس و  بزح و  نیدـنچ  عضاوم  دـش ، جرد  زورما  ناـهیک  رد  هک  یهاوخرظن  کـی  رد 
هب ناهیک ، زا  لقن  هب  اج  نیا  رد  .ناریا  یمالـسا  يروهمج  اـب  يریگرد  جنـشت و  داـجیا  يارب  میژر  نیا  ياـه  لـیلد  قارع و  رب  مکاـح  ثعب  میژر  تیهاـم 

.دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یشخب 

هنوگ نامه  .تسا  هقطنم  رد  دارفا  تایلمع  شهار  اهنت  میسانشب ، ار  اکیرما  میهاوخب  رگا  زرابم : تیناحور  هعماج  ریبد  یتالحم  هللا  لضف  مالـسالا  تجح 
هاش اب  یقرف  تسا و  اکیرما  رکون  هک  مییوگ  یم  ار  نیـسح  مادص  تیفیک ، نیمه  هب  تسا ، اکیرما  رکون  هک  میدـیمهف  شتایلمع  لیلد  هب  ار  قباس  هاش  هک 

نیسح و مادص  ام  مه  نآلا  .درک  یمن  رواب  وا  زا  سک  چیه  یلو  میتسه ؛ یلم  لقتسم  تسایس  ياراد  ام  هک  تفگ  یم  نابز  هب  مه  قباس  هاش  .درادن  قباس 
نیب زا  هقطنم  رد  رگ  هئطوت  لماوع  هیلک  دـشر  هللاءاش  نا  نام ، یمالـسا  بالقنا  رودـص  اب  میناد و  یم  اـکیرما  مسیلاـیرپما  لاـمُع  رکون و  ار  تاداـس  رونا 

(3) .داتفا دنهاوخ  خیرات  ناد  هلابز  هب  هاش  میژر  دننام  تاداس ، رونا  قارع و  یثعب  میژر  تفر و  دهاوخ 

ياه يریگ  عضوم  راعش و  رد  هراومه  دنک ، یم  تموکح  قارع  رد  نونکا  هک  یثعب  بزح  یمالسا : بالقنا  نیدهاجم 

935 ص :

ص11. ذخأم 3 ، - 1
ص8. ، 25/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 2

ص11. ذخأم 3 ، - 3
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شا هطبار  .تسا  هدش  ثعاب  ار  اه  تکرح  نیرت  یعاجترا  نیرت و  تسار  لمع ، رد  یلو  تسا ؛ هداد  ار  اهراعـش  نیرتریذـپان  شزاس  نیرت و  پچ  یبزح ،
اب هناـنئاخ  یبالقنادـض و  اوسر و  شزاـس  نینچمه  ندرک ، یناوخ  زجر  دوگ  راـنک  رد  هراوـمه  و  تبثم ، لـمع  رد  میقتـسم  تلاـخد  مدـع  نیطـسلف و  اـب 

، تسا صخـشم  یبوخ  هب  هچنآ  اّما  .دـهد  یم  ناشن  اراکـشآ  ار  وا  تیهام  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  دـضرب  هناراـکزواجت  تامادـقا  و  يولهپ ، اضردـمحم 
نابابرا عفانم  هک  قارع  مینیب  یم  ساسا  نیمه  رب  .تسا  برع  هدیـشک  متـس  تلم  نایم  رد  نآ  ذوفن  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  قارع  داـیز  رایـسب  ساره 

یلو تسا ؛ نآ  عفانم  ظفاح  هاش  دناد  یم  بوخ  درادن ؛ ییاعدا  یسوموبا ] کچوک ، بنت  گرزب ، بنت   ] ریازج نیا  يارب  هاش  نامز  رد  دبلط ، یم  ار  دوخ 
تسد یگتسباو و  نیا  زا  رت  نشور  ایآ  .تسا  یبرع  ریازج ، نیا  هک  دتفا  یم  شدای  لاس  نیدنچ  زا  سپ  ناهگان  ناریا ، اب  اکیرما  هطبار  عطق  هارمه  نونکا 

؟(1) تشاذگ شیامن  هب  دوش  یم  ار  یگدناشن 

بالقنا يزوریپ  دـناد  یم  تسا و  بلط  تصرف  تاذدـب و  ًاتلـصخ  یتیرکت  نیـسح  مادـص  صخـش  يدازآ : تضهن  بناـج  زا  نایغابـص  مشاـه  سدـنهم 
يارب ناگیاسمه  ریاس  زا  يرت  شیب  یگداـمآ  قارع ، اـم  ردارب  ناملـسم و  تلم  اریز  تسا ؛ قارع  یثعب  تلود  وا و  صخـش  ررـض  هب  ًاـعطق  ناریا  یمالـسا 

ناتـسزوخ ناتـسدرک و  رد  نآ  دهاوش  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  ناریا  كاخ  رد  کیرحت  بالقنا ، يزوریپ  يادتبا  زا  اذل  دنراد ؛ ام  بالقنا  رودص  شریذـپ 
هطقن دوخ ، لایخ  هب  وا  میا ، هدـش  اکیرما  راوخناهج  مسیلایرپما  تلود  اب  هزرابم  لوغـشم  يدـج  روط  هب  اـم  هک  تیعقوم  نیا  رد  .تسا  هدـش  هدـید  رایـسب 

هداد خساپ  هناعاجـش  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریلد  نارادساپ  عاجـش و  شترا  یلو  تسا ؛ هدش  ییاذیا  ياه  هلمح  کیرحت و  لوغـشم  هدرک و  ادیپ  فعض 
نوچ دش ، هتفگ  هک  روط  امه ن  قارع  یثعب  تلود  هک  تفگ  ناوت  یم  رگید  رظن  زا  .دـنراد  ار  قارع  تلود  تازواجت  هب  خـساپ  هنوگ  ره  یگدامآ  دـنا و 

، سراف جیلخ  رد  قارع  یثعب  تلود  تامادقا  .تسا  هداس  رایـسب  تلود  نآ  رد  اه  تسینویهـص  ذوفن  یجراخ  تسایـس  تهج  زا  درادن ، یمدرم  هاگ  هیکت 
بنت گرزب و  بنت  هریزج  هس  هرابرد  قارع  ساسا  یب  ياعدا  ًالثم  تسا ؛ تلود  نآ  یتسینویهـص  ياه  تسایـس  همادا  ًاـقیقد  هناـیمرواخ ، یبرع  هقطنم  رد 

رد هک  دراد  ار  هقطنم  ندز  مهرب  دصق  طقف  نآ  حرط  اب  درادـن و  تلود  نآ  اب  یطابترا  هنوگ  چـیه  هک  ییاعدا  تسا ؛ هلمج  نآ  زا  یـسوموبا ، کچوک و 
ذوفن قارع  تلود  رد  دوخ ، ياه  تسینویهـص  حانج  قیرط  زا  اکیرما  مسیلاـیرپما  تلود  .دوب  دـهاوخ  اـکیرما  تلود  یتسینویهـص  حاـنج  دوس  هب  تیاـهن 

(2) تسا هدومن  عورش  ناریا  كاخ  رد  قارع  تلود  هلیسو  هب  ار  ییاذیا  ياه  همانرب  اکیرما ، يداصتقا  میرحت  اب  نامز  مه  تلود  نیا  .تسا  هدرک 

تمیق ره  هب  قلطم  تردق  ظفح  تسا ، مکاح  قارع  یثعب  تلود  ياه  تسایس  اهراک و  رب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یلـصا  زرابم : ناناملـسم  شبنج  يوگنخس 
حلاصم عفانم و  اهراب  قارع  ثعب  بزح  يربهر  هاگتسد  هک  تسا  هدش  ببس  نآ  هعسوت  ظفح و  هزیگنا  یبلط و  تردق  .دشاب  یم  هویش  و 
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شیپ یبرع  تمواقم  ههبج  شخب و  يدازآ  نامزاس  نیطـسلف و  تضهن  لابق  رد  قارع  هک  یتسایـس  .دریگب  هدـیدان  ار  برع  ياه  تلم  ریاس  قارع و  مدرم 
راعش زج  قارع  دنتشاد ، رارق  ندرا  یتسیشاف  تموکح  رابگرم  تابرـض  ریز  اه  ینیطـسلف  هک  هایـس  ربماتپـس  ثداوح  رد  .تسا  تقیقح  نیا  دیؤم  تفرگ ،
هدرخ راشقا  هب  اکتا  اب  هک  دنتـسه  یبلط  تردـق  دـناب  کی  تقیقح  رد  اه  یثعب  .دز  زاـب  رـس  اـه  ینیطـسلف  تیاـمح  زا  ًـالمع  دادـن و  ماـجنا  يراـک  نداد 
نانآ .دنزاس  یم  جراخ  نادیم  زا  دادبتـسا  بوکرـس و  ياه  هویـش  اب  ار  دوخ  يابقر  یتفن ، ياه  یناپمک  تیامح  زا  يرادروخرب  هعماج و  هفرم  يزاوژروب 

تموصخ فالتخا و  داجیا  يارب  یناریا  تیلم  زا  مه  هاش  هک  ناـنچ  دـنیوج ؛ یم  دوس  دوخ  تیمکاـح  تیبثت  يارب  برع ) مسیلانویـسان   ) یبرع تیموق  زا 
، بزح يربهر  رب  مکاح  تسایس  نکیل  تسناد ؛ مسیلایرپما  هدناشن  تسد  ناوت  یمن  ار  قارع  یثعب  تلود  .درک  یم  هدافتـسا  برع  للم  ناریا و  مدرم  نیب 

مـسیلایرپما دوس  هب  ًامیقتـسم  ناریا ، دضرب  قارع  تاکیرحت  هک  درادن  دیدرت  سک  چیه  .تسا  هدرب  راک  هب  برغ  اکیرما و  حلاصم  تهج  رد  ًالمع  ار  نآ 
هب ندز  نماد  کـیرحت و  هنوگره  زا  دـیاب  دراد ، تقادـص  دوخ  یتسیلایرپمادـض  ياهراعـش  رد  رگا  قارع  هک  میدـقتعم  اـم  .تسا  مسینویهـص  اـکیرما و 

هنالاعف مسیلایرپما ، ربارب  رد  هقطنم  یقرتم  کلامم  ناملـسم و  للم  زا  دـحتم  يا  ههبج  لیکـشت  يارب  دـنک و  زیهرپ  ناریا  بالقنا  اب  شکمـشک  فالتخا و 
بظاوم هقطنم ، زرابم  للم  رامعتـسادض و  ياه  تلود  هک  دـنک  یم  باجیا  یتسیلایرپما  ياه  هئطوت  اب  هزراـبم  ترورـض  هک  تسا  یعیبط  .دـیوج  تکرش 
یناپمک لیئارسا و  اکیرما ، دوس  هب  زج  عضو  نیا  اریز  دنوشن ؛ لوغشم  دوخ  نیب  گنج  شکمـشک و  هب  دنتفین و  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  ماد  رد  هک  دنـشاب 

(1) .دوش یمن  مامت  یتفن  ياه 

اب بسانتم  هنیمز ، نیمه  رد  هدوت  بزح  مدرم ، همان  زورما  هرامـش  رد  .تسا  هدـش  جرد  اـه  هورگ  عضاوم  مـالعا  زین  رگید  عباـنم  رد  زورما  ناـهیک ، زج  هب 
اب هک  ییاتدوک  دمآ ؛ راک  يور  هتـشذگ  لاس  ياتدوک  یپ  رد  تسا ، تردق  سأر  رب  نونکا  هک  یهورگ  دهد : یم  رظن  نینچ  شیوخ  یـشم  بوچراچ و 
اب ینمـشد  هار  رد  زاـغآ  ناـمه  زا  هورگ  نیا  .تفرگ  ماـجنا  نآ  نالوئـسم  زا  رفن  اهدـص  ثـعب و  يربـهر  ياـضعا  زا  رفن  مادـعا 25  اب  رکبلا و  يراـنکرب 

قوقح اه و  يدازآ  مامت  روشک  لخاد  رد  قارع  یثعب  میژر  .تشاذـگ  ماـگ  ناریا ، هلمج  زا  هقطنم ، برع و  ياـه  قلخ  یتسیلایرپمادـض  شبنج  هعومجم 
، دوب هتفریذـپ  لاح  ره  رد  یلو  صقان ، روط  هب  هچرگ  ًاقباس  هک  ار  قارع  نیـشندرک  هقطنم  يراتخمدوخ  درک و  لامدـگل  تواقـش  اب  ار  قلخ  کـیتارکمد 
ار اـه  تسینومک  دـش و  رو  هلمح  قارع  تسینومک  راـختفارپ  بزح  رب  میژر  نیا  .دز  تسد  یـسیلپ  یماـظن  مجاـهت  هب  قارع  درُک  قـلخ  رب  دوـمن و  ضقن 

نهیم رگید  قارع  میژر  .دناشک  فوخم  ياه  لاچ  هایـس  هب  و  قارع ) كاواس  " ) نما  " نامزاس ياه  هاگ  هجنکـش  هب  ای  مادعا  ياه  نادـیم  هب  هورگ  هورگ 
یهاوخ و تلادـع  یتسود و  نهیم  مرج "  " هب طقف  اهنآ ، یبهذـم  یـسایس و  یکلـسم و  دـیاقع  زا  رظن  عطق  یعامتجا و  رـشق  ره  زا  زین  ار  یقارع  ناتـسود 

دهد و یم  رارق  هجنکش  رازآ و  درگیپ و  ضرعم  رد  یبلط ، يدازآ 
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رد ار  ناریا  عولخم  هاش  یسیلپ  راوخنوخ  يروتاتکید  و  يزیخاتسر "  " دحاو بزح  تسایس  قارع  یثعب  میژر  مالک ، کی  رد  .دناسر  یم  لتق  هب  اباحم  یب 
(1) .دنک یم  ارجا  مامت  يرگ  یشحو  اب  نما ،"  " نامزاس هلیسو  هب  و  ثعب " دحاو "  بزح  مان  هب  قارع ،

یناتـسکاپ قارع ،  " مان اـب  يا  هلاـقم  یط  دوخ  زورما  هرامـش  رد  هدوت ) بزح  ياـه  هخاـش  زا   ) یناریا نازومآ  شناد  نوناـک  ناـگرا  ون ، شخرذآ  هیرـشن 
لیاسو زا  ناتسکاپ  هک  روط  نامه  .تسا  هتـشاذگ  ناتـسکاپ  روتاتکید  قحلاءایـض ، ياپ  ياج  اپ  قارع  یعاجترا  یمدرمدض و  میژر  تسا : هدروآ  رگید "
فیاظو نامه  ناتسزوخ ، ناتـسدرک و  رد  بالقنادض  ياه  هورگ  ینابیتشپ  اب  زین  قارع  دنک ، یم  هدافتـسا  ناتـسناغفا  بالقنا  دضرب  هئطوت  هار  رد  نکمم 

رد یتسیلانویسان  ِسح  کیرحت  تهج  یـسوموبا  گرزب و  کچوک و  بنت  هلئـسم  حرط  اه و  هئطوت  هنوگ  نیا  .دهد  یم  ماجنا  ناریا  بالقنا  دروم  رد  ار 
(2) .دریگ یم  تروص  روظنم  نیمه  هب  يزرم ، ياه  هاگساپ  اه و  هدکهد  هب  زواجت  قارع و  میقم  نایناریا  اب  يراتفردب  زین  و  هقطنم ، یبرع  ياهروشک 

زورما هرامـش  هتـشون  هب  .دـنزادرپ  یم  رظن  مالعا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  روشک ، رـسارس  زا  اه ، هورگ  اه و  تیعمج  رگید  یـسایس ، ياه  هورگ  رب  هوالع 
نیا رد  ناوارف ؛ دورد  اب  : » دـش هرباخم  نارهت  رد  ینیمخ  ماما  رـضحم  هب  ناریا  برغ  قح " لها  هعماج   " فرط زا  مارگلت  نیا  یمالـسا ، يروهمج  همانزور 

هتـساخاپ هب  تما  هیلعرب  اکیرما ، مسیلایرپما  شراوخناهج  بابرا  نامرف  تحت  نئاخ ، نیـسح  مادـص  یگدرکرـس  هب  قارع  ثعب  نیگنن  تموکح  هک  عقوم 
زا یگدنیامن  هب  یلم و  یبهذـم و  هفیظو  قبط  اذـل  هدز ... ، تسد  دوخ  نینوخ  مادـقا  نیرت  یناسنادـض  نیرت و  هنامحر  یب  هب  قارع  میقم  نایناریا  ناریا و 
قح لها  ریاشع  ینعی  دنراد  یم  رب  مدق  نهیم  زا  عافد  قح و  هار  رد  نانچمه  هدروخن و  ار  یبنجا  لامع  بیرف  هاگچیه  هک  مرگنـس  مه  نانیـشنزرم  فرط 

نانیمطا و  مالعا ، گرزب  درمدار  نآ  یتسیلایرپما  دض  سدقم و  فادها  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  يزابناج و  بتارم  یناخرایهلا ، یباجنـس  یناخلق ، نازروگ / 
رورغم دنلبرـس و  سرگاز  ياـه  هوک  نوچ  مالـسا ، ناریا و  نانمـشد  ربارب  رد  دراد ، دوجو  قح  لـها  نانیـشنزرم  ياـه  گر  رد  ینوـخ  هرطق  اـت  مهد  یم 

(3) .يردیح رغصا  دیس  ناریا ، برغ  قح  لها  هعماج  فرط  زا  .داتسیا  میهاوخ 
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رب .دـندرک  زواجت  هیکرت  ییاضف  میرح  هب  هتـشذگ  زور  ناریا ، ییاوه  يورین  ياـهرتپوک  یله  اـهامیپاوه و  هک  درک  مـالعا  هیکرت )  ) یلوتاـنآ يرازگربخ 
لابند هب  .دندش  دراو  هیکرت  ياضف  هب  چیونیرگ ، تقو  هب  تعاس 7  رد  یناریا  يامیپاوه  شش  هیکرت ، قرش  رد  عقاو  پلازوا  رهش  رادنامرف  شرازگ  ساسا 
تقو هب  زورید  تعاس 10:30  رد  ناریا  رتپوک  یله  هس  نینچمه  .دـنا  هداد  ماجنا  ناریا  تاـماقم  دروم  رد  ار  مزـال  تامادـقا  هیکرت  تاـماقم  هثداـح ، نیا 

زا يدادـعت  هک  دوزفا  ربخ  نیا  نمـض  هیکرت  يرازگربخ  .دـنداد  رارق  هلولگ  فدـه  ار  روشک  نیا  كاـخ  هیکرت  ياـهزرم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  چـیونیرگ ،
هدیسرن يا  همدص  یسک  هب  هثداح  نیا  رد  .تسا  هدش  تفای  لحم  رد  اه ، حالس  نیا  ياه  گنشف 
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(1) راد همادا  يوهس  ای  تسا  هدوب  يدمع  لمع ، ایآ  هک  نیا  هرابرد  قیقحت  تسا و 

یناریا 40 هدـنگنج  ياـهامیپاوه  [ 24/1/1359  ] هتـشذگ زور  : » دـش مـالعا  تروـص  نیا  هب  روـبزم  هثداـح  دادـغب ، وـیدار  یبرع  شخب  رد  لاـح ، نیا  رد 
ندش هتفرگرـس  زا  لابند  هب  نارابمب  نیا  هک  تسا  یکاح  اه  شرازگ  .دنداد  رارق  دوخ  نارابمب  فدـه  هیکرت  ناریا و  ياهزرم  رد  ار  نیـشندرک  ياتـسور 

، دنا هدـش  قفوم  يزرم  هقطنم  نآ  رد  میقم  یناریا  ياهدرک  اه ، شرازگ  نیمه  ساسا  رب  .تسا  هتفرگ  تروص  یتلود  ياهورین  اهدرک و  نیب  ياهدروخرب 
(2)« .دننک ریسا  ار  شترا  رسفا  ُهن  هیحان و  نآ  هدنامرف 

یگنج ياهرتپوک  یله  يزادـناریت  هیکرت و  ياهزرم  هب  ناریا  یگنج  ياهامیپاوه  زواجت  شترا ، كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداـش  ناریا ، رد  رگید  يوس  زا 
اب ام  هک  يا  هنـسح  طباور  هب  هجوت  اب  تفگ : هراب  نیا  رد  زین  شترا  ییاوه  يورین  هدنامرف  .درک  بیذکت  ًادیدش  ار  روشک  نیا  يزرم  ياهاتـسور  هب  ناریا 
رد يزاورپ  تایلمع  هنوگ  چـیه  لاح  هب  ات  ام  ًایناث  .دوش و  یم  بیذـکت  ًاـیوق  ربخ  نیا  تسا و  هتـشادن  هقباـس  يزیچ  نینچ  نونک  اـت  میراد ، هیکرت  تلود 

(4)-(3) .میا هتشادن  هیکرت  ناریا و  ياهزرم  یلاوح 
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ار هاپس  تایلمع  هدنامرف  فیرشوبا  هتشذگ  زور  تاراهظا  بزح ، نیمه  نارس  زا  نایرولب  ینغ  زین  زورما  و  تارکمد ، بزح  نارس  زا  ولمساق  هتشذگ  بش 
.درک دیکأت  رما  نیا  رب  هرابود  زین  فیرشوبا  .دندرک  بیذکت  بزح ، نیا  یگتسباو  هرابرد 

هیهت يارب  ناتسدرک ، تارکمد  بزح  نارس  زا  ولمساق  ياقآ  هدیسر ، ياه  شرازگ  قبط  دوب : هتفگ  یتاعوبطم  يا  هبحاصم  نمض  فیرشوبا  هتـشذگ  زور 
ناریا هب  قارع  زا  قارع و  هب  اج  نآ  زا  ناتـسراغلب و  هب  یکاولـسکچ  قیرط  زا  تامهم  نیا  يدوز  هب  .تسا  هداتـسرف  وکـسم  هب  ار  یتئیه  تامهم  هحلـسا و 

هبحاصم نیا  (5) .تسا هداد  شرافس  هدنیآ ، ناتسبات  راهب و  رد  ددجم  یماظن  یتایلمع  تیلاعف  يارب  ار  تامهم  نیا  ولمـساق  ياقآ  .دش  دهاوخ  هداد  لاقتنا 
(6) .دش شخپ  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  يادص  تعاس 14  رابخا  رد 

ضحم بذـک  ربخ  نیا  هک  نیا  رد  : » تفگ نارهت ، رد  سراپ  يرازگربخ  اب  یـسامت  رد  ولمـساق  نامحرلادـبع  هتـشذگ  بش  هبحاصم ، نیا  هب  شنکاو  رد 
رسارس مدرم  ینیمخ  ماما  هک  یماگنه  تسرد  رگید ، ناهاوخدب  فیرشوبا و  روظنم  .مرادن  يدیدرت  درک ، دنهاوخن  رواب  ار  نآ  یمارگ  نانطومه  تسا و 
ینونک ساسح  طیارـش  رد  یتسیلایرپمادض  نازرابم  فوفـص  رد  يزادنا  هقرفت  زیمآ ، کیرحت  ربخ  نیا  زا  دننک ، یم  توعد  یلدکی  داحتا و  هب  ار  روشک 

« .تسا
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نیا تقو  چیه  ولمـساق  ياقآ  تفگ : يو  .تفرگ  سامت  فیرـشوبا  اب  ولمـساق ، تاراهظا  هرابرد  نارهت ، رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  نایرج ، همادا  رد 
نآ اب  تاـمهم ، هحلـسا و  تفاـیرد  يارب  دراد و  هطبار  تردـقربا  کـی  اـب  هک  دـنکب  فارتعا  دـیآ  یمن  یلقاـع  مدآ  چـیه  درک و  دـهاوخن  لوبق  ار  فرح 

بیذکت دنا ، هدرک  بسک  نارادساپ  هاپـس  یتاعالطا  قثوم  عبانم  هک  ار  ربخ  نیا  دیاب  دنتـسه ، یلقاع  مدآ  مه  ناشیا  نوچ  و  دنک ، یم  هرکاذـم  تردـقربا 
رد نیسح  مادص  اب  ناشیا  ياه  تاقالم  .دنراد  شیپ  رد  ییاه  همانرب  هچ  هدنیآ  رد  اهنیا  هک  دهد  یم  ناشن  هقطنم  رد  نایاقآ  نیا  تاکیرحت  ًانمـض  .دیامن 

(1) .دراد کیدزن  هطبار  نیسح  مادص  اب  هک  دنک  یمن  مالعا  اجک  چیه  رد  ناشیا  هتبلا  .تسا  هلئسم  نیمه  زا  یکاح  زین  ناریا  زرم 

ناـهیک اـب  ییوـگ  تفگ و  رد  تاـباختنا ، لوا  هلحرم  رد  داـباهم  زا  یباـختنا  يادـیدناک  تارکمد و  بزح  يزکرم  هتیمک  وـضع  ناـیرولب  ینغ  زین  زورما 
یگتسباو يروشک  هورگ و  چیه  اج و  چیه  هب  ام  بزح  هک  میا  هتفگ  ررکم  تاعفد  هب  اهراب و  ام  تفگ : يو  .درک  بیذکت  تدش  هب  ار  فیرشوبا  نانخس 

نایرولب .دراد  ناریا  یمومع  راکفا  درُک و  تلم  هب  هیکت  دوخ ، قحرب  تازرابم  رد  هکلب  دنک ؛ یمن  زارد  سک  چیه  يوس  هب  يدـعت  انمت و  تسد  درادـن و 
نداد قوس  اکیرما و  اب  هزرابم  رد  یمومع  راکفا  فارحنا  ام ، تکلمم  ینونک  ساسح  عاضوا  رد  تاـماهتا  نیا  هزیگنا  لـیلد و  اـهنت  نم ، داـقتعا  هب  دوزفا :

یب ماهتا  نینچ  نیا  دناد ، یم  ناملسم  کی  ار  دوخ  هک  فیرشوبا  ياقآ  هک  مفسأتم  رایسب  نم  تفگ : نایاپ  رد  يو  .تسا  يوروش  يوس  هب  هزرابم  تهج 
(2) .تسین یعقاو  ناملسم  کی  هتسیاش  نأش و  رد  یلمع  نینچ  اریز  دنز ؛ یم  ساسا 

يروهمج شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  ياـضما  هک  مارگلت  نیا  نتم  .دـش  هرباـخم  هاپـس  هب  شترا  كرتشم  داتـس  زا  یمهم  مارگلت  زورما  لاـح ، نیمه  رد 
هب هموح  جدننس و  زا  هتشذگ  زور  دنچ  رد  هک  ییاوه  ییاسانش  رد  اجازن ، مالعا  ربارب  : » تسا رارق  نیا  هب  دراد ، هارمه  ار  رهمداش  رکشلرس  ناریا ، یمالسا 

تسا یکاح  تاعالطا ، رابخا و  دوجوم و  دهاوش  نئارق و  اهتنم  تسا ؛ هدیدرگن  هدهاشم  یعامتجا  حالس  رارقتسا  رب  لاد  یعضاوم  هنوگ  چیه  دمآ ، لمع 
ناتسدرک قطانم  هب  هطوبرم ، تامهم  نیگنس و  کبس و  ياه  حالـس  فلتخم  عاونا  ندرک  دراو  هب  مادقا  دوجوم  بازحا  اه و  هورگ  شیپ ، اه  تدم  زا  هک 

(3)« .دوش یم  دراو  قارع  ناریا و  زرم  قیرط  زا  ثحب  دروم  ياه  حالس  .دنا و  هدومن  تشدرس ، هناب ، ناویرم ، زقس ، جدننس ، صوصخ  هب 

571

هب .دز  تسد  يا ، هقطنم  تیمکاح  لامِعا  شیامن  کی  تردـق و  رونام  کی  هب  یمومع ، راکفا  دنـسپ  دروم  عوضوم  کی  رد  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح 
نادـنز هب  درک و  ریگتـسد  ار  کیب  ناخ  یلع  مان  هب  هناب  زقـس و  نیناوخ  زا  یکی  هناب ، هخاش  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  هناب ، زا  ناـهیک  راـگنربخ  هتـشون 

هک تسا  هدش  ریگتسد  تلع  نیا  هب  صخش  نیا  هک  دش  مالعا  هناب ، هخاش  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوس  زا  هدش  رـشتنم  هیمالعا  رد  .داد  لیوحت  بزح 
كاواس اب  میقتسم  يراکمه  توغاط  نامز  رد 
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(1) .دشاب یم  درُک  تلم  هب  نئاخ  ثعب و  تلود  سوساج  راکمه و  مه  الاح  تسا و  هتشاد  هلحنم 

هاپس يوگنخس  هلمج ، زا  هراب ، نیا  رد  .تسا  هدرک  لتخم  یلک  هب  ار  طاقن  یخرب  تیعـضو  حلـسم  ياه  هورگ  تیمکاح  لامِعا  روضح و  رگید ، يوس  زا 
ار دوخ  ماشحا  لاوما و  دندش  راچان  نیشن  كرت  نیشندرک و  ياهاتسور  نانکاس  باکت ، فارطا  رد  حلسم  دارفا  راشف  رثا  رب  درک : مالعا  هیمورا  نارادساپ 

(2) اپمه ولپوچ و  دابآ ، دمحا  دابآ ، نسح  زا : دنا  ترابع  اهاتسور  نیا  .دنوش  هدنهانپ  باکت  شخب  هب  دننک و  اهر 

ینارحب قطانم  یلصا  ياه  يراتفرگ  رانک  رد  ییاه  هیشاح 

هدنهانپ باکت  هب  تسا  هدش  لتخم  ناشیگدنز  حلسم  ياه  هورگ  راشف  رثا  رب  هک  باکت  فارطا  ياهاتسور  درک  كرت و  نانکاس  هیمورا : هاپـس  يوگنخس 
.دنا هدش 

هد زا  بکرم  ییاروش  هقطنم ، نیا  رد  دوجوم  تالکشم  تاجنشت و  عفر  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  هیونشا  هدقن و  هقطنم  رد  زین  یهباشم  تیعضو 
روضح اـب  هک  دـش  مـالعا  يا  هسلج  ناـیاپ  رد  اروـش  نیا  لیکـشت  .تسا  هدـش  لیکـشت  هقطنم  نیا  درُک  یلحم و  نادـمتعم  نالوئـسم و  ناـیناحور ، زا  رفن 
.تشاد همادا  تعاس  دوب و 6  هدش  اپرب  هیونشا  هدقن و  ياهرهش  نادمتعم  نالوئسم و  نایناحور ، زا  يدادعت  یبرغ و  ناجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  دیـشمج 
تـشد هیونـشا و  هدقن و  فارطا  ياه  هد  ناعراز  توعد  هقطنم ، ياه  هار  رد  تینما  داجیا  دش : مالعا  حرـش  نیا  هب  روبزم  ياروش  فیاظو  هسلج ، نیا  رد 
یلحم تالکشم  عفر  و  هقطنم ، درُک  كرت و  ناردارب  نیب  يردارب  مهافت و  حور  داجیا  نانآ ، يارب  يزرواشک  تینما  داجیا  دوخ و  تنوکـس  لحم  هب  لیب 
یبسن قفاوت  اب  اروش  ياضعا  روکذـم ، ياه  فدـه  ققحت  يارب  هک  دـش  ررقم  نینچمه  هسلج  نیا  رد  .هقطنم  يداصتقا  ینارمع و  ياه  هماـنرب  يریگیپ  اـب 

(3) .دنهد لیکشت  ار  دوخ  هسلج  هتفه  ره  اضعا ،
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هنال ، " اکیرما قباس  ترافـس  هب  دوش و  یم  زاغآ  يا  هدـش  مالعا  هطقن  زا  نارهت ، رد  فلتخم  ياه  هورگ  ییاکیرما  دـض  ياـه  ییاـمیپهار  ماـجنا  ًـالومعم 
هاگـشناد زا  هک  ییامیپهار  کی  زورما  رـصع  اّما  دوش ؛ یم  تئارق  ییامیپهار  هماـنعطق  اـج  ناـمه  رد  ددرگ و  یم  متخ  یناـقلاط  ناـبایخ  رد  یـسوساج ،"

: تسا هدمآ  هعقاو  نیا  زا  دادماب  شرازگ  رد  .دیدرگ  فقوتم  هار  نایم  رد  دش ، عورش  نارهت 

ینف هدکـشناد  لباقم  زا  ییامیپهار  کی  رگراک " هقبط  يدازآ  ناگدـنمزر   " و رگراک " هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  "، " رگراـک هار   " توعد هب 
لامتحا تلع  هب  دوب  هدش  اپرب  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  ندرک  موکحم  روظنم  هب  هک  تارهاظت  نیا  .دش  اپرب  بالقنا  نابایخ  ریسم  رد  نارهت  هاگشناد 
تلاخد اب  هک  هیلوا  ياه  يریگرد  اهدروخرب و  هدیـسر ، ياه  شرازگ  هب  انب  .دشن  ریذـپ  ناکما  شا  همادا  نافلاخم ، زا  یهورگ  نایامیپهار و  نیب  دروخرب 

تارهاظت هب  هدام ، رد 10  يا  همانعطق  رودص  اب  نایامیپهار  .تشادن  یتاراسخ  تامدص و  هناتخبـشوخ  دـش ، يریگولج  نآ  شرتسگ  زا  یماظتنا  نارومأم 
هزرابم هک  دنتـشاد  مالعا  دوخ  هماـنعطق  یط  دـنداد ، یم  رـس  اـکیرما  رب  گرم  راعـش  بترم  هک  ناگدـننک  تکرـش  .دـنداد  ناـیاپ  دوخ  یتسیلایرپمادـض 

همه داحتا  نودب  یعقاو  یتسیلایرپمادض  هزرابم  تسا : هدمآ  نینچمه  همانعطق  نیا  رد  .تسین  ادج  هتسباو  يراد  هیامرس  دض  رب  هزرابم  زا  یتسیلایرپمادض 
دادرتسا نئاخ و  هاش  تشگزاب  لابق  رد  اهنت  دـنوش و  همکاحم  هلـصافالب  دـیاب  ییاکیرما  سوساج  ياه  ناگورگ  .تسین  رـسیم  یبالقنا  یقرتم و  ياهورین 

دیاب زین  مسیلایرپما  اب  یماظن  یـسایس و  يداصتقا و  راب  تراسا  ياهدادرارق  یمامت  .دنوش  هداد  سپ  اکیرما ، رد  ناریا  هدـش  هرداصم  لاوما  زین  وا و  لاوما 
(1) دوش اشفا  وغل و 

يدنت دروخرب  هک  دنور  یم  رامش  هب  ادص  رـسرپ و  لاّعف و  اّما  کچوک ، ياه  هورگ  زا  روکذم ، شرازگ  رد  هدش  هدرب  مان  ياه  هورگ  دوش  یم  يروآدای 
رد زین  دـننک و  یم  در  شاخرپ ، اب  حیرـص و  یمـسر و  روط  هب  ار  ماظن  ینوناق  ياهداهن  تیمکاح و  تحت  نتفرگ  رارق  اهنآ  .دـننک  یم  زاربا  تیمکاح  اـب 
هب عضو ، نیا  .دـننک  یم  مالعا  ًانلع  اهدروخرب  نآ  رد  ار  دوخ  تکرـش  دراد ، دوجو  نآ  نافلاخم  ماظن و  ياهداهن  نیب  هناحلـسم  ياهدروخرب  هک  یقطانم 

زادنارب شالترپ و  ياه  تیلقا  هنوگ  نیا  اب  دروخرب  رد  ماظن  یناوتان  ساسحا  زا  یـشان  هک  دنک  یم  داجیا  شنکاو  ماظن  رادـفرط  ياهورین  رد  یعیبط  روط 
شور هلزنم  هب  تسا ، یبالقنا " تیعـضو   " ياـه یگژیو  زا  هک  اـه " ناـبایخ  رد  فیلکت  نییعت   " و میقتـسم " مادـقا  ، " دوخ هبدوخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛

.دریگ یم  رارق  راک  روتسد  رد  اه  يراجنهان  اب  دروخرب 

رگراک هار  هیرـشن  زورما  هرامـش  رد  هدش  جرد  هلاقم  دـشاب ، هلئـسم  نیا  يارب  يرت  شیب  حیـضوت  دـناوت  یم  هک  هدـش  دای  ياه  هورگ  عضاوم  زا  يا  هنومن 
تاکیرحت دـشوک  یم  تیمکاح  زا  حانج  کی  هب  یکیدزن  راهظا  اب  هک  دزادرپ  یم  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  شنزرـس  هب  یتح  ًاتحارـص  هلاـقم  نیا  .تسا 

هکلب طلسم ، تردق  لک  هن  ار  یلصا  ّرش  نیدهاجم ، تسا : هدمآ  هلاقم  نیا  رد  .دهد  ناشن  ینوناق  ار  دوخ 
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شخب نیمه  اب  ناشیا  هزرابم  مرجال  دوشن ، رطاخ  هدیجنر  هک  دـننک  هلباقم  يروط  شخب  نیا  اب  دـنهاوخ  یم  نوچ  دـنناد و  یم  طلـسم  تردـق  زا  یـشخب 
.دشاب رادروخرب  دناوت  یمن  مزال  قمع  زا  مه ،

اه هدوت  یتاقبط ) ) یـسایس هزراـبم  دـیازفا : یم  نینچ  تسا ، رگراـک " هار   " یـشم طـخ  هدـنهد  ناـشن  یبوخ  هب  هک  یلیلحت  رد  همادا ، رد  هلاـقم ، هدنـسیون 
اه هدوت  ندـناشک  اه و  هدوت  هزرابم  نیا  اب  هلباقم  ینعی  ینوناق ، بوچراچ  هب  تیلاعف  ندرک  دودـحم  دوش و  یم  جراخ  ینوناق  ماظن  بوچراـچ  زا  هراومه 
رب هدمع  هیکت  ای  ندرک و  ینادنز  نوناق  بوچراچ  رد  ار  هزرابم  یلو  تسین ؛ هانگ  ندرک  ینوناق  هزرابم  .تیمکاح  هدـش  يراذـگ  نیم  ياهزرم  نورد  هب 

(1) تسا نیدهاجم  یشم  طخ  یفارحنا  هرگ  نتشاد ، هزرابم  زا  شور  نیا 

دوخ ناگرا  رد  هدوت  بزح  .تسا  هدـش  شرازگ  زیگنارب  تیـساسح  يراتفر  زورما  نیمه  زین  رگراک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  رگید ، هورگ  زا 
تـسیئوئام لیلد  هب  بزح  نیا  هک  دوش  یم  يروآدای  .درک  شرازگ  تسا ، هدـش  ماجنا  زورما  هک  ار  هورگ  نیا  هتفاـی  ناـمزاس  كرحت  کـی  مدرم ) هماـن  )

نیا شرازگ  رد  .دزادرپ  یم  نآ  ياشفا  هب  دـنک و  یم  ادـج  یتسینومک  ياـه  هورگ  رگید  زا  ار  نآ  باـسح  راـکیپ ، ناـمزاس  ندوب  يوروشدـض  ندوب و 
هب راک  تساوخرد  يارب  دـندوب ، هداد  نامزاس  ار  اهنآ  راکیپ " " ياه تسیئوئام  هک  راـکیب  رگراـک  هب 100  کـیدزن  تسا : هدـمآ  روبزم  كرحت  زا  بزح 

رگید قطانم  ای  نیوزق  رد  هک  دنا  هدرک  داهنشیپ  ام  هب  تفگ  درک و  وگ  تفگ و  یعامتجا  روما  راک و  ریزو  اب  اهنآ  هدنیامن  اج  نآ  رد  .دنتفر  راک  ترازو 
دش تفلاخم  دنک ، راک  بحاص  ار  یعقاو  راکیب  نارگراک  تسناوت  یم  هک  داهنشیپ  نیا  اب  اه ، تسیئوئام  کیرحت  هب  اّما  .دیوش  لوغشم  راک  هب  دیناوت  یم 
راک ترازو  نلاس  هطوحم  رد  ناشلکشم ، لح  هب  یگدیسر  ات  اهنآ  هک  دش  مالعا  ًادعب  .دنتسه  نارهت  رد  راک  راتساوخ  طقف  نارگراک  هک  دیدرگ  مالعا  و 

هتسکش يدورو  رد  ياه  هشیـش  زا  یکی  راک  نیا  يارب  دنوش و  نلاس  هطوحم  دراو  هک  دندرک  قیوشت  ار  اهنآ  هدننک ، کیرحت  لماوع  .دنام  دنهاوخ  یقاب 
یخرب هدیـسر ، تاعالطا  نیرخآ  ساسارب  .دش  يریگولج  نادنمراک  جورخ  زا  دـش و  هتـسب  اهرد  اه  تسیئوئام  کیرحت  هب  نلاس ، هب  دورو  زا  دـعب  .دـش 

.دنا هدرک  بورضم  اه  تسیئوئام  مه  ار  راک  ترازو  نالوئسم 

تسیئوئام دراد ، زاین  داحتا  هب  راوخنوخ ، ياکیرما  دوخ ، یلـصا  نمـشد  اب  هزرابم  يارب  قلخ  هک  یطیارـش  رد  : » دسیون یم  شرازگ  نیمه  رد  هدوت  بزح 
(2)« .دنتسه يراکبارخ  کیرحت و  راک  رد  مامت  تیدج  اب  اه 

573

كاـنرطخ هئطوـت   " تشرد ناوـنع  اـب  شرازگ  نیا  .درک  هـئارا  یـشرازگ  ناریا ، دـضرب  قارع  هدـنیآ  ياـه  هماـنرب  فادـها و  هراـبرد  هدوـت  بزح  زورما 
لفاـحم رد  دـیدرگ ، رکذ  نآ  رد  هک  ییاـهربخ  لـیلد  هب  شرازگ  نیا  .دـش  جرد  بزح  نیا  هماـنزور  لوا  هحفـص  رد  قارع ،" یثـعب  میژر  بالقنادـض و 

.دش هتسناد  تیمها  اب  یلخاد 

943 ص :

ص10. همیمض ، ، 25/1/1359 هرامش 19 ، رگراک ،" هار   " هیرشن - 1
ص8. ، 26/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 2
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هئطوت رد  قارع  یثعب  میژر  تسا ، هدیسر  عالطا  ام  هب  قارع  یثعب  میژر  هب  هتسباو  لفاحم  زا  هک  يروط  هب  : » تسا حرـش  نیا  هب  شرازگ  لوا  تمـسق  نتم 
و ناتـسدرک ،) ناتـسزوخ و  رد   ) ناریا ياهزرم  رد  یماظن  دودحم  ییاذیا  تایلمع  ناتـسزوخ ، رد  يراکبارخ  همادا  نمـض  ناریا ، بالقنا  هیلع  دوخ  ياه 
، ناریا رد  بالقنادض  هب  هتسباو  لماوع  بناج  زا  کیدزن ، هدنیآ  رد  هک  دراد  راظتنا  ناتسدرک ، رد  دوخ  هتـسباو  ياه  هورگ  لامع و  هلیـسو  هب  تاکیرحت 

لابند هب  .زیربت  رد  ناملسم " قلخ  يروهمج  بزح   " یبالقنادض هئطوت  ریظن  دتفا ؛ هار  هب  ناتـسزوخ  رد  یمایق " ، " شترا رد  يرـصانع  تیامح  هب  هیکت  اب 
هقطنم یعاـجترا  ياـه  تلود  ریاـس  قارع و  یثـعب  میژر  زا  دـنک و  مـالعا  ار  دازآ " ناریا   " اـی و  دازآ " ناتـسزوخ  ، " بالقنادـض تسا  رارق  ماـیق "  " نیا

(2)-(1)« .دنزب تسد  ناریا  هیلع  هناراکزواجت  هدرتسگ  تایلمع  هب  قارع  شترا  يا  همدقم  نینچ  اب  دنک و  ینابیتشپ  ياضاقت 

یـسیلگنا و ییاکیرما و  ياه  تسیلایرپما  : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـش ، هفاضا  قوف  ربخ  هب  میهد ،" یم  رادـشه  اـم   " ناونع اـب  هک  شرازگ  مود  تمـسق  رد 
ياه هئطوت  همه  تسکش  تروص  رد  هک  دنتشاد  میمـصت  دندوب و  هدید  كرادت  ار  يا  هشقن  نینچ  مه ، قدصم  رتکد  تموکح  نارود  رد  يولهپ ، رابرد 

هک یطاقن  نیرت  ساسح  زا  یکی  ینونک ، طیارـش  رد  هک  تسین  دـیکأت  هب  مزال  .دـننک  هدایپ  ار  هنانئاخ  هشقن  نیا  ناتـسزوخ  رد  نارهت ، رد  ناش  ییاـتدوک 
دناوت یم  رطخ  نیا  هب  یهجوت  مک  هنوگره  .تسا  ناتـسزوخ  دـنزاس ، دراو  همطل  ناریا  بالقنا  هب  هلیـسو  نادـب  دـنناوت  یم  ییاـکیرما  ياـه  تسیلاـیرپما 
يارب اکیرما ، مسیلایرپما  یگدرکرـس  هب  اه ، تسیلایرپما  هناراکتیانج  هنارگتراغ و  طلـست  هیلع  ام  قلخ  یخیرات  هزرابم  يارب  یکاـنرطخ  رایـسب  ياهدـمایپ 

هب ار  لوئسم  تاماقم  همه  یبالقنا و  ياهورین  همه  قلخ ، همه  ام ، .دشاب  هتشاد  ناریا ، یقلخ  یتسیلایرپمادض و  گرزب  بالقنا  شرتسگ  میکحت و  تیبثت ،
(3)« .میناوخ یم  ارف  قارع  یثعب  میژر  یلخاد و  بالقنادض  اکیرما ، مسیلایرپما  ياه  هئطوت  ربارب  رد  یبالقنا  تیعطاق  داحتا و  يرایشه ،

574

؛ تسا بزح  عضاوم  زا  بسانم  يرادرب  هرهب  یعامتجا و  یمدرم و  هاـگیاپ  بسک  رد  هدوت  بزح  قیفوت  مدـع  مهم  لـماع  يوروش ، هب  یگتـسباو  عوضوم 
یگتـسباو نیا  ندرک  ناهنپ  هجو د ر  چـیه  هب  روبزم  بزح  هک  نیا  بلاج  .دـنک  هئارا  ماما  طخ  نایرج  اب  نداد  قابطنا  اب  ار  نآ  دـشوک  یم  هک  یعـضاوم 

هزور همه  بزح ، نیا  همانزور  رد  .دنک  یم  فیرعت  لقتـسم  یّلم و  ینایرج  ار  دوخ  نانچمه  هتبلا  دـیامن ؛ یم  دـیکأت  ًابترم  نآ  رب  هکلب  دـنک ؛ یمن  شالت 
ياه شرازگ  اه و  لیلحت  اهربخ و 

944 ص :

، يدـج رادـشه  یعون  هلزنم  هب  ًالمع  تفای و  یعیـسو  ساکعنا  یلخاد  تاعوبطم  رد  نآ ، لوا  شخب  هژیو  هب  هدوت  بزح  شرازگ  دوش  یم  يروآداـی  - 1
عالطا ام  هب  قارع  یثعب  میژر  هب  هتسباو  لفاحم  زا  هک  يروط  هب   " ترابع هب  دنخشیر ، هیانک و  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  اّما  تفرگ ؛ رارق  هجوت  دروم 

.تسناد بزح  نیا  یگتسباو  رب  يرگید  دهاش  ار  نآ  درک و  هراشا  تسا " هدیسر 
ص1. ذخأم 80 ، - 2
ص1. ذخأم 80 ، - 3
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.تسا نینچ  زین  زورما  .دوش  یم  غیلبت  تیاـمح و  نآ  راـتفر  عضاوم و  يوروش و  زا  میقتـسمریغ ، اـی  میقتـسم  روط  هب  اـهنآ  رد  هک  دوش  یم  جرد  یفلتخم 
اب یـشرازگ  رد  .دوش  یم  هراشا  اهنآ  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  بزح ، نیا  ناگرا  مدرم ، هماـن  زورما  هرامـش  رد  هدـش  جرد  هلاـقم  هس  رما ، نیا  زا  يا  هنومن 

نتم (1)" دتسرف یم  مرگ  دورد  ناریا  قلخ  هب  هم ، هام  لوا  نشج  تبـسانم  هب  دوخ  ياهراعـش  رد  يوروش ، داحتا  تسینومک  بزح  يزکرم  هتیمک   " ناونع
: تسا هدمآ  لیذ 

هب طوبرم  ياهراعـش  هلمج  زا  .تسا  هداد  راـشتنا  ار  هم  هاـم  لوا  نشج  ياهراعـش  هلاـسره ، تنـس  قبط  يوروش ، داـحتا  تسینومک  بزح  يزکرم  هتیمک 
عاجـش قلخ  هب  هناردارب  دورد  .مانتیو  نامرهق  قلخ  هب  هناردارب  دورد  : » تسا رارق  نیا  هب  یلم ، شخب  يدازآ  ياه  شبنج  ناهج و  ياـه  قلخ  زا  یناـبیتشپ 

زا هناعاجش  هک  ناتـسناغفا  قلخ  هب  هناردارب  دورد  .تسا  لوغـشم  یقلخ  دازآ و  لقتـسم ، يایچوپماک  يانب  هب  هک  ایچوپماک  قلخ  هب  هناردارب  دورد  .سوئال 
ياه قلخ  هب  مرگ  دورد  .دنک  یم  هزرابم  هناعطاق  یتسیلایرپما ، تالخادم  هیلع  هک  ناریا  قلخ  هب  مرگ  دورد  .دنک  یم  عافد  لیروآ  بالقنا  ياهدرواتـسد 

هب مرگ  دورد  .دننک  یم  هزرابم  یعامتجا  یقرت  لالقتسا و  يدازآ ، هار  رد  یتسرپداژن ، رامعتسا و  زا  هراق  لماک  يدازآ  هار  رد  مسیلایرپما ، هیلع  هک  اقیرفا 
کیتارکمد تفرـشیپ  هار  رد  مسیلایرپما ، عاجترا و  هیلع  هک  نیتال  ياـکیرما  ياـه  قلخ  هب  مرگ  دورد  .تسا  هدروآ  تسد  هب  لالقتـسا  هک  هوباـبمیز  قلخ 

هک یلیـش  ياه  تارکمد  ناشکتمحز و  همه  هب  .رگراک  هقبط  هب  مرگ  دورد  .هئوگاراکین  نامرهق  قلخ  هب  مرگ  دورد  .دـننک  یم  هزراـبم  دوخ  ياـهروشک 
(2)« .دننک یم  هزرابم  یتسیشاف  عاجترا  هیلع  هناراکادف 

شرازگ نینچمه  تسا ؛ هدیـسر  پاچ  هب  درک " موکحم  ًایوق  ناتـسناغفا  هیلع  ار  اـکیرما  ياـه  هئطوت  دـسا  ظـفاح   " ناونع اـب  یـشرازگ  هرامـش  نیمه  رد 
شرازگ هس  نیا  .تسا  هدش  جرد  دننک " یم  تیامح  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  ربارب  رد  ناریا  بالقنا  زا  یتسیلایسوس  ياهروشک   " ناونع اب  یلصفم 

(3) .دنا هدوت  بزح  هنایارگ  سور  یسایس  ياه  شیارگ  رب  يدیکأت 

575

نیا زا  ییاـه  هنومن  مه  زورما  .دراد  همادا  ناـنچمه  قـلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ناـفلاخم  ناراداوـه و  یکیزیفریغ  یکیزیف و  ياـه  يریگرد  اـهدروخرب و 
ناهیک داد ، يور  زورما  حبص  هک  زاریـش  فارطا  يریگرد  هرابرد  .تسا  رکذ  روخرد  نارهت ، رد  زین  زاریـش و  کچوک  ياهرهـش  زا  یکی  رد  اهدروخرب ،

زا ناقرز  مدرم  زا  يا  هدع  نیب  تفگ  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  زاریش ، ناتـسرهش  يرمرادناژ  هیحان  هدنامرف  دراطع  درگرـس  تشون :
مامت همین  نامتخاس  دـندش و  یمخز  فرطود  زا  يا  هدـع  نآ ، یط  .داد  يور  يریگرد  ناتـسرهش ، نیا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ياـضعا  زاریـش و  عباوت 

نیمه هیاپ  رب  .دش  ناریو  تفرگرارق و  هلمح  دروم  ناقرز  رد  قلخ  نیدهاجم  رتفد 

945 ص :

ذخأم 80. - 1

ذخأم 80. - 2
.يوروش ص956 زا  دیدش  يرادبناج  نومضم  اب  هدوت  بزح  زا  شرازگ  ود  شرازگ 574 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
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زا هدیـسر  شرازگ  نیرخآ  .داد  يور  نیدهاجم  ناراداوه  مدرم و  زا  یعمج  نایم  کیژولوئدـیا  تاثحابم  لابند  هب  يریگرد  نیا  دوش  یم  هتفگ  شرازگ 
هب نامرد  يارب  يریگرد  نیا  ناحورجم  زا  نت  تشه  .تفای  نایاپ  يرمرادـناژ  نارومأم  ییاوه  يزادـناریت  تلاخد و  اب  يریگرد  هک  تسا  یکاـح  ناـقرز 

توعد هب  هرظانم  نیا  .داد  شرازگ  نامزاس  نافلاخم  ناقفاوم و  نیب  نارهت  رد  يا  هرظانم  هراـبرد  زین  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  (1) .دنتفای لاقتنا  زاریش 
هک نآ  زا  سپ  یلو  دوش ؛ رازگرب  يرافغ  يداه  قلخ و  نیدـهاجم  نیب  زورما  دوب  انب  یعاـمتجا ، تاـطابترا  مولع  هدکـشناد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا 

سپ هسلج ، رد  رضاح  تیعمج  تسا : یکاح  روبزم  شرازگ  .درک  ینارنخس  تکرش و  هسلج  نیا  رد  ییاهنت  هب  هدربمان  دندرک ، در  ار  نآ  قلخ  نیدهاجم 
رارف روظنم  هب  نامزاس  هک  ار  یتسد  هب  قامچ  ماهتا  يو  .دـندرک  تاساسحا  زاربا  وا  يارب  اکیرما " رب  گرم  يرافغ ، رب  دورد   " راعـش اب  يرافغ ، دورو  زا 

(2) .منک یم  موکحم  ار  نآ  نم  درک و  دهاوخ  دشر  ناتفرط  دیدرک ، دنلب  یقامچ  اجره  تفگ : درک و  در  دوب ، هدرک  حرطم  هرظانم  زا 
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لماع یتشهب  رتکد  شرازگ ، نیا  رد  .دوب  هدـش  هیهت  یتشهب  هّللا  تیآ  یتاـعوبطم  هبحاـصم  هناـهب  هب  هک  درک  هرباـخم  یـشرازگ  رتیور  يرازگربخ  زورما 
اب ار  روبزم  يوگو  تفگ  رتیور  هک  دـهد  یم  ناشن  اراکـشآ  لصفم ، ًاتبـسن  شرازگ  نیا  .تسا  هدـش  هداد  ناشن  ناریا  رد  يریگ  ناگورگ  موادـت  یلـصا 

رتکد ینونک  هاگیاج  میـسرت  رد  لاحره ، رد  شرازگ  نیا  .تسا  هدرک  میظنت  دراد ، یتشهب  نافلاخم  عضاوم  هب  يدایز  تهابـش  هک  یـصاخ  يریگ  تهج 
يرازگربخ دروخرب  عون  زا  تسا  يا  هنومن  هوالع  هب  تسا ؛ دـیفم  ماـما ، طـخ  ینونک  هرهچ  نیرت  صخاـش  یمالـسا و  يروهمج  بزح  لـکریبد  یتشهب ،

؛ تسا هدرک  هرباخم  یتشهب " رتکد  اب  یجراخ  ناراگنربخ  هبحاصم   " ناونع اب  رتیور  ار  شرازگ  نیا  .ناریا  ینونک  يدـنب  حاـنج  لـئاسم و  اـب  یبرغ  ياـه 
نانچ لاؤس  دروم  صخـش  : » تسا هدمآ  شرازگ  رد  .تسا  هتخادرپ  یتشهب  تیـصخش  لیلحت  حیرـشت و  هب  یـصاخ  يریگ  تهج  اب  هرـسکی  نآ ، رد  هتبلا 
دیـس هللا  تیآ  .دهد  یم  یمارآ  هب  ار  دوخ  باوج  سپـس  دنک ؛ یم  ثکم  هاگ  نآ  دهد ؛ یم  خساپ  راب  نیمرازه  يارب  ار  یلاؤس  ییوگ  هک  دنز  یم  دنخبل 

ره رد  یجراخ  ناراگنربخ  نتفریذـپ  يارب  نامز  دوش  نئمطم  هک  نیا  يارب  دوخ  تعاس  هب  ندرک  هاگن  نمـض  ناریا ، بالقنا  ياروش  ریبد  یتشهب  دـمحم 
اب دهد  یم  حیجرت  هک  یتشهب  رتکد  .متـسین  ردتقم  دنیوگ **...  یم  مدرم  هک  روط  نآ   (3)  ... ًاعقاو نم  دیناد ...  یم  دیوگ : یم  تسا ، هدـشن  يرپس  هتفه 

تـشونرس هتـشذگ  لاس  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  هک  تسا  اه ] هللا  تیآ   ] ادـخ نادرم  نیرتزومرم  زا  یکی  دوش ، هتخانـش  رتکد ]  ] شکیمداـکآ ناونع 
يو تاغل  دسر  یم  رظن  هب  هک  يروط  هب  دنک ، یم  هیکت  يا  هفخ  مب و  يادص  اب  بالیـس  ره  يور  هک  يدج  یبهذـم  درم  نیا  .تسا  هداد  لکـش  ار  ناریا 

زا

946 ص :

ص11. ذخأم 23 ، - 1
ذخأم 10. - 2

.تسا رتیور  يرازگربخ  شرازگ  نتم  زا  اه )...( هطقن  هس  نیا  و **  - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1043 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_946_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_946_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_946_3
http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  تاساسحا  زا  يا  هناشن  نیرت  کچوک  تردن  هب  دهد و  یم  خـساپ  یناملآ  ای  یـسیلگنا  هب  ناسکی  روط  هب  ار  تالاؤس  دـنرت ، نیگنـس  ناشمیهافم 
« .دهد یم  زورب 

يانثا رد  بالقنا ، ياروش  رد  هکرحم  يورین  ناونع  هب  تسخن  : » دـنک یم  هئارا  لیذ  بیترت  هب  ار  فلتخم  ثداوح  رد  یتشهب  رتکد  شقن  زا  يریـس  رتیور 
تخس تفـس و  یلاجنج و  یـساسا  نوناق  بوچراچ  هدنزاس  ناونع  هب  سپـس  ناگرزاب ، يدهم  تقوم  تلود  هیاس  تحت  اروش  نیا  هنامرحم  دوجو  هام  ُهن 
تلود راک ، نیا  اب  دـندرک ، هلمح  اکیرما  ترافـس  هب  هتـشذگ  ربماون  رد  ناملـسم  نازرابم  هک  یماـگنه  .دوب  راـک  رد  اـج  همه  یتشهب  رتکد  تسد  ناریا ،
.تسا ارجام  نیا  سپ  رد  یتشهب  رتکد  هک  دـندوب  دـقتعم  ناـیناریا  زا  يرایـسب  .دـندروآ  دوجو  هب  بـالقنا  رد  يدـیدج  جوم  هدرک  نوگژاو  ار  ناـگرزاب 
ترافس ریخست  زا  لبق  وا  شقن  .دوبن " يراوشد  راک  یمادقا ...  نینچ  ...ینیب  شیپ  : " دوب نتفر  هرفط  ًاصخشم  عوضوم ، نیا  هب  عجار  یلاؤس  هب  يو  خساپ 
یمادقا هنوگره  موادم  روط  هب  وا  سپ  نآ  زا  .درک  دییأت  ار  نایوجـشناد  مادقا  هک  دوب  یناریا  هبتر  یلاع  ماقم  نیتسخن  یتشهب  رتکد  دشاب ، هدوب  هک  هچره 
ناگورگ ییاهر  لوصح  تهج  ییاه  شالت  رد  هک  یبرغ  تاملپید  کی  .تسا  هدرک  دـس  ترافـس ، رد  يریگ  ناگورگ  نارحب  عفر  ای  فیفخت  تهج  ار 

یتشهب .دیامنب  اهنآ  ندوب  دـنبرد  زا  ار  دوخ  یـسایس  يرادرب  هرهب  نیرخآ  یتشهب  هک  دـش  دـنهاوخ  دازآ  اه  ناگورگ  یماگنه  تفگ  تشاد ، تلاخد  اه 
رد يا  هدرتسگ  حطـس  رد  هک  یبهذـم  یـسرد  ياه  باتک  فلؤم  ناونع  هب  ًاتدـمع  يو  بالقنا  زا  لبق  .دـش  یـسایس  یگدـنز  دراو  رید  ًاتبـسن  هلاـس ،  51

، یبالقنا ربهر  ینیمخ ، هللا  حور  هللا  تیآ  تسار  تسد  نادرم  زا  یکی  ناونع  هب  يو  سپس  .تشاد  ترهش  تفرگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناریا  سرادم 
« .نارهت هب  هنادنمزوریپ  تشگزاب  ماگنه  دعب  وتاشول و  لفون  يوسنارف  هدکهد  رد  دیعبت  نامز  تسخن  هدش ؛ هنحص  دراو 

اروش تاسلج  رد  یتشهب  رتکد  دنیوگ  یم  بالقنا  ياروش  ياضعا  : » دـسیون یم  دور و  یم  یتشهب  رتکد  ياه  تلـصخ  غارـس  هب  مهزاب  رتیور  اج  نیا  رد 
لبق زا  ار  عوضوم  مامت  یتشهب  تفگ : اروش  وضع  کی  .دـنک  یم  يراددوخ  شا  یـسایس  نافلاخم  اـب  دروخرب  زا  هشیمه  دـنک و  یم  تبحـص  تردـن  هب 

« .دننک ثحب  وا  فرط  زا  تباین  هب  نارگید  دراذگ  یم  دعب  دنک ؛ یم  يزیر  حرط 

ردص ینب  نسحلاوبا  ریگمشچ  يزوریپ  بالقنا ، زا  سپ  ياه  هام  رد  یتشهب  یسایس  هدمع  تسکـش  اهنت  : » دهد یم  همادا  نینچ  ار  ثحب  یلبق  ریـس  رتیور 
یسراف نیدلا  لالج  یتشهب ، ِیمالـسا  يروهمج  بزح  يادیدناک  .دوب  هیوناژ  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  تسا ، وا  یـسایس  نافلاخم  زا  یکی  هک 

دیدج يادـیدناک  يارب  هک  دـنام  یقاب  یمک  رایـسب  تقو  بزح  نیا  يارب  .دـش  فذـح  دنتـسه ، یناغفا  هشیر  زا  وا  هداوناخ  دـش  مولعم  هک  یماگنه  .دوب 
ياه یبایماک  رد  یفطع  هطقن  تاباختنا  نیا  دندرک  یم  رکف  هک  یناسک  اما  .دروآ  تسد  هب  ار  ارآ  دصرد  جنپ  طقف  هک  ییادـیدناک  دـهد ؛ ماجنا  یمادـقا 
تفگ ناراگنربخ  هب  یتشهب  رتکد  یساسا ، نوناق  ددجم  یسررب  زا  سپ  .دندش  هاگآ  عوضوم  نیا  سکع  زا  يدوز  هب  تسا ، هدوب  شبزح  یتشهب و  رتکد 

هتفایرد يو 
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ردـص ینب  هک  یماگنه  .دـنیآ  یم  باسح  هب  هدـنیآ  متـسیس  رد  هک  دنتـسه  ناملراپ  ریزو و  تسخن  تسین و  مهم  یلیخ  ًاعقاو  يروهمج  سیئر  هک  تسا 
نوناـق رد  يو  يارب  هدـش  نییعت  فیاـظو  هب  دـیاب  روهمج  سیئر  هک  درک  اوجن  راـنک  هشوگ و  زا  یتشهب  رتکد  درک ، اـه  ناـگورگ  نارحب  لـح  رد  یعس 
یتشهب هب  کیدزن  یمالـسا  يروهمج  بزح  نویناحور  دیـسر ، یم  رظن  هب  کیدزن  یکانرطخ  زرط  هب  نارحب  نیا  لح  هک  یماگنه  .دـنک  لـمع  یـساسا ،
« .دمآ رظن  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  تسد  هب  ردص  ینب  يارب  یتسکش  نارحب ، لح  هب  طوبرم  ياه  شالت  تسکش  هک  دنداد  بیترت  يوحن  هب  ار  عاضوا 

ياه سنارفنک  رد  شررکم  ياه  خـساپ  زا  یکی  رد  دـیاش  یتشهب  رتکد  یـسایس  هفـسلف  : » دـسیون یم  دوش و  یم  هدـنیآ  هجوتم  رتیور  شرازگ ، همادا  رد 
تسا نکمم  رگید ، ترابع  هب  .دنک " يوریپ  یمومع  هدیا  زا  دشاب و  سامت  رد  تلم  اب  دیاب  هراومه  يربهر  : " دوش هداد  ناشن  هصالخ  روط  هب  یتاعوبطم 

لمع هب  عورش  دیدج  یساسا  نوناق  ياه  داهن  هک  یماگنه  .دشابن  ناگمه  هجوت  دروم  هلئـسم  کی  رگید  اهنآ  تراسا  هک  دنوش  دازآ  ینامز  اه  ناگورگ 
؛ دش دهاوخ  رقتـسم  ناریا  یلاع  ناوید  سیئر  ناونع  هب  دوخ  لغـش  رد  یتشهب  رتکد  تسا -  رود  یهاگدید  نیا  هک  دوش -  لحنم  بالقنا  ياروش  دنک و 

یم : " تفگ یتشهب  .داد ...  دـهاوخ  همادا  شا  یلعف  راـک  لـحم  ینعی  يرتسگداد  ترازو  ياـهورهار  يارو  رد  ذوفن  لاـمِعا  هب  يو  هک  تسا  نشور  اـما 
یم رظن  هب  .داد " مهاوخ  همادا  نامبزح  کیژولوئدیا  تازرابم  رد  تیلاعف  هب  نم  هتبلا  اّما  تسا ؛ یمیظع  راک  ام  تواضق  متسیس  ندرک  یمالـسا  هک  دیناد 

هدمع شقن  اب  یمالـسا  همکحم  لصا  اب  قباطم  هعماج  هرادا  و  نآ ، فیعـضت  برغ و  لدم  مسیلاربیل  در  يژولوئدیا ، نآ  یلـصا  ياه  مارم  لوصا و  دـسر 
شناد يارب  ینارنخس  رد  ًاریخا  یتشهب  رتکد  .دنک  یم  حیرشت  یمالسا " مسینیلاتـسا   " ار نآ  یـسایس  نارگلیلحت  زا  یکی  هچنآ  تسا ؛ نویناحور  يارب  يا 

ياه شور  دننک ، تکرـش  یناملراپ  تاباختنا  رد  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  نایارگ  پچ  هب  دـندرک  یم  تیاکـش  هک  نارهت  بونج  ياه  ناتـسریبد  نازومآ 
(1) .دشاب گنرز  قیدص و  دیاب  صخش  دشاب ؛ هداس  قیدص و  صخش ، هک  تسین  یفاک  تفگ  يو  .درک  حیرشت  ار  دوخ 
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نیا دـمایپ  .دـش  سکعنم  تاعوبطم  رد  دوب ، هداد  رارق  سراپ  يرازگربخ  رایتخا  رد  زورید  هک  هجراـخ  ترازو  هیعـالطا  داـفم  اـب  ییاـه  تفلاـخم  زورما 
رارق يزادـنا  مشچ  رد  ینونک  دـنور  بیترت  نیا  هب  دوب ؛ هدـش  هداد  ربخ  نآ  زا  روبزم ، هیعالطا  رد  هک  دوب  يرفـس  رد  ریخأت  هتفه  کی  مالعا  اه  تفلاخم 

.دماجنیب روبزم  رفس  وغل  هب  اسب  هچ  هک  تفرگ 

يروهمج تلود  طباور  نآ ، ساسا  رب  هک  يا  همانتقفاوم  نتم  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ياروش  میمـصت  هب  اـنب  : » دوب هدـمآ  هجراـخ  ترازو  هیعـالطا  رد 
ردص یسوم  ماما  ندش  دوقفم  رما  رد  قیقحت  يارب  هک  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  دش ، رارقرب  رادراک  دح  رد  یبیل  ناریا و  یمالسا 
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، دنا هدرک  قیقحت  هنیمز  نیا  رد  هک  ییالکو  کمک  اب  هک  ددرگ  مازعا  یبیل  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  فرط  زا  ینویـسیمک  نانبل ، نایعیـش  ربهر 
نـسح ياقآ  یتوهال ، مالـسالا  تجح  زا  بکرم  یتئیه  ظاحل  نیدـب  دـنراد ؛ مالعا  قیقحت و  ار  ناـشیا  ندـش  دوقفم  لـحم  تلع و  رما و  تیعقاو  دـنناوتب 

هام نیدرورف  هبنـشراهچ 27  زور  هک  دـندش  نییعت  يدزی  میهاربا  رتکد  ياقآ  ییابطابط و  قداص  ياـقآ  يداوجدیـس ، جاـح  ردـص  دـمحا  ياـقآ  یبیبح ،
رد ار  مزال  تالیهـست  یبیل  ایلاتیا و  تلود  هک  میراودیما  ام  .دـندرگ  یبیل  مزاع  اج  نآ  زا  قیقحت ، زا  سپ  دـنوش و  راپـسهر  مر  يوس  هب  نارهت  زا  ، 1359

نتم رد  ًاـقیقد  زین  اـم  یمومع  راـکفا  ددرگ و  لـح  یبیل  ناریا و  نیباـم  یف  طـباور  ظاـحل  زا  لکـشم ، نیا  ادـخ  دـیما  هب  هدروآ و  مهارف  قیقحت  تئیه  رما 
(1)« .دریگرارق ردص  یسوم  ماما  ندش  دوقفم  تیعقاو 

تدش هب  روشک ، نیا  تلود  ندـناجنرن  ترورـض  یبیل و  اب  هنـسح  هطبار  تیمها  رب  قارع ، نوزفازور  تادـیدهت  اکیرما و  هطبار  عطق  ساسح  طیارـش  رد 
نایماح و روضح  ذوفن و  نانبل و  رد  یمالسا  بالقنا  نایماح  نایعیش و  دزن  رد  يو  هاگیاج  ردص ، یسوم  ماما  ریظن  مک  ژیتسرپ  هک  ییاج  ات  تسا ؛ هدوزفا 

.ددرگ یبیل  ناریا و  طباور  یگریت  بجوم  تسناوتن  یمالسا ، يروهمج  تردق  زکارم  رد  يو  نادنواشیوخ  یتح 

ماما هب  يا  همان  رد  يرظتنم  یلع  نیـسح  هللا  تیآ  : » داد ربخ  دوخ  زورما  هرامـش  رد  دوش  یم  رـشتنم  اه  حبـص  هک  دادـماب  هماـنزور  هلئـسم ، نیمه  هراـبرد 
تبسن هک  یقیمع  مارتحا  نمض  بناج  نیا  تسا : نینچ  همان  نتم  .دش  یبیل  هب  یناریا  قیقحت  تئیه  رفـس  نداتفا  قیوعت  هب  راتـساوخ  بالقنا ، ربهر  ینیمخ 

بناج نیا  ناتسود  زا  ناشیا  ملئاق و  ردص  ياقآ  بانج  هب 

949 ص :

ص3. ، 24/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 1
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لیکـشت و  یفرط ، زا  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  ساسح  طیارـش  رد  هک  مهد  یم  رکذـت  یلو  مناد ، یم  مزـال  ار  ناـشیا  رما  هب  تبـسن  قیقحت  دنـشاب و  یم 
لیئارسا لباقم  رد  میمصت  روظنم  هب  یبیل  رد  نیطـسلف ) شخب  يدازآ  نامزاس  نمی و  یبیل ، ریازجلا ، هیروس ،  ) يرادیاپ ههبج  ياهروشک  نارـس  سنارفنک 

یـسایس لاجنج  ندرک  اـپرب  ناریا و  اـب  یبیل  طـباور  ندرک  هریت  زج  يا  هجیتن  قوف  عوضوم  ندرک  حرطم  رگید ، فرط  زا  تاداـس  هدـناشن  تسد  میژر  و 
و بناج ، نیا  صیخشت  تسا  نیا  .مناد  یم  يرورض  ار  روبزم  تئیه  مازعا  ریخأت  اذل  دش ؛ دهاوخ  مامت  راوخناهج  ياکیرما  عفن  هب  ًارهق  تشاد و  دهاوخن 

(1)« .تسا ناریا  نامرهق  تلم  بالقنا و  ربهر  اب  میمصت 

تیآ ترضح  رظن  هطقن  دییأت  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يوس  زا  زورما  هیعالطا  نیا  : » تشون دوخ  زورما  هرامش  رد  زین  رـصع ) همانزور   ) ناهیک
هب مزاج  داقتعا  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  .یلاعت  همـساب  دـش : رـشتنم  يراج  طیارـش  رد  یبیل  ایلاتیا و  هب  یناریا  تئیه  نتفرن  رب  ریاد  يرظتنم  هللا 

نیب مزینویهص  مزیلایرپما و  لباقم  رد  نیملـسم  یتازرابم  حلاصم  هب  هک  فالتخا  هنوگره  زا  زیهرپ  مالـسا و  تما  نیب  یلوصا  تدحو  ظفح  يرارقرب  موزل 
رب ار  هل  مظعم  دـیکأت  هدرک و  تیامح  يرظتنم  هللا  تیآ  ترـضح  ردـق  یلاع  هیقف  عطاق  عضاوم  زا  ایلاتیا ، هب  تئیه  مازعا  هرابرد  دزاس ، دراو  همطل  للملا ،

ساسح طیارش  نیا  رد  ار  یمالـسا  یگتـسبمه  ظفح  دهاوخ  یم  هنادجم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  زا  دیامن و  یم  دییأت  ایلاتیا  هب  تئیه  مازعا  مدع 
ظفح هنیمز  رد  ار  هلظ  تماد  ینیمخ  ماما  ترضح  بالقنا ، ریبک  ياوشیپ  ررکم  مایپ  هداد و  حیجرت  يرگید  هظحالم  ره  رب  درذگ ، یم  مالـسا  تما  رب  هک 

(2)« .دنزاس دوخ  نیعلا  بصن  یمالسا ، تدحو 

رد .دش  ور  هبور  قفاوم  فلاخم و  ياهرظن  راهظا  اب  ردص ، یـسوم  ماما  تشونرـس  هرابرد  قیقحت  يارب  ایلاتیا  یبیل و  هب  یناریا  تئیه  مازعا  بیترت ، نیا  هب 
ربخ تئیه  نیا  ياضعا  زا  یکی  ییابطابط  قداص  رتکد  .دـتفا  یم  ریخأت  هتفه  کی  لقادـح  تئیه  نیا  رفـس  هک  دـش  صخـشم  تیاـهن  رد  یتیعـضو  نینچ 

ار دوخ  رفس  نداتفا  ریخأت  لیم ، لامک  اب  تئیه  هک  تسا  هدش  روآدای  ینیمخ ، ماما  روضح  هب  یمارگلت  یط  هک  دش  رکذتم  درک و  دییأت  ار  نآ  رفس  ریخأت 
رد هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  یبیل ، هب  رفـس  زا  يدزی  رتـکد  فارـصنا  مـالعا  هب  هجوت  اـب  دوزفا : دوخ  ربـخ ، جرد  اـب  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  .دریذـپ  یم 

(3) دوش هداد  یتارییغت  نآ  بیکرت  رد  تئیه ، مازعا  تروص 

578

هحلـسا زا  هدافتـسا  ياه  هار  هعلاطم  يارب  هسلج  نیا  .دش  لیکـشت  يرادیاپ  ههبج  وضع  ياهروشک  نارـس  سنارفنک  هسلج  نیرخآ  زورما  رـصع  یبیل ، رد 
شرازگ رد  سراپ  يرازگربخ  .دوب  لیئارسا ، هب  اهروشک  نیا  ياه  کمک  یفالت  هب  ییاپورا آ ن  نادحتم  هدحتم و  تالایا  دضرب  تفن 

950 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص12 ، ذخأم 57 ، - 1
ص2. ذخأم 3 ، - 2

ذخأم 16. - 3
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زا هدافتـسا  لوصا  رد  تسا ، هدش  لیکـشت  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  یبونج و  نمی  هیروس ، یبیل ، ریازجلا ، زا  هک  ههبج  نیا  دـسیون : یم  هسلج  نیا 
اکیرما ياهرازاب  هب  نآ  یتفن  تادـیلوت  مظعا  تمـسق  هک  هریزجلا  رب  یهجوت  لباق  ریثأت  میمـصت  نیا  نارظان ، هتفگ  هب  .تسا  هدیـسر  قفاوت  هب  تفن  حالس 

يارب روشک  نیا  نارظاـن ، هدـیقع  هب  یلو  تسا ؛ هدرک  يراددوخ  رظن  راـهظا  زا  نونکاـت  یلوپیرت  رد  يا  هریزجلا  تئیه  .تشاد  دـهاوخ  دوش ، یم  ریزارس 
قارع و دننام  تفن  هدننک  دیلوت  برع  ياهروشک  هگرج  هب  دهد و  هعـسوت  ار  هدـحتم  تالایا  دـضرب  میرحت  هنماد  درک  دـهاوخ  یعـس  ناریا  اب  یگنهامه 

(1) .دوش دراو  سراف ، جیلخ  ياهروشک 

یبیل تختیاپ  سلبارط  رد  زورما  نیطـسلف ، يدازآ  يارب  کـیتارکمد  ههبج  لـکریبد  همتاوح  فیاـن  وکـسم ، ویدار  یبرع  شخب  شرازگ  هب  لاـح  نیا  رد 
زا هتـسد  نآ  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  رب  ینبم  دنا  هتفرگ  یمیمـصت  ییورایور ، يرادـیاپ و  ههبج  نارـس  سنارفنک  رد  ناگدـننک  تکرـش  تشاد : راهظا 

ياضاقت هب  ار  میمصت  نیا  ییورایور ، يرادیاپ و  ههبج  هک  دوزفا  همتاوح  فیان  .دنزاس  رارقرب  رـصم  اب  یناگرزاب  یـسایس و  طباور  هک  یبرع  ياهروشک 
نامع و نیشن  ناطلس  اب  ار  دوخ  یسایس  طباور  دنا  هتفرگ  میمصت  تسخن  هلحرم  رد  ههبج ، نیا  ياهروشک  تسا و  هتفرگ  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس 

(2) .دنهد یم  رارق  دنک ، یم  دیدهت  ار  ناریا  برع و  للم  هک  اکیرما  حلسم  ياهورین  رایتخا  رد  ییاه  کمک  هک  ارچ  دننک ؛ عطق  یلاموس 

579

ناتـسبرع تلود  داد : ربخ  نلک  ویدار  زورما  درادن ، دوجو  زیمآ  تملاسم  ینایاپ  هطقن  زادنا  مشچ  ناریا ، دضرب  اکیرما  ياهدـیدهت  يارب  هک  یتیعـضو  رد 
هریزج هبـش  زا  ار  تفن  لمح  هلول  طخ  کی  ثادـحا  سراف ، جـیلخ  هناهد  رد  زمره  ییایرد  هار  یلاـمتحا  ندـش  هتـسب  ناریا و  نارحب  هب  هجوت  اـب  يدوعس 
هلجم اب  يا  هبحاصم  رد  لصیفلا ، دوعـس  هدازهاش  يدوعـس ، ناتـسبرع  هجراخ  ریزو  ار  عوضوم  نیا  .تسا  هدرک  زاغآ  رمحا ، ياـیرد  لـحاس  هب  ناتـسبرع 

يورین ناتسناغفا ، رد  يوروش  یماظن  تلاخد  زا  یشان  ياهرطخ  تلع  هب  دراد  دصق  يدوعس  تلود  يو ، هتفگ  هب  نینچمه  .درک  نایب  لگیپشارید  یناملآ 
(3) درخب هحلسا  زین  ناملآ  لاردف  يروهمج  زا  دراد  رظن  رد  تهج  نیمه  هب  دنک و  تیوقت  ار  يدوعس  ناتسبرع  یعافد 

580

هب دنهد و  یم  باتزاب  ار  رصم  ناریا و  ینونک  طباور  یگریت  ًابلاغ  رصم  تاعوبطم  قارع ، رـصم و  ياه  تلود  طباور  رد  دوجوم  یمـسر  یگریت  دوجو  اب 
تکرـش هرابرد  ار  ناریا  هجراخ  ریزو  ياـعدا  هیروهمجلا  هک  داد  شرازگ  زورما  هرهاـق  ویدار  .دـننک  یم  يرادـبناج  قارع  زا  ینونک ، تاـشقانم  رد  هژیو 

ناریا هجراخ  ریزو  هک  تسه  يا  هتکن  تسا : هدوزفا  سپس  يرصم  همانزور  نیا  .تسا  هتسناد  تقیقح  زا  يراع  یلک  هب  قارع ، ياه  شروی  رد  اه  يرصم 
ره رب  ار  دوخ  تیبرع  تسا و  یبرع  يروشک  رصم  هک  نیا  نآ  و  دنوش ، هاگآ  نادب  یبوخ  هب  دیاب  وا  عوبتم  تلود  و 

951 ص :

.سراپ يرازگربخ  یلوپیرت -  ص10 ، ذخأم 1 ، - 1
.25/1/1359 تعاس 20 ، وکسم ، ویدار  یبرع  شخب  ص 15 ، ذخأم 2 ، - 2

.25/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص 18 ، ذخأم 2 ، - 3
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يا هقطنم  ياه  يدنمزآ  زین  و  هقطنم ، نیا  رد  ناریا  زیمآ  کیرحت  تامادقا  و  سراف ] ] جیلخ هقطنم  عاضوا  رـصم  رظن ، نیا  زا  .دراد  یم  مدـقم  رگید  دروم 
تدش هب  نآ ، ياهروشک  دیدهت  ای  جیلخ  رد  يا  هلخادـم  هنوگره  هب  هک  تسا  هداد  رادـشه  زین  هتـشذگ  رد  رـصم  .دراد  رظن  تحت  تقد  هب  ار  روشک  نیا 

.دش دهاوخ  هداد  خساپ 

يرـصم همانزور  هرهاق  ویدار  شرازگ  هب  اهزرم ، لوط  رد  هناحلـسم  ياه  يریگرد  هلحرم  هب  ندـش  هدیـشک  ناریا و  قارع و  ناـیم  طـباور  یگریت  هراـبرد 
یناریا یبالقنا  یجراخ  ياه  فدـه  تهج  زا  تسا ، هدوب  یمالـسا  دوخ  یلخاد  ياه  فدـه  رظن  زا  هک  دـنچره  ناریا  بـالقنا  تسا : هتـشون  زین  مارهـالا 
هقطنم دروم  رد  هژیو  هب  سراپ ، قباس  روتارپما  ياه  یبلط  هاج  اـه و  يدـنمزآ  هداـعا  ددـص  رد  تاـهج  يرایـسب  زا  بـالقنا  نیا  اریز  دوش ؛ یم  بوسحم 

.تسا جیلخ 

رگید تیعقاو  .تشادرب  هدرپ  تیعقاو  نیا  زا  دوخ ، دیدج  نارادمامز  بناج  زا  نیرحب  رب  تیکلام  مالعا  اب  ناریا  یبالقنا  میژر  تسا : هدوزفا  همانزور  نیا 
هب هشیمه  يارب  دراد  دصق  تسا و  هدروآرد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  اهنآ  ناریا  هک  تسا  یبرع  هریزج  هس  دادرتسا  زا  يراددوخ  دـش ، هتـشادرب  هدرپ  نآ  زا  هک 

تـسا هدوب  یناریا  تاماقم  یخرب  تاراهظا  قیرط  زا  نآ  دـنا و  هدز  رانک  هب  هدرپ  مه  دوخ  رگید  دـصاقم  تاین و  زا  ناریا  نارادـمامز  .دزاس  مضنم  ناریا 
.دش دهاوخ  هدایپ  جیلخ ، هقطنم  رد  یلخاد ، تالکشم  هب  نداد  نایاپ  زا  سپ  ناریا  بالقنا  مود  هلحرم  دنا  هدرک  مالعا  هک 

قیوعت هب  ور  نانچمه  یلخاد  عاضوا  هب  نداد  نایاپ  اـت  جـیلخ  يوس  هب  تکرح  هب  طوبرم  تامادـقا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا : هتـشون  سپـس  مارهـالا " "

لخاد و رد  عاـضوا  یگدـیچیپ  نینچمه  .تسین  ناریا  ناربهر  سرتسد  رد  نادـنچ  ناریا  لـخاد  رد  تاـبث  يرارقرب  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  نینچ  اریز  تسا ؛
زا دیاش  ات  دنوش  يرگید  هلئـسم  چیپاپ  ناریا  تکلمم  روما  ناگدننادرگ  هک  تسا  هدش  بجوم  یتکلمم ، هدش  حرطم  لئاسم  هرابرد  ارآ  دـیاقع و  تتـشت 

(1) .دسر یم  رظن  هب  دیعب  مه  نیا  هتبلا  هک  دنروآ ، دوخ  درگ  هب  ار  اهورین  همه  نآ ، قیرط 

سلجم تاـباختنا  مود  هلحرم  تسا : هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  ناریا  رد  تاـباختنا  هب  طوـبرم  هک  دـش  شخپ  هرهاـق  وـیدار  زا  زورما  يرگید  شرازگ 
ریگرد نانچمه  بالقنا ، لاس  نیمود  زاـغآ  اـب  روشک  نیا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دوش  یم  ماـجنا  ( 29/1/1359  ) هدـنیآ هعمج  زور  ناریا ، یلم  ياروش 

زا شیب  دش و  رازگرب  هتـشذگ  سرام  مهدراهچ  رد  ناریا ، یناملراپ  تاباختنا  لوا  هلحرم  .تسا  يریگ  میمـصت  زکارم  ددـعت  جرمو و  جره  تاشاشتغا و 
؛ تسا رترب  یتیعقوم  رد  یتشهب ، هللا  تیآ  تسایر  هب  یمالـسا  يروهمج  راک  هظفاحم  بزح  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  .دـنتفای  تسد  ارآ  تیرثکا  هب  رفن   90

يروهمج سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  .دهد  یم  ار  هاش  طوقس  زا  سپ  هدش  لیکـشت  ناملراپ  نیتسخن  ياه  یـسرک  رثکا  لوصح  هزاجا  وا  هب  هک  یتیعقوم 
هب ات  دراد  ءارآ  تیرثکا  هب  زاین  دوخ  هنیباک  لیکشت  يارب  ناریا ،
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دهاوخ وضع  هک 270  ناـملراپ  نیا  .دراد  ناـملراپ  قفاوم  يأر  هب  زاـین  هدـنیآ  تلود  .دـنک  ادـیپ  ار  دوخ  تسد  رد  روـما  ندرک  زکرمتم  قـیفوت  جـیردت 
روشک سیئر  تارایتخا  يارب  یـساسا  نوناق  ینیمخ و  هک  ییاه  تیدودحم  رب  هوالع  .تفرگ  دهاوخ  رارق  لرتنک  تحت  نابهگن  ياروش  فرط  زا  تشاد ،

ار یلصا  نافلاخم  هورگ ، نیا  هتبلا  .دنک  مرن  هجنپ  تسد و  زین  یمالـسا  يروهمج  بزح  وضع  بصعتم  نایناحور  یخرب  اب  دیاب  ردص  ینب  دنا ، هدش  لئاق 
هک تسا  شالت  رد  يروهمج  سیئر  دراد ، نآ  حالـصا  هب  هقالع  ردـص  ینب  تسا و  هتفرگ  رارق  هیفـصت  دروم  هک  شترا  رب  هفاـضا  .داد  دـنهاوخ  لیکـشت 

، قطانم زا  يرایسب  رد  مه  تاجنشت  زا  يرایسب  دنا و  هداد  لیکشت  یماظن  هبـش  یتردق  نارادساپ  نیا  هک  ارچ  دهد ؛ رارق  دوخ  لرتنک  ریز  مه  ار  نارادساپ 
(1) .تسا هدش  عورش  اهنآ  هیحان  زا 

* * *

اکیرما ناریا و  طباور  نارحب  هرابرد  اکیرما  نادحتم  عضاوم  نیرخآ  شرازگ 547 : همیمض 

اهروشک نیا  هجراخ  ناریزو  سالجا  يرازگرب  ات  مک  تسد  و  كرتشم ، رازاب  ییاپورا  ياهروشک  نارـس  یتآ  سالجا  زا  لبق  هک  تسا  صخـشم  ًاـبیرقت 
فلتخم تاماقم  تاراهظا  همه ، نیا  اب  اما  دش ؛ دهاوخن  هتفرگ  یعطق  میمـصت  اکیرما ، زا  تیامح  رد  ناریا  اب  اپورا  دروخرب  عون  هرابرد  هدـنیآ ) هبنـشود  )

رکذ نانآ ، زا  يا  هدـع  ياهرظن  راهظا  عضاوم و  نیرخآ  همیمـض  نیا  رد  .دراد  يدایز  تیمها  اکیرما ، ناریا و  طباور  نارحب  هرابرد  ییاپورا  ياـهروشک 
.دوش یم 

.درک دهاوخ  تیامح  اکیرما  زا  لماک  روط  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئسم  رد  ایلاتیا  هک  درک  مالعا  ایلاتیا  ریزو  تسخن  اگیساک " وکـسیسنارف   " زورما
تیعقوم يارب  يدـیدج  ياه  جنـشت  شیازفا  بجوم  ات  دـنک  یم  لمع  طایتحا  اب  ایلاتیا  هک  تفگ  دوخ  دـیدج  تلود  یجراـخ  تسایـس  هراـبرد  اگیـساک 

(2) .دوشن ناریا  راوشد 

راضحا گاـهنپک  هب  شرازگ  يادا  يارب  زورما  كرتشم  رازاـب  وضع  روشک  يارفـس 9  ریاس  دننام  نارهت ، رد  كرامناد  ریفـس  نسمادآ " نگروی  لراک  "

سکع تشاد : راهظا  روشک  نیا  نویزیولت  رد  يا  هیمالعا  رد  كرامناد ، هجراـخ  روما  ریزو  نسلوا " دـلیک   " هتـشذگ بش  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـش 
رایـسب لادـتعا  اب  لاح  هب  ات  هتفرگ و  رارق  راشف  تحت  تدـش  هب  رتراک  .تسا  كرد " لباق  ، " نارهت رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئـسم  رد  رتراک  لـمعلا 

(3) .تسا هدرک  راتفر 

ياـه ناـگورگ  يدازآ  هب  کـیتاملپید  ياـه  هار  رگا  هک  درک  مـالعا  یتاـعوبطم  یـسنارفنک  رد  زورما  لاـغترپ ، ریزو  تسخن  ورینراـکاس " وکـسیسنارف  "

هب هن  دراد ، زاین  ینابیتشپ  یگتسبمه و  هب  هدحتم  تالایا  تفگ « : يو  .دنک  یم  ینابیتشپ  ناریا  دضرب  يداصتقا  میرحت  زا  وا  تلود  دوشن ، رجنم  ییاکیرما 
(4) .میهدب اکیرما  هب  ار  ینابیتشپ  نیا  اپورا ، يداصتقا  هعماج  ياهروشک  هارمه  هب  ات  مینک  یم  هدامآ  ار  دوخ  ام  و  داقتنا ،

اه ناگورگ  هلئسم  هک  ینامز  ات  تفرگ  میمصت  زورما  ایلارتسا  هک  درک  مالعا  يا  هینایب  یط  روشک  نیا  هنیباک  سالجا  لابند  هب  ایلارتسا  هجراخ  روما  ریزو 
یم يروآ  دای  .دنک  ذاختا  زین  يرگید  ریبادت  ایلارتسا  دراد  لامتحا  دنکن ، رییغت  عاضوا  رگا  تفگ  يو  .دتـسرفن  ناریا  هب  يدیدج  ریفـس  تسا ، هدشن  لح 

(5) .دوب هتشگزاب  شروشک  هب  لبق  هتفه  راهچ  ناریا  رد  ایلارتسا  ریفس  دوش 

ساسا رب  .دـنا  هتـشاد  تفایرد  ناریا  اب  دوخ  ياهدادرارق  هرابرد  يروتـسد  روشک  نآ  عیانـص  یللملا و  نیب  یناگرزاب  ریزو  زا  نپاژ  دالوف  ناگدـننکدیلوت 
دالوف نت  رازه  لیوحت 650  لماش  تسا و  هدش  هتسب  نئوژ 1980  ات  هیوناژ  يارب  هک  ناریا  اب  ار  دوخ  نیشیپ  ياهدادرارق  نپاژ  دالوف  عیانـص  روتـسد ، نیا 

هک دنزاس  یم  ناشنرطاخ  نارظان  هسنارف ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .درک  دنهاوخن  اضما  يرگید  ياهدادرارق  اما  درمـش ؛ دنهاوخ  مرتحم  دوش ، یم  ناریا  هب 
(6) .تسا اکیرما  عضوم  اب  نپاژ  یگتسبمه  رد  مادقا  نیتسخن  نیا 
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هب ماخ  تفن  تارداص  شیازفا  يارب  کیزکم  تلود  زا  تساوخرد  اب  هک  درک  دهاوخ  شـشوک  نپاژ  تلود  ویکوت ، زا  سرپ  دتیانوی  شرازگ  هب  نینچمه 
ياه هژورپ  رد  يراذـگ  هیامرـس  يارب  ماو  تخادرپ  يازا  رد  کـیزکم  زا  تادراو  شیازفا  نیا  .دـهد  شهاـک  ناریا  زا  ار  دوخ  تفن  تادراو  روشک ، نآ 

، زور رد  هکشب  رازه  هب 300 هکشب  رازه  زا 100 روشک  نآ  هب  تفن  تارداص  شیازفا  يارب  نپاژ  تساوخرد  هب  کیزکم  .دوب  دـهاوخ  کـیزکم ، ینارمع 
، کیزکم دالوف  هژورپ  هس  يارب  ماو  رالد  نویلیم  ياطعا 160  داهنشیپ  اب  تسا  راودیما  نپاژ  : » دنتفگ نپاژ  یکناب  یتلود و  عبانم  اما  تسا ؛ هدادن  یخساپ 

(1)« .دنک بلج  ار  روشک  نیا  تیاضر 

رازاب وضع  ياهروشک  درک : مالعا  تفای ، راـشتنا  گروبماـه  رد  زورما  هک  یتاـعوبطم  ییوگو  تفگ  رد  یبرغ ، ناـملآ  مظعاردـص  تیمـشا " تومله  "

.تسین تسرد  یبرغ  ياپورا  زا  رتراک  تندیزرپ  تاداقتنا  تفگ  تیمـشا  .دنا  هدیـسرن  قفاوت  هب  زونه  یناریا  دـض  كرتشم  حرط  کی  نییعت  رد  كرتشم 
(2) .درک دهاوخن  تکرش  ناریا  دضرب  اکیرما  یماظن  مادقا  چیه  رد  شروشک  هک  دوزفا  یبرغ  ناملآ  مظعاردص 

رد ناملآ ، لاردـف  يروهمج  رظن  هب  هک  تشاد  راهظا  ناملآ  نویزیولت  اب  يا  هبحاصم  رد  رـشنگ ، شیرتید  سناه  ناملآ ، لاردـف  يروهمج  هجراخ  ریزو 
رد هک  اه  ییاکیرما  دوس  هب  لوا  هجرد  رد  دیاب  تابسانم  نیا  .تسین  ناریا  اب  کیتاملپید  تابسانم  عطق  هب  يزاین  اه ، ناگورگ  يارجام  يارب  رـضاح  لاح 

(3) .دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دنوش ، یم  هتشادهگن  نارهت 

ناملآ تلود  هک  درک  در  ار  هیرظن  نیا  كاتسدنوب ، رد  ناملآ  تارکمد  لایسوس  نویسکارف  یجراخ  تسایـس  روما  يوگنخـس  هکنیا " سروه   " نینچمه
رگید ناریا ، اب  دـیدج  تالماعم  يارب  هک  درک  ناشنرطاخ  يو  .تسا  هدرواین  لمع  هب  ناریا  دروم  رد  یمادـقا  يداصتقا ، ياه  هنیمز  رد  لاح  هب  ات  لاردـف 

(4) .دوش یمن  هداد  یتلود  يرابتعا  نیمضت  هنوگ  چیه 

رد دیاب  ناملآ  لاردف  يروهمج  تلود  تفگ : زین  دنهد  یم  لیکـشت  كاتـسدنوب  رد  ار  تیلقا  هورگ  هک  یحیـسم  ياه  تارکمد  سیئر  لوک " تومله  "

هب يراکتبا  تامادـقا  ًالقتـسم  دندیـسرن ، قفاوت  هب  اه  ناگورگ  يارجام  رد  كرتشم  یـشم  طخ  کی  هرابرد  نامیپ ، مه  ییاپورا  ياـهروشک  هک  یتروص 
(5) .دروآ لمع 

رتراک تندیزرپ  اکیرما و  مدرم  زا  ار  دوخ  تیامح  هک  تسا  نیا  ام  راک  تفگ : ناتـسگنا  ماوع  سلجم  رد  زورما  سیلگنا ، ریزو  تسخن  رچات  تراگرام 
هنوگره هک  دراد  تیمها  بلطم  نیا  دوزفا : لاح  نیع  رد  يو  .دـهد  همادا  هدـحتم  تالایا  زا  دوخ  تیامح  يالعا  دـح  هب  دـیاب  ناتـسلگنا  میهدـب و  ناشن 

دـش هتفگ  ندـنل  رد  زورما  نایاپ  رد  نینچمه  (6) .دـنک بلج  ار  یللملا  نیب  عیـسو  تیامح  دـناوتب  دـشاب و  رثؤم  دـیاب  مینزب ، تسد  نآ  هب  اـم  هک  یمادـقا 
مالعا اکیرما  اب  اه  ناگورگ  نارحب  رد  دـنا  هتـساوخ  اپورا  يداصتقا  هعماج  هجراخ  روما  يارزو  زا  ییاـپورا ، ناـملراپ  راـک  هظفاـحم  ییاـیناتیرب  ياـضعا 

(7) .دننک یگتسبمه 

تـسایر تاباختنا  رد  هسنارف  تسیلایـسوس  بزح  یلامتحا  ياهادـیدناک  راکور ،" لشیم   " و نارتیم " اوسنارف  ، " سیراپ زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب 
تـسایس ربهر  ود  بیترت ، نیا  هب  .دشاب  رتراک  یمیج  تسایـس  عبات  دـیابن  ناریا  هلئـسم  هرابرد  هسنارف  تسایـس  هک  دنتـشاد  راهظا  لاس 1981 ، يروهمج 

تـساوخرد لاـبق  رد  یکرتـشم  عضوم  زورما  دـنوش ، یم  بوسحم  رگیدـکی  بیقر  تسیلایـسوس ، بزح  يوس  زا  ندـش  ادـیدناک  هقباـسم  رد  هک  هسنارف 
یم لکشم  درک : رظن  راهظا  نینچ  درک  یم  تبحص  ینویزیولت  يا  همانرب  رد  هک  هسنارف  تسیلایـسوس  بزح  لوا  ریبد  نارتیم  .دندرک  ذاختا  رتراک  یمیج 

نیمود رد  ندـش  باختنا  يارب  رتراک  يدزمان  هب  طوبرم  عفانم  تسا و  هدـش  نآ  یعدـم  اکیرما  يروهمج  سیئر  هک  ناـهج  حلـص  هب  طوبرم  عفاـنم  ناوت 
درادـن ناکما  دـنک ، تیاعر  ار  کیتنالتآ  داحتا  لصا  رتراـک  رگا  هک  درک  دـیکأت  ناوت  یم  .درک  کـیکفت  رگیدـکی  زا  ار  يو  يروهمج  تساـیر  هرود 

رد زین  نارتیم  بیقر  راکور " لشیم   " .دنشاب هتسباو  اکیرما  يروهمج  سیئر  عضوم  هب  ًامیقتسم  دوش  یم  طوبرم  ناهج  مظن  تینما و  هب  هک  ییاه  میمـصت 
طیارـش  " رگا هک  درک  دـیکأت  لاح  نیا  اب  راکور  .تسین  تیعبات  داحتا ، ینعم  هک  تفگ  درک و  نایب  یهباشم  نانخـس  یجراخ ، ناراـگن  هماـنزور  روضح 

(8) .تشاد دهاوخن  دوجو  اکیرما  لابق  رد  اپورا  عضوم  هرابرد  یکش  دیآ ، شیپ  گنج "
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قارع زا  ناگدش  هدنار  هرابرد  مدرم  همان  همانزور  شرازگ  شرازگ 563 : همیمض 

رد .تسا  هتخادرپ  ناگ  دش  هدنار  عاضوا  حیرشت  هب  نآ  رد  هک  يورسخ  زرم  هب  دوخ  یمازعا  راگنربخ  زا  لقن  هب  دراد  یشرازگ  زورما  مدرم  همان  همانزور 
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا 

اب هار ، اهرتمولیک  یط  زا  دعب  یناریا  درمریپ  كدوک و  نز و  اهدـص  زور  ره  .دراد  همادا  نانچمه  قارع  یثعب  هشیپ  تیانج  میژر  فرط  زا  نایناریا  جارخا  »
.دنسر یم  ناریا  كاخ  هب  هنشت  هنسرگ و  دولآ ، نوخ  ياهاپ 

یم رادیب  باوخ  زا  ار  نایناریا  دنرب ؛ یم  شروی  اه  هناخ  هب  اه  بش  یقارع  نارومأم  : " دنیوگ یم  دنا ، هدیـسر  ناریا  كاخ  هب  هک  یناریا  ناگ  دـش  هدـنار 
؛ دننک یم  طبـض  ار  نایناریا  لاوما  دنزادنا ؛ یم  نادنز  هب  دنرب و  یم  هناخ  زا  ار  هلاس  ات 22  ناناوج 18  دنهد ؛ یم  رارق  متش  برـض و  دروم  ار  اهنآ  ؛ دننک

نویماک يوت  ار  اهنآ  دنشک ؛ یم  نوریب  اه  هناخ  زا  دننک ، ادیپ  سابل  ندیشوپ  تصرف  هک  نیا  نودب  ار  اه  درمریپ  اه و  نزریپ  لاسدرخ و  ناکدوک  اه ، نز 
" .دننک یم  اهر  نابایب  نایم  رد  دنروآ و  یم  ناریا  زرم  يرتمولیک  دنچ  هب  دنزیر و  یم  اه 

یم ناریا  زرم  هب  یتقو  تسا ، هدـنار  ار  اهنآ  قارع  یثعب  راکتیانج  میژر  هک  یناسنا  ياه  هورگ  نیا  دـسیون ... : یم  يورـسخ  زرم  زا  مدرم  هماـن  راـگنربخ 
نارتخد نانز و  ناشرت  شیب  .دوش  یم  هدـید  هدروخلاس  نادرم  ات  هزور  دـنچ  كدوک  زا  اهنآ  نایم  رد  .دـنا  هتفر  هار  بآ  یب  نابایب  رد  اه  تعاـس  دنـسر ،

ناش راـنک  رد  .دـنرادن  ندز  فرح  تردـق  هک  دـنراد  رارق  ینارداـم  شوغآ  رد  اـهنآ  .دـنا  هدـش  شوهیب  یگنـشت  طرف  زا  هراوخریـش  ياـه  هچب  .دنتـسه 
یناریا نیرومأم  زا  دنا ، هدرک  تشادزاب  قارع  كاخ  رد  ار  ناشناوج  نارـسپ  هک  ینانز  .دـنا  هتفر  هار  اصع  اب  ارحـص  رد  اه  رتمولیک  هک  دنتـسه  ینادرمریپ 
دنزرف راهچ  هدیـسر ؛ زرم  هب  هزات  هک  تسا  ینانز  زا  یکی  داوجدـمحم ، رـسمه  یلع " نسح  همطاف  .دـنراد "  ار  اهنآ  ندـش  دازآ  يارب  کـمک  ياـضاقت 
كدوک راـهچ  اـب  .تسا  یقارع  مرهوش  .ما  هدـش  گرزب  قارع  رد  اـهنآ  هارمه  .دنتـسه  یناهفـصا  نم  رداـم  ردـپ و  : " دـیوگ یم  دراد ؛ هارمه  لاـسدرخ 

ار ام  هناخ  .دنتـسه  دادغب  رد  الاح  میاهرهاوخ  ردارب و  .میتشاد  یناملـس  هزاغم  میدرک و  یم  یگدـنز  دادـغب  رد  زانهـش  دـمحا و  هیدان ، امیـس ، ملاسدرخ 
زا رپ  شیاهمـشچ  دـنز ؛ یم  فرح  تمحز  هب  دـتفا ؛ یم  نیمز  يور  دـسر ؛ یم  هار  زا  ینزریپ  .دـندروآ " زرم  هب  نویماک  اب  ار  ناـمدوخ  دـندرک و  طـبض 

.دندرک نوریب  ارم  طبض و  ار  ناملاوما  مامت  دندرک ؛ ریگتسد  ار  مناوج  رسپ  ود  رتخد و  کی  دیوگ : یم  تسا ؛ کشا 

ناگدش هدنار  تیرثکا  دنک ... : یم  هفاضا  تسا ، هدرک  ندید  قارع ، زا  هدش  هدنار  نایناریا  هاگودرا  زا  باهذ  لپرس  یکیدزن  رد  هک  مدرم  همان  راگنربخ 
هتفگ هب  .دـنا  هدرک  یم  یگدـنز  كوکرک  هینامیلـس و  نیمظاک ، البرک ، ياهرهـش  رد  شیپ  لاـس  زا 50  اهنآ  هداوناخ  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  یناـسک  ار 

.دنا هدش  جارخا  ندوب  هعیش  لیلد  هب  طقف  هک  دنتسه  ییاه  برع  اهنآ  دصرد  ات 40  ناشدوخ 30 

.تسا قارع  رد  ناش  هلاس  ات 22  ناناوج 18  تشادزاب  دنا ، هدش  هدیشک  نوریب  دوخ  هناخ  زا  هزینرـس  روز  اب  هک  اه  هداوناخ  نیا  همه  ینارگن  نیرت  گرزب 
(1)« .متسه وا  لاح  نارگن  ًادیدش  مروایب ؛ مدوخ  اب  ار  ما  هراوخریش  كدوک  دنتشاذگن  یتح  دیوگ : یم  يرگید  نز  ... 

هیکرت ناریا و  نارحب  راهم  هرابرد  هیکرت  ياه  همانزور  بلاطم  زا  رتیور  شرازگ  شرازگ 569 : همیمض 

رد لالخا  تماخو و  زورب  دنریگب ، سپ  ار  ناشفرح  هک  نیا  نودب  اه  كُرت  دهد  یم  ناشن  هک  دـش  هئارا  يوحن  هب  هیکرت  ياه  همانزور  دـعب  زور  بلاطم 
، زوریرپ ناریا ، ياهرتپوک  یله  اهامیپاوه و  هک  دـنداد  شرازگ  هیکرت  ياه  هماـنزور  اراـکنآ ، زا  رتیور  شرازگ  هب  .دـندرک  راـهم  ار  روشک  ود  تابـسانم 

هیکرت زرم  یکیدزن  رد  يا  هطقن  زا  زوریرپ  رهظ  زا  دـعب  ناریا  رتپوک  یله  هس  امیپاوه و  .دـنا  هدـش  دراو  هیکرت  ییاوه  ياضف  هب  كرتشم  زرم  زا  یکدـنا ،
اهرتپوک یله  مادـقا  نیا  هک  دـنا  هتفایرد  هیکرت  تاماقم  .دـنا  هدرک  نارابمب  دوب ، هیکرت  يزرم  يرمرادـناژ  ترواجم  رد  هک  ار  اـج  نآ  دـنا و  هدرک  روبع 

هدوب هیکرت  زرم  ناتـسدرک و  ترواجم  رد  ناریا  كاخ  هقطنم  رد  طابترا  نادـقف  هلئـسم  نیا  تلع  .تسا  هدرواـین  راـب  هب  یتاـعیاض  تسا و  هدوبن  يدـمع 
(2) .تسا
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نآ رامقا  يوروش و  راتفر  هرابرد  مدرم " همان   " شرازگ ود  شرازگ 574 : همیمض 

، تسا هدـمآ  مانتیو و ،...  یبیل ، هیروس ، نآ  رامقا  يوروش و  راتفر  هراـبرد  مدرم " هماـن   " زورما شرازگ  رگید  بلطم و  نیا  رد  دوجوم  تاـعالطا  هب  رظن 
هدـمآ درک " موکحم  ًایوق  ار  ناتـسناغفا  هیلع  اکیرما  ياه  هئطوت  دـسا  ظفاح   " ناونع اـب  لوا  شرازگ  رد  .دوش  یم  جرد  همیمـض  نیا  رد  شرازگ  ود  نتم 

: تسا

لمراک كربب  مایپ  درک و  تاقالم  هیروس  يروهمج  سیئر  دسا  ظفاح  اب  قشمد  رد  ناتـسناغفا ، کیتارکمد  يروهمج  هجراخ  ریزو  تسود ، دـمحم  هاش  »
.دنداد ماجنا  یمهم  تارکاذم  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  هقطنم و  مهم  لئاسم  هرابرد  دسا  تسود و  دمحم  هاش  .درک  میلست  يو  هب  ار  ناتسناغفا  ربهر 

نایاپ رد  رگید ، يوس  زا  .درک  موکحم  ًایوق  ناتـسناغفا  هیلع  ار  اکیرما  ياه  هئطوت  تاقالم ، نیا  رد  دـسا  ظفاح  هیروس ، یهورگ  ياـه  هناـسر  شرازگ  هب 
هدافتسا ءوس  يارب  ار  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  شالت  روشک  ود  .دش  رشتنم  ناتـسناغفا  یبیل و  يوس  زا  یکرتشم  هیمالعا  یبیل ، زا  تسود  دمحم  هاش  رادید 

قفاوت هک  دـندرک  دـیکأت  ناتـسناغفا  یبـیل و  .دـندرک  موکحم  یمالـسا  ياـهروشک  هب  طلـست  يارب  ار  اـکیرما  شـالت  ناتـسناغفا و  هلئـسم  حالطـصا  هب  زا 
(1)« .دوش نیطسلف  قلخ  هزرابم  عنام  دناوت  یمن  لیئارسا  رصم و  هناراکتیانج 

رد دننک ." یم  تیامح  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  ربارب  رد  ناریا  بالقنا  زا  یتسیلایسوس ، ياهروشک   " ناونع اب  تسا  یلّصفم  شرازگ  مود ، شرازگ 
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا 

نوخ كاخ و  هب  دـصق  هب  یماظن و  هلخادـم  يارب  ییاکیرما  مسیلاـیرپما  هک  یناـمز  ناریا ، مدرم  دنمهوکـش  بـالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  يوروش  داـحتا 
، يدـج عطاـق و  ياـهراطخا  اـب  تخادرپ ، یم  سراـف  جـیلخ  ياـه  بآ  رد  دوـخ  ییاوـه  ییاـیرد و  ياـهورین  زکرمت  هـب  ناریا ، یبـالقنا  شبنج  ندیـشک 

.درک مالعا  ناریا  مدرم  بالقنا  زا  ار  دوخ  حیرص  ینابیتشپ  تشاد و  رذحرب  یتیانج  نینچ  هب  باکترا  زا  ار  اکیرما  مسیلایرپما 

هک تسا  هدرک  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  دوخ  یتاعوبطم  ياه  هبحاصم  یط  اـهراب  يوروش ، داـحتا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ریفـس  يرکم ، دـمحم  رتکد 
هب اکیرما  یماظن  هلمح  ربارب  رد  يوروش  داحتا  هک  تسا  هدومن  ناشنرطاخ  يو  .تسا  يوروش  داحتا  لماک  ینابیتشپ  دروم  ناریا  مدرم  یبـالقنا  تامادـقا 

.داد دهاوخ  ناشن  دیدش  لمعلا  سکع  ناریا ،

، نآ یتسیلایرپمادض  ياه  هبنج  یبالقنا و  تلـصخ  لیلد  هب  ناریا  بالقنا  هک  تسا  هدرک  راهظا  اهراب  يوروش ، داحتا  هجراخروما  ریزو  وکیمورگ  هردنآ 
.تسا يوروش  داحتا  لماک  ینابیتشپ  دروم 

ار همانعطق  نیا  يوروش  داحتا  دش ، حرطم  تینما  ياروش  رد  ناریا  يداصتقا  هرصاحم  هرابرد  اکیرما  تلود  يداهنـشیپ  همانعطق  هک  يراج  لاس  هیوناژ  رد 
ار ناریا  یللملا ، نیب  نامزاس  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تشاد  دـصق  نآ ، یط  هک  ياهئطوت  تخاس ؛ هجاوم  تسکـش  اـب  ار  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هئطوت  درک و  وتو 
رد يوروش  عضوم  : » تشون تینما  ياروش  رد  يوروش  داحتا  عضوم  هراـبرد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  .دـهد  رارق  يداـصتقا  هرـصاحم  راـشف و  تحت 

يوروش و دـناوتب  هک  نیا  هب  دـیما  زا  ار  اکیرما  تسا ، راوتـسا  اکیرما  ناریا و  نیب  فالتخا  زیمآ  تملاسم  لح  رب  هک  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش 
شقن يرگید  زا  سپ  یکی  دراداو ، ناریا  هیلع  يداصتقا  میرحت  بیوصت  هب  تسا ، وا  رظن  دروم  هک  یتیرثکا  اـب  ار  تینما  ياروش  وضع  ياـهروشک  رگید 

« .دنک یم  بآرب 

ناریا هک  یتروص  رد  هک  دندرک  یگدامآ  راهظا  یتسیلایسوس  ياهروشک  ناریا ، یمالسا  يروهمج  دضرب  اکیرما  مسیلایرپما  يداصتقا  ياهراشف  ربارب  رد 
.درک مالعا  ناریا  زاین  دروم  ییاذـغ  داوم  نیمأت  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ناملآ  کیتارکمد  يروهمج  .دـننک  نیمأت  ار  ناریا  ياهزاین  دـنناوت  یم  دـهاوخب ،

مالعا ناریا  هب  مدـنگ  شورف  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  درک ، عانتما  ناریا  هب  مدـنگ  شورف  زا  اـکیرما  تلود  هک  یلاـح  رد  یناـمور  یتسیلایـسوس  يروهمج 
مسیلایرپما دضرب  ناریا  مدرم  تازرابم  زا  بالقنا و  نیا  زا  ناریا ، بالقنا  يزوریپ  زور  نیتسخن  زا  ناتـسراغلب ، يا  هدوت  يروهمج  مدرم  تلود و  .تشاد 

دضرب اکیرما  ياهراشف  هنیمز  رد  .دنا  هدرک  موکحم  ار  ناریا  دضرب  اکیرما  تلود  ياهدیدهت  هنارگ و  هئطوت  تامادقا  دناهدومن و  تیامح  اکیرما 
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هدرک دیکأت  اهراب  ابوک ، ربهر  ورتساک  لدـیف  .دـهد  شیازفا  ناریا  هب  ار  رگید  ییاذـغ  داوم  تشوگ و  رودـص  هک  درک  یگدامآ  مالعا  ناتـسراغلب  ناریا ،
.دـننک یم  تیامح  ناتـسناغفا  ناریا و  ياه  بالقنا  زا  دنتـسه ، لالقتـسا  تفارـش و  تیمکاح ، قح  ساـسارب  حلـص  راتـساوخ  هک  یناـسک  همه  هک  تسا 

ناریا و بـالقنا  زا  روشک ، نآ  تاـعوبطم  هرک و  قلخ  کـیتارکمد  يروهمج  تلود  .تسا  رادروـخرب  نارکیب  یمدرم  يورین  یناـبیتشپ  زا  ناریا  بـالقنا 
ناو ماف   " .دـناهدومن موکحم  ار  ناریا  دـضرب  اکیرما  مسیلایرپما  هنارگ  هئطوت  تامادـقا  دـناهدرک و  ینابیتشپ  هناعطاق  ناریا  مدرم  یتسیلایرپمادـض  هزرابم 

.درک موکحم  ار  ناریا  دضرب  اکیرما  مسیلایرپما  تادیدهت  ون ، یلهد  زا  رادید  ماگنه  مانتیو ، یتسیلایسوس  يروهمج  ریزو  تسخن  گنود "

بالقنا .تسا  هدش  زوریپ  اهروشک  نیا  رد  هک  تسا  یمدرم  یتسیلایسوس و  ماظن  تشرس  زا  یشان  یتسیلایـسوس ، ياهروشک  ریگیپ  یلوصا و  عضاوم  نیا 
رادروخرب یتسیلایـسوس  ياهروشک  يونعم  ینابیتشپ  تیامح و  نیا  زا  نونکات  هک  نانچمه  زین  ناریا  مدرم  یتسیلایرپمادـض  تازرابم  ناریا و  دـنمهوکش 

دـننک و یم  كرد  شیپ  زا  شیب  نیتـسار ، یبـالقنا  ياـهورین  همه  ناریا و  مدرم  همه  ار  تاـیعقاو  نیا  .دوب  دـهاوخ  رادروخرب  زین  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوـب 
(1) .دنسانش یم  زاب  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  یقیقح  نانمشد  ناتسود و 

قارع ناریا و  نارحب  رد  روشک  نیا  زا  اکیرما  ییاپورا  نادحتم  تیامح  یگنوگچ  رامشزور 25/1/1359 : لوا  همیمض 

.دنتخادرپ هیضق  نیا  زا  یبناوج  یسررب  هب  فلتخم  ياه  هناسر  مه  زورما  ناریا ، اکیرما و  نیب  دوجوم  تیعضو  باتزاب  رد 

: تفگ داد و  رارق  یسررب  دروم  وا  يوق  نانامیپ  مه  اکیرما و  طباور  رد  ار  هزات  تالوحت  .یس.یب.یب  نارسفم  زا  یکی 

ناگدـنهد يأر  هب  دـهاوخ  یم  دوش ، باختنا  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  يددـجم  هرود  يارب  تسا  دـصرتم  هک  رتراک  تندـیزرپ  هک  تسا  نشور  ًالماک 
یبرغ لود  زا  يدادعت  هک  ار  یلاؤس  دوبن  رداق  رتراک  اّما  .تسا  شالت  رد  ناریا ، رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ییاهر  يارب  ًالمع  هک  دـنک  تباث  ییاکیرما 

رد دنناوت  یم  يرگید  یفاضا  تامیرحت  عون  هچ  اکیرما ، دحتم  یبرغ  ياپورا  لود  اکیرما و  هک  دوب  نآ  لاؤس  .دهد  باوج  دـندرک ، وا  زا  اکیرما  دـحتم 
زا يا  هدع  نونکات  هک  دش  رکذتم  دیاب  .دوش  اه  ناگورگ  یتمالـس  ناج و  هجوتم  يرت  شیب  رطخ  هک  نآ  نودب  دـننک ؛ لامعا  ناریا  یبالقنا  تلود  دروم 

، دنریگ رارق  راشف  دروم  رت  شیب  ردق  ره  یناریا  تاماقم  .دش  دـنهاوخ  همکاحم  یـسوساج  ماهتا  هب  ًالامتحا  اه  ناگورگ  هک  دـنا  هتفگ  یناریا  نایوگنخس 
بیـسآ اه  ناگورگ  رگا  هک  تسا  هداد  رادشه  رتراک  تندیزرپ  .دوش  لامِعا  اه  ناگورگ  دـضرب  يا  هنایوج  یفالت  تامادـقا  هک  دراد  يرت  شیب  لامتحا 

هبل هب  هلئـسم  نیا  اب  ناهج  رگید ، ترابع  هب  .درک  دـهاوخن  لمأت  ممـصم ، عطاق و  یتعیبط  اب  هناتخـسرس  يا  هیور  نتفرگ  شیپ  يارب  اکیرما  تلود  دـننیبب ،
ناملآ مظعاردص  .تسا  هتخادنین  رطخ  هب  ار  هدحتم  تالایا  نادحتم  یلم  تینما  تسا ، تیمها  اب  هچرگا  هک  يا  هلئسم  دش ؛ دهاوخ  هدیـشک  ینلع  یگنج 

ناهج لاس 1914  رد  .تسا  هدرک  هسیاقم  لوا  یناهج  گـنج  زاـغآ  ینعی  لاس 1914 ، عاضوا  اب  یگدرـسفا  اب  ار  یلعف  عاـضوا  تیمـشا ، تومله  یبرغ ،
دیکأت نینچمه  یبرغ  ناملآ  مظعاردص  یلو  .دندوبن  نآ  اب  ندش  ریگرد  هب  لیام  طوبرم ، ياهروشک  زا  کی  چیه  عقاو  رد  هک  دـش  یگنج  دراو  ًاجیردـت 

(2) .تسین يربتعم  هراچ  فالتخا ، نیا  رد  یفرطیب  دراد و  اکیرما  تین  نسح  هب  یگتسب  یبرغ ، ياپورا  للم  ریاس  دننامه  شروشک  تینما  هک  تسا  هدرک 

: تشون لیم  یلید  همانزور 

نارحب رد  ار  اکیرما  دوخ ، هناتـسرپدوخ  هنادنـسپدوخ و  هنیرید  شور  زا  يوریپ  اب  ییاپورا  ياه  تلود  هک  دـنناد  یم  ناش  دوجو  قامعا  رد  اه  ییاکیرما 
، تقیقح نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هتـشادهاگن  راوتـسا  اپورا  رد  ار  يدازآ  اکیرما ، تورث  تیعطاق و  هک  تسا  لاس  اـه  هد  .دـنراذگ  یم  اـهنت  یـسایس  ياـه 

ییاه تساوخرد  دـیوگ ؛ تبثم  خـساپ  مامت ، تبغر  اب  ار  اکیرما  يروهمج  سیئر  ياه  تساوخرد  دـیاب  یبرغ ، ياپورا  ياـهروشک  ریاـس  هارمه  اـیناتیرب 
.وکسم کیپملا  ياه  يزاب  میرحت  ناریا و  هب  يداصتقا  ياهراشف  ندروآ  دراو  رب  ینبم 
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: تشون درک و  رایتخا  رت  میالم  ینحل  فارگلت  یلید  اّما 

هک تسا  نآ  یلـصا  مهم و  عوضوم  دوش ، هتفریذـپ  ارچو  نوچ  یب  شتواضق  هک  دـشاب  هتـشاد  راـظتنا  نتگنـشاو  رگا  .دوب  دـهاوخن  هدـنزاس  یمادـقا  نیا 
يوس نیا  رد  ار  هارمه  ممـصم و  ياه  تیـصخش  ناوتب  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـنک  يزیر  یپ  ار  ییژتارتسا  دوخ  نادـحتم  اب  رظن  لدابت  تروشم و  اـب  اـکیرما 

(1) .درک بیغرت  نآ  زا  يوریپ  هب  سلطا ، سونایقا 

: دش روآدای  یشرازگ  رد  نلک  ویدار 

طباور عطق  زا  اما  درک ؛ دـهاوخ  يوریپ  ناریا  دـضرب  اکیرما  هنایوج  یفالت  يداصتقا  تامادـقا  زا  رایـسب ، دـیدرت  دوجو  اب  ناملآ  لاردـف  يروهمج  تلود 
تیمـشا تومله  .دـنک  یم  يریگولج  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  یحیـسم ، تارکمد  لایـسوس و  بازحا  ینعی  تیلقا  بازحا  هیرظن  فالخرب  یـساملپید ،

دیدرت يداصتقا  مادقا  ترورـض  رد  هک  نآ  دوجو  اب  لاردـف  ناملآ  تلود  تشاد : راهظا  هتفه  رخآ  ياهزور  یبزح  هسلج  رد  لاردـف ، ناملآ  مظعاردـص 
سناه لاردـف ، ناملآ  هجراخ  ریزو  نینچمه  .دزاس  یم  يرورـض  ار  اکیرما  هدـحتم  تالایا  اب  یگنهامه  یگناگی و  داحتا ، هنیمز  رد  رایـسب  هقـالع  دراد ،
تفرگ دهاوخ  شیپ  رد  اکیرما  اب  تسود  دننام  يراتفر  لاردف  ناملآ  تشاد : راهظا  فردلسود  رد  دازآ  ياه  تارکمد  بزح  هسلج  رد  رشنگ ، شیرتید 

(2) .مینک عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  ام  هک  درادن  ترورض  نونکا  اّما  درک ؛ دهاوخن  یچیپرس  هدش  لوحم  فیاظو  زا  و 

: تشون سیراپ  پاچ  وراگیف 

کیتاملپید و ياه  تازاجم  اب  ار  ناریا  اـت  دـننک  کـمک  اـم  نادـحتم  رگا  تفگ : یبرغ  ناـملآ  اـیناتیرب و  ، هسنارف ینویزیولت  ناگدـنیامن  عمج  رد  رتراـک 
رتراـک ینارگن  دوزفا : وراـگیف  .میوش  لـسوتم  یماـظن  تامادـقا  هب  دوب  میهاوخن  روبجم  رگید  اـم  مینک ، اـه  ناـگورگ  ندرک  دازآ  هب  روـبجم  يداـصتقا ،

هک درک  دیدهت  یتح  دادن و  هئارا  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  یـصخشم  خیرات  نارهت ، رد  كرتشم  رازاب  ناگدنیامن  هب  ردص  ینب  هک  دش  رت  شیب  یماگنه 
ینادرگرـس راچد  اپورا  كرتشم  رازاب  ياضعا  .درک  دهاوخ  يراددوخ  اهنآ  هب  تفن  لیوحت  زا  ناریا  دـنوش ، دـحتم  اکیرما  اب  كرتشم  رازاب  ياضعا  رگا 

يدایز لامتحا  عقاورد  .دش  دهاوخ  عطق  اهنآ  تفن  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  ناسکی  هجیتن ، دننکن ، تیعبت  هاوخ  دننکب و  تیعبت  رتراک  زا  هاوخ  نوچ  دـنا ؛ هدـش 
دیدهت ناریا  دنکن ، ار  راک  نیا  رتراک  رگا  .دنک  دودسم  درذگ ، یم  اج  نآ  زا  ناریا  تفن  هک  ار  زمره  هگنت  هک  دـشاب  نیا  رتراک  يدـعب  مادـقا  هک  تسه 

نیا یتآ  بقاوع  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  نیتسخن  رگید  راب  کـی  كرتشم  رازاـب  روشک   9 تلاـح ، ود  ره  رد  .درک  دـهاوخ  یلمع  هراـب  نیا  رد  ار  دوخ 
هب يرگید  سلکوماد " ریـشمش   " هک دوب  مک  اپورا  ندرک  تخبدب  يارب  نارهت  نتگنـشاو و  تادـیدهت  ییوگ  لاح ، نیا  رد  .دـننک  لمحت  دـیاب  ار  مادـقا 

دیاب ریازجلا  یبیل و  مدرم  هک  تسا  هتفگ  یلوپیرت  رد  يرادـیاپ " ههبج   " ياضعا لباقم  رد  یفاذـق  .تسا  هدـش  دـنلب  ناـییاپورا  رـس  يـالاب  یفاذـق  هلیـسو 
ياه تسینویهـص  اب  اکیرما  اریز  دننک ، ادف  دیآ  یم  تسد  هب  اکیرما  اپورا و  زا  هک  ار  دوخ  یتفن  ياهدـمآرد  دـنریگ و  هدـهع  هب  ار  دوخ  ياه  تیلوئـسم 

(3) .دنک یم  یهارمه  نمشد 

جرد ناملآ ، پاچ  لگیپشا ، زورما  هرامـش  رد  هک  تسا  يربتعم  یتفن  تکرـش  هبحاصم  دـش ، هئارا  یناهج  ياه  هناسر  رد  زورما  هک  یبلطم  نیرت  مهم  اما 
ياه هنیمز  زین  و  نآ ، ياهدمایپ  ناریا و  تفن  عطق  ناکما  هرابرد  لیوا ،" لیبوم   " یتفن تکرـش  سیئر  یکـسنیول " یـس  تربره   " اب وگو  تفگ  نیا  .دش 

: تسا هدمآ  هبحاصم  نیا  زا  یشخب  رد  .تسا  یهجوت  نایاش  بلاطم  تاکن و  هدنرادرب  رد  هبحاصم  نیا  .دش  ماجنا  نآ  اب  هلباقم 

اه یناریا  رگا  داتفا  دهاوخ  یقافتا  هچ  .دنوش  میهـس  راک  نیا  رد  دـیاب  مه  اه  ییاپورا  دـننک و  یم  يداصتقا  میرحت  هب  دـیدهت  ار  ناریا  اه  ییاکیرما  «س :
هک دنک  یم  جارختسا  ماخ  تفن  نت  نویلیم  ات 100  دودح 75  رد  هنالاس  رـضاح  لاح  رد  ناریا  ج : دنهدن ؟ لیوحت  تفن  هدنیآ  رد  میرحت ، نیا  لباقم  رد 

دهاوخن دوجو  هب  يدـج  نارحب  ًانئمطم  اما  دروآ ؛ دـهاوخ  راـب  هب  یتالکـشم  ناریا  تفن  عطق  .تسا  تفن  یناـهج  فرـصم  زا  رت  شیب  ًاـبیرقت  رادـقم  نیا 
 ... .دروآ

.هلب ار  هدمع  تمسق  کی  ج : دنک ؟ ناربج  ار  ناریا  تفن  لماک  عطق  تسا  رداق  يدوعس  ناتسبرع  ایآ  س :
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958 ص :

.25/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 24 ، ذخأم 2 ، - 1
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(. 25/1/1359  ) لیروآ 1980 ، سیراپ
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ناتسبرع تفن  دیلوت  زورما  .لاس  رد  تفن  نت  نویلیم  ینعی 550  درک ؛ یم  جارختسا  تفن  هکشب  نویلیم  هنازور 11  ًالمع  رخاوا 1978 ، يدوعس  ناتسبرع 
ناوت یم  تسا و  ریذپ  ناکما  ناتـسبرع  رد  دـیلوت  تیفرظ  شیازفا  .تسا  لاس  رد  نت  نویلیم  رگید 470  ترابع  هب  زور و  رد  هکـشب  نویلیم  يدوعس 5/9 

.دنهد شیازفا  دنک ، یم  دیلوت  ًالعف  ناریا  هک  یتفن  هزادنا  هب  ار  دوخ  جارختسا  دنتسه  رداق  اه  يدوعس  .درک  ار  راک  نیا 

رادقم نیا  ًاعقاو  رگا  هک  تسا  یعیبط  ج : دوش ؟ یم  هچ  دننک ، فقوتم  ار  تفن  لیوحت  دننک و  ینابیتشپ  ناریا  مادـقا  زا  ریازجلا  مه  دـیاش  یبیل و  رگا  س :
ياـه هلول  قیرط  زا  مه  زاـب  دـنهدن ، لـیوحت  تفن  اـهروشک  زا  یـضعب  هب  طـقف  اـهروشک  نیا  رگا  اـما  دـیآ ؛ یم  دوجو  هب  نارحب  ًاعیرـس  دوش ، عطق  تفن 

.دسر یم  اج  نیا  هب  رگید  ياهاج  زا  تفن  یطابترا ،

زا دـصرد  نونکا 40  مه  اـکیرما  ج : دـنهدب ؟ ییاـپورا  ياـهروشک  لـیوحت  تفن  زورما  دـنناوت  یم  هزادـنا  هچ  اـت  اداـناک  اـکیرما و  هدـحتم  تـالایا  س :
.دهد لیوحت  دوخ  نیدحتم  هب  تفن  اکیرما  ات  دیایب  شیپ  یللملا  نیب  گرزب  نارحب  کی  دیاب  لوا  .دنک  یم  دراو  ار  دوخ  تاجایتحا 

.هن ج : دنک ؟ نیمأت  ار  اپورا  تفن  دوبمک  هدمع  تمسق  هشیمه  يارب  تسا  رداق  اکیرما  ایآ  س :

يژرنا یللملا  نیب  نامزاس  ات  دـیآ  دوجوهب  یتالیکـشت  نارحب  کـی  ادـتبا  دـیاب  مه  دروم  نیا  رد  ج : روطچ ؟ اـیناتیرب  ژورن و  زا  لامـش  ياـیرد  تفن  س :
هب ار  لامـش  ياـیرد  تفن  دـیاب  اـه  يژورن  اـه و  یـسیلگنا  تالیکـشت ، نیا  قـبط  .دوـش  یم  نیرمت  زین  نوـنکا  مه  راـک  نیا  .دوـش  یهدـنامزاس  لوغـشم 

.دروآ یم  دراو  راشف  ژورن  سیلگنا و  هب  راک  نیا  دنهد و  لیوحت  رگید  نیدحتم  ییاپورا و  ياهروشک 

هب دهاوخ  یم  ناسنا  منک  یم  روصت  نم  .دراد  دوجو  ناکما  نیا  هلب  ج : دیآ ؟ یم  شیپ  اپورا  هعماج  رد  یسایس  فالتخا  کی  مهزاب  تروص  نیا  رد  س :
 ... .دوشب یتالیکشت  نارحب  نیا  ندمآ  دوجوهب  عنام  هدش ، هک  یتمیق  ره 

دنتسه رداق  هزادنا  هچ  ات  اه  تکرش  نیا  ًالوصا  .دنوش  یم  يربهر  ییاکیرما ، زکارم  زا  وکازگت  نوکا و  لیوا ، لیبوم  دننام  تفن  گرزب  ياه  لتراک  س :
یناگرزاب ياه  تکرـش  لوا ، هجرد  رد  یتفن ، ياه  تکرـش  ج : دننک ؟ هدروآرب  دراد ، رارق  اکیرما  عفانم  لباقم  رد  دیاش  هک  ار  اه  ییاپورا  ياه  تساوخ 

ساسحا دراد  تیلاعف  نآ  رد  هک  ییاهروشک  لباقم  رد  دیاب  يژرنا  هنیمز  رد  یللملا  نیب  تکرش  کی  .اه  تلود  یسایس  ای  یکیژتارتسا  لئاسو  هن  دنتـسه 
تکرـش نیا  دـیآ ، دوجوهب  اهروشک  نیا  زا  یکی  رد  جاتحیام  رظن  زا  یتالکـشم  رگا  .دـیامن  نیمأت  ار  رازاب  اهروشک و  نیا  تاجایتحا  دـنک و  تیلوئـسم 

.دشاب هدمآ  دوجوهب  میرحت  تلع  هب  لکشم  نیا  رگا  یتح  دنک ؛ فرطرب  ار  نآ  ات  دنک  یم  شالت  هشیمه 

هکلب دوب ، دهاوخن  نارحب  رگید  نیا  ج : دیامن ؟ يراذـگ  نیم  ار  زمره  هگنت  ًالامتحا  ای  دـنک و  دودـسم  ار  سراف  جـیلخ  اکیرما  رگا  دـش  دـهاوخ  هچ  س :
(1)« .دیآ یمنرب  ناسنا  تسد  زا  يراک  چیه  تروص  نیا  رد  .دوب  دهاوخ  هعجاف  کی 

قارع ناریا و  نارحب  هدنیآ  زا  نلک  ویدار  ولراک و  تنوم  ویدار  ینیب  شیپ  رامشزور 25/1/1359 : مود  همیمض 

ود نایم  گنج  ناریا ، قارع و  نایم  دوجوم  جنـشت  مغر  یلع  تفگ : ولراکتنوم  ویدار  رـسفم  کی  زورما  قارع ، ناریا و  نیب  دوجوم  تیعـضو  باتزاب  رد 
هب هک  قارع  هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  ار  بلطم  نیا  .تسین  گنج  هب  لیام  قارع  دنک و  یمن  لح  ار  تالکـشم  گنج  اریز  داد ؛ دهاوخن  خر  روشک 
اریز یجراخ ؛ ای  دـشاب  یلخاد  نآ  للع  هچ  میرادـن ؛ گنج  هب  جایتحا  ام  تسا : هدوزفا  يو  .تسا  هتـشاد  مالعا  دـنک ، یم  رادـید  دـنالنف  زا  یمـسر  روط 

(2) .دبای یم  لوحت  تعرس  هب  تسا و  دشر  هب  ور  ام  روشک  رادیاپ و  ام  یسایس  میژر 

: دش شخپ  نلک  ویدار  زا  لیذ  ریسفت  نینچمه 

لماک شابهدامآ  لاح  هب  روشک  ود  ياه  شترا  هدیـسر ، ياهـشرازگ  قبط  دبای و  یم  يرت  عیـسو  داعبا  زور  هب  زور  قارع  ناریا و  نایم  یـضرا  تافالتخا 
، بالقنا يزوریپ  زا  لبق  ات  قارع  ثعب  تموکح  .دـش  زاـغآ  ناریا  رد  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ًاـبیرقت  روشک  ود  ناـیم  ددـعتم  تاـفالتخا  .دـنا  هدـمآ  رد 

هنسح و رایسب  یطباور 
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959 ص :

زا لقن  هب  ات 35 ، ص 32  ، 2/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 1
(. 25/1/1359  ) لیروآ 1980  14 گروبماه ،)  ) ناملآ پاچ  لگیپشا 
.25/1/1359 ولراک ، تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ص13 ، ذخأم 2 ، - 2
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ربارب رد  ياهناتـسودریغ  تسژ  نآ ، ندیـسر  هجیتن  هب  زا  دـعب  بالقنا و  يزوریپ  زا  لبق  یلو  دوب ؛ هدرک  رارقرب  يو  میژر  ناریا و  عولخم  هاش  اـب  هناتـسود 
.درک ذاختا  ینیمخ  هللا  تیآ  هژیوهب  نآ  ناربهر 

ياه بیـسآ  ناتـسزوخ  رد  ناریا  یتفن  ياـه  هلول  هب  کـیرچ ، نازیتراـپ و  ياههتـسد  لیکـشت  اـب  لوا  هلهو  رد  فجن ، زا  ینیمخ  هللا  تیآ  جارخا  زا  سپ 
رفـس اـب  هک  تامادـقا  نیا  ندیـسرن  هجیتـن  هب  زا  سپ  .داد  رارق  يزکرم  تموـکح  ربارب  رد  ار  ناریا  ناتـسزوخ  نکاـس  بارعا  تـیلقا  دروآ و  دراو  ناوارف 
نیا .دسر  یم  رظن  هب  هنهک  ًابیرقت  هک  درک  حرطم  ار  يرگید  هلئسم  قارع  دش ، ماجنا  مق  هب  ناتسزوخ ، بارعا  ناربهر  زا  یکی  یناقاخ ، ریبش  خیش  يرابجا 
هدرک لاغـشا  ار  اهنآ  روشک  نیا  شترا  ناریا ، قباس  هاش  میژر  ناـمز  رد  هک  یـسوموبا  گرزب و  بنت  کـچوک و  بنت  هریزج  هس  هک  دومن  مـالعا  روشک 

تینابـصع مشخ و  ریازج ، نیا  هراـبرد  قارع  یـضرا  ياـعدا  .دـنک  هیلخت  ار  ریازج  نیا  هلـصافالب  دـیاب  ناریا  دـیدج  میژر  تسا و  بارعا  هب  قلعتم  دوـب ،
، دـنوش ناونع  لکـش  نیا  هب  یـضرا  ياهاعدا  رگا  هک  درک  مالعا  ناریا  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  هک  اج  نآ  ات  تخیگنارب ، ار  ناریا  دـیدج  ناربهر 

.تسا روشک  نیا  هب  قلعتم  دادغب  نئادم و  هک  دراد  مالعا  دیاب  زین  ناریا 

ناـفلاخم يوس  هب  یلاـم  ياـه  کـمک  لیـس  دـنهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  روشک  ود  ناربـهر  تدـشهب  قارع ، ناریا و  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  کـنیا 
لح و دیاب  یـسایس  قیرط  هب  هرخالاب  روشک  ود  نیب  تافالتخا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  رما  رهاوظ  زا  یلو  تسا ؛ هدـش  ریزارـس  قارع  ناریا و  ياه  تموکح 

(1)) .دوش لصف 

960 ص :

.25/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص10 و 11 ، ذخأم 2 ، - 1
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961 ص :
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962 ص :
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 15  يدامج  نیدرورف 135929  هبنش 26  هس  گنج  رامشزور 

581

ناهج یسایس  يربخ و  لفاحم  هجوت  دروم  يرایسب  تیمها  اب  نانآ ، تیعـضو  ساکعنا  اه و  ناگورگ  زا   (1) خرس بیلص  ناگدنیامن  هتشذگ  زور  دیدزاب 
ياه ناگورگ  اب  اهنآ  دروخرب  هوحن  ماما و  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  دـض  رب  جـیار  یتاـغیلبت  ياـه  يزاـساضف  ناوت  یم  ار  رما  نیا  لـیلد  .تسا  هتفرگ  رارق 

نیلوا  " هلزنم هب  نب  رد  زورما  نارهت ، رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  اب  خرس  بیلص  ناگدنیامن  رادید  داد : شرازگ  نب  زا  سرپدتیشوسآ  .تسناد  ییاکیرما 
قداص رفـس  رد  لاردـف ، ناملآ  هجراخ  ریزو  رـشنگ " شیرتید  سناه   " دـنتفگ کـیتاملپید  عباـنم  .تفرگ  رارق  لابقتـسا  دروم  حیحـص " تهج  رد  ماـگ 
هدرک ار  راـک  نیا  نتگنـشاو  اـب  تروشم  زا  سپ  يو  .دوـب  هدرک  تساوـخرد  ار  يرادـید  نینچ  يو  زا  (، 14/1/1359  ) لـیروآ موس  رد  نب  هب  ییاـبطابط 

(2) .دوب

رادید تفگ : اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخس  رتراک  گنیدوه  .دنداد  ناشن  عوضوم  نیا  اب  يدرس  ًاتبـسن  دروخرب  ییاکیرما  تاماقم  زورما  لاح ، نیا  اب 
نیا ندناشوپ  يارب  ینکـسم  تسا ؛ نکـسم  کی  رادید  نیا  یلو  دشاب ؛ دیفم  اهنآ  هداوناخ  دارفا  اه و  ناگورگ  يارب  دناوت  یم  خرـس  بیلـص  ناگدـنیامن 

(3) تسا اهنآ  يدازآ  ام  فده  دنتسه ، ناگورگ "  " اهنآ هک  یلصا  تیعقاو 

زا تشگزاب  رد  هدننک ، دیدزاب  تئیه  رد  یللملا  نیب  خرس  بیلص  هدنیامن  یـسیئوس و  صـصختم  دنیکبیل  درانرب  رتکد  نآ ، هجیتن  زورید و  دیدزاب  هرابرد 
دنچ یط  هک  ما  هدروآ  هارمه  دوخ  اب  ییاه  مایپ  درک و  مهاوخ  میلست  یناریا  ياه  ماقم  هب  یـشرازگ  تشادزاب ، لحم  عاضوا  رظن  زا  تفگ : ونژ  رد  نارهت 

(4) .میا هدرک  تاقالم  اه  ناگورگ  همه  اب  ام  .متسرف  یم  اه  ناگورگ  هداوناخ  يارب  هدنیآ  زور 

، رادـید نیا  هراـبرد  ییوگو ، تفگ  رد  زین  ناریا  رد  (5)، تسا هدوب  لوغـشم  نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هنیاـعم  هب  تعاـس  تشه  دودـح  هک  يو 
نم و تفگ : يو  .درک  نایب  یهباشم  بلاطم 

963 ص :

تئیه یناریا ، ياه  تیـصخش  زا  نت  دـنچ  هارمه  خرـس ، بیلـص  یلحم  هدـنیامن  کی  زین  یللملا و  نیب  خرـس  بیلـص  هدـنیامن  ماقم  رد  کشزپ  کـی  - 1
.داد یم  لیکشت  هتشذگ  زور  رد  ار  اه  ناگورگ  زا  هدننک  دیدزاب 

.1980 لیروآ  15 سرپدتیشوسآ ، نب .-  ص5 ، ، 27/1/1359 هرامش 26 ، هژیو " ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
ص 5 و 6. نامه ، - 3

ص2. ، 27/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 4
.26/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 13 ، ذخأم 1 ، - 5
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مامت نفلت  سردآ و  مان و  متسناوت  هک  هژیو  هب  دوب ؛ دیفم  رایسب  یتاقالم  نیا  هک  میدقتعم  میدید و  دنتسه ، اج  نیا  رد  هک  ار  ییاه  ناگورگ  مامت  متسود 
زا دـیاب  اج  نیا  رد  دوزفا  یللملا  نیب  خرـس  بیلـص  هدـنیامن  .تفرگ  میهاوخ  سامت  اهنآ  ياه  هداوناخ  اب  نیا ، زا  دـعب  و  منک ، تشاددای  ار  اـه  ناـگورگ 
رد هک  میدرک  ادیپ  ار  نآ  تصرف  دوب و  ینالوط  رادید ، نیا  هک  صوصخ  هب  منک ؛ يرازگساپس  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هنامیمـص  يراکمه 
نم هک  تسا  هلئـسم  کی  اهنت  .میهد  هئارا  یناریا  لوئـسم  ياه  ماقم  هب  ار  نامدوخ  لماک  شرازگ  مینک و  تبحـص  اه  ناگورگ  اب  نوگاـنوگ  ياـه  هنیمز 

(1) .داد میهاوخ  رارق  نامتاقالم  نایرج  رد  ادرف  زا  اکیرما ، رد  ار  اه  ناگورگ  نیا  ياه  هداوناخ  ام  هک  تسا  نیا  نآ  میوگب و  امش  هب  دیاب 

هدرک هیهت  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  کت  کت  یتمالـس  عضو  هرابرد  یـشرازگ  هک  درک  مـالعا  یناـهج  خرـس  بیلـص  یللملا  نیب  هتیمک  نینچمه  زورما 
روط هب  هک  تسا  نآ  ام  فدـه  تفگ : يروب " اوسنارف   " مناخ یناهج ، خرـس  بیلـص  يوگنخـس  .درک  دـهاوخ  لاسرا  اـهنآ  ياـه  هداوناـخ  يارب  تسا و 

(2) .دریگ تروص  راب  کی  هتفه  ود  ره  ای  راب  کی  هتفه  ره  اه  تاقالم  نیا  هک  رتهب  هچ  مینک و  ندید  اه  ناگورگ  زا  بترم 

هب نایوجـشناد  هک  تسا  يریگ  ناگورگ  زاغآ  زا  راب  نیتسخن  نیا  درک : يروآدای  تاقالم  نیا  زا  یـشرازگ  رد  ندـنل  ویدار  رـسفم  کـی  رگید ، يوس  زا 
يارب یبتک  ياه  مایپ  کشزپ ، نیا  قیرط  زا  ات  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  اه  ناگورگ  هب  .دـنهد  یم  ار  ترافـس  هب  دورو  هزاجا  خرـس  بیلـص  کـشزپ  کـی 

يوگنخـس کی  اما  دنک ؛ ندید  اه  ناگورگ  زا  ًاددجم  دـناوتب  تسا  راودـیما  هک  تفگ  یناهج  خرـس  بیلـص  هدـنیامن  .دـنراد  لاسرا  دوخ  ياه  هداوناخ 
(3) دش دهاوخن  هداد  رادید  هزاجا  یسک  هب  رگید  یتدم  ات  تفگ  رتیور  يرازگربخ  هب  ًادعب  نایوجشناد 

نیا يوگنخـس  يروب  مناخ  .تسا  تاقالم  نیا  یکـشزپ  ياه  هبنج  هب  طوبرم  درک ، مـالعا  زورما  خرـس  بیلـص  یللملا  نیب  هتیمک  هچنآ  زا  رگید  یـشخب 
" گنورگید تیمـشا  دلاره   " هارمه هبنـشود  زور  هک  يو  .تسا  ونژ  یلخاد  ضارما  ناصـصختم  نیرت  هدـبز  زا  یکی  دـنیکبیل  درانرب  رتکد  تفگ : هتیمک 

يروب مناخ  .تسا  اه  ناگورگ  هب  طوبرم  یکشزپ  شرازگ  هیهت  مرگرس  تسا ، هدرک  ندید  اه  ناگورگ  زا  نارهت  رد  یناهج  خرـس  بیلـص  تئیه  سیئر 
تالایا رد  اه  ناگورگ  ياه  هداوناخ  يارب  ونژ  رد  یناهج  خرـس  بیلـص  رقم  قیرط  زا  يو ، یـصخش  ماـیپ  هارمه  دـنیکبیل  رتکد  شرازگ  تفگ : نینچمه 

(4) دش دهاوخ  هداتسرف  هدحتم 

یتالاؤس ناشدوخ  زا  اه  ناگورگ  ینامـسج  عضو  دروم  رد  نم  تفگ : ییوگو  تفگ  نمـض  دنیکبیل  رتکد  دوخ  اه ، ناگورگ  یکـشزپ  تیعـضو  هرابرد 
اج نآ  هب  اهنآ  ياوادم  هنیاعم و  يارب  رتکد  دیآ ، شیپ  ناشیارب  یتحاران  رگا  دنتفگ  اهنآ  .تسا  بوخ  رایـسب  اهنآ  یگمه  لاح  میوگب  مناوت  یم  مدرک و 

یمک اهنآ  زا  رفن  کی  اهنت  .دـندوب  بوخ  یلیخ  یلک  روط  هب  مه  یحور  رظن  زا  .دنتـشادن  ینامـسج  تهج  زا  یتیاکـش  چـیه  اهنآ  رثکا  و  دـمآ ، دـهاوخ 
رظن هب  مه  رفن  ود  دوب و  برطضم 

964 ص :

ص12. ، 27/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1
(. 26/1/1359  ) لیروآ 1980  15 سرپدتیانوی ، ونژ -  ص 6 ، ذخأم 1 ، - 2

.26/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ، 27/1/1359 ص13 ، ذخأم 1 ، - 3
(. 26/1/1359  ) لیروآ 1980  15 سرپدتیانوی ، ونژ -  ص 6 ، ذخأم 1 ، - 4
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عـضو تفگ : دوب ، هتفر  ترافـس  هب  روبزم  کشزپ  هارمه  هک  گنورگید " تیمـشا  ، " خرـس بیلـص  یلحم  هدنیامن  نینچمه  (1) .دندوب هدرـسفا  یمک  نم 
(2) هن دصرددص  اهنآ  یحور  عضو  اما  دوب ؛ شخب  تیاضر  اه  ناگورگ  یمومع 

زا یتسیل  هتـشذگ  زور  ینالوط  دیدزاب  رد  نارهت ، رد  خرـس  بیلـص  یگدنیامن  تئیه  سیئر  تسا : هدروآ  ربخ  نیا  شرازگ  رد  سرپدتیانوی  لاح  نیا  رد 
خرـس و بیلـص  تئیه  نیب  هلئـسم  نیا  ًارهاظ  .درک  دهاوخن  مالعا  ار  اه  ناگورگ  قیقد  دادـعت  خرـس  بیلـص  یلو  تسا ؛ هدرک  هیهت  اه  ناگورگ  همه  مان 

یمیمـصت هدحتم  تالایا  ناریا و  ياه  تلود  هب  هنامرحم  ياه  شرازگ  هئارا  هرابرد  زونه  نینچمه  .تسا  هدش  قفاوت  ترافـس  هدننک  لاغـشا  نایوجـشناد 
(3) تسا هدشن  هتفرگ 
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نتگنـشاو رد  يدـنک  دراودا  روتانـس  تاراهظا  يداصتقا ، میرحت  رد  اکیرما  هدـننک  يرای  ياهروشک  هب  تفن  رودـص  عطق  هب  ناریا  دـیدهت  ياهدـمایپ  زا 
دنهاوخ تسد  زا  ار  ناریا  تفن  اکیرما  زا  تیامح  لیلد  هب  ییاپورا ، نادـحتم  هک  نیا  لباقم  رد  دـیاب  اکیرما  تفگ : يا  هبحاصم  نمـض  زورما  يو  .تسا 

ییوج هفرص  دیاب  ییاکیرما  ناگدننک  فرصم  دنک ، نیمأت  ار  دوخ  نادحتم  تفن  دهاوخب  هدحتم  تالایا  رگا  دوزفا  يو  .دنک  نیمأت  تفن  نانآ  يارب  داد ،
تومله رچات و  تراگرام  تفگ : يو  .دـنک  هدامآ  لامتحا  نیا  اب  ییورایور  يارب  ار  ناـییاکیرما  تسا  هتـسناوتن  رتراـک  هک  تشاد  راـهظا  يدـنک  .دـننک 

زا تسا  نکمم  ییاپورا  ناربهر  هک  دوزفا  وا  .دیـشک  دنهاوخ  شیپ  ار  ناریا  تفن  هلئـسم  ًاروف  دوخ ، نادحتم  زا  رتراک  تساوخرد  هب  خـساپ  رد  تیمـشا ،
(4) دنک ینابیتشپ  تسا ، هدرک  داهنشیپ  يدنک )  ) يو دوخ  هک  نیزنب  يدنب  هریج  زا  تسا  هدامآ  ایآ  دنسرپب  رتراک 

يو نانخس  .تخادرپ  سیلگنا  تلود  عضاوم  حیضوت  مالعا و  هب  ماوع  سلجم  رد  سیلگنا ، ریزو  تسخن  رچات  تراگرام  زورما  ندنل ، رد  لاح  نیمه  رد 
یناملراپ ناگدنیامن  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  هب  .دوب  ناهالاک ، زمیج  يربهر  هب  رگراک  بزح  ینعی  ینونک ، تیلقا  هدمع  بزح  تساوخرد  هب  خساپ  رد 

راظتنا دوخ  نادـحتم  زا  ناریا ، هلئـسم  دروم  رد  هک  رتراک  عضوم  لباقم  رد  هک  دـندوب  هداد  رادـشه  رچاـت  تراـگرام  هب  رگراـک ) بزح   ) فلاـخم بزح 
عـضوم لباقم  رد  دیاب  یتلم  ره  تفگ : يا  هدنیامن  .دنک  يوریپ  لقتـسم  یـشم  طخ  کی  زا  دنتـساوخ  رچات  تلود  زا  اهنآ  .دـشاب  رایـشوه  دراد ، تیامح 

دوخ یجراخ  تسایس  رد  دیاب  ام  .کیتاملپید  تیعقاو  ات  دراد  طابترا  رت  شیب  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هب  يو  عضوم  .دشاب  طاتحم  رتراک  يوهایهرپ 
(5) میراد بوسحم  ارجالا  مزال  ینامرف  تسا ، هدرک  نییعت  رتراک  هک  ار  یخیرات  دیابن  کش  نودب  میشاب و  هتشاد  یلقتسم  رظن 

ناهالاک رچات و  نیب  وگو  تفگ  هرابرد  هتـشاد ، روضح  ماوع  سلجم  رد  هک  ام  راگنربخ  : » تسا هدمآ  نینچ  ندنل  ویدار  شرازگ  رد  ارجام ، همادا  هرابرد 
: دهد یم  شرازگ  نینچ 

965 ص :

ذخأم 5. - 1
.26/1/1359 ندنل ، ویدار  ، 27/1/1359 ص 13 ، ، 1 ذخأم - 2

(. 26/1/1359  ) 1980 لیروآ سرپدتیانوی ، ونژ -  ص6 ، ، 1 ذخأم - 3
.سرپدتیانوی نتگنشاو -  ص7 ، ، 28/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 4

.سرپدتیشوسآ شرازگ  هب  ندنل -  ص3 ، ، 26/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 5
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.دـنک یم  نیـسحت  ناریا ، تلود  زیمآ  کیرحت  تامادـقا  اب  ییوراـیور  رد  ار  اـکیرما  تلم  ییابیکـش  ربص و  هک  تفگ  دوخ  تاـنایب  رد  رچاـت  تراـگرام 
رد ار  دوخ  اکیرما  تلود  تسا  یعیبط  نونکا  .تسا  هتفای  شهاک  کیتاملپید  تامادـقا  قیرط  زا  کـیدزن و  يا  هدـنیآ  رد  اـه  ناـگورگ  يدازآ  لاـمتحا 

يرتدـیدش تامادـقا  هب  تسد  نارهت ، رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  فیقوت  تدـم  ندـش  ینالوط  لباقم  رد  تسا  راچان  دـنک  ساسحا  هک  دـنیبب  یتیعقوم 
هداد و ناشن  اکیرما  هب  تبـسن  ار  دوخ  لماک  ینابیتشپ  تیاـمح و  ناتـسلگنا  هطبار  نیا  رد  دراد و  یگتـسبمه  راـظتنا  شنادـحتم  زا  اـکیرما  تلود  .دـنزب 

ماجنارـس يداصتقا و  ياه  میرحت  لماش  هک  هدرک  اضاقت  ار  ناریا  هیلع  دیدش  تامادقا  شنادحتم  زا  اکیرما  تلود  نونکا  مه  .داد  دهاوخ  همادا  نانچمه 
رد مزال ، ياه  میمصت  تسا  راودیما  تفگ  ناتسلگنا  ریزو  تسخن  ...دوش  یم  روشک  نیا  اب  طباور  عطق  لماش  هلئـسم ، لح  رد  تفرـشیپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ ذاختا  اپورا  يداصتقا  هعماج  هجراخ  روما  يارزو  هدنیآ  هتفه  تاقالم  نامز 

مناخ تاراهظا  تسا  راودیما  هک  تفگ  دنک ، رشتنم  يا  هیمالعا  ناریا  هلئـسم  نوماریپ  ات  دوب  هتـساوخ  رچات  تراگرام  زا  هتـشذگ  زور  هک  ناهالاک  زمیج 
هلئـسم هدش ، هلیـسو  ره  هب  هک  تسا  هدامآ  هدرک و  كرد  ناریا  دروم  رد  ار  اکیرما  تلم  لکـشم  نارحب و  ناتـسلگنا  هک  دهد  ناشن  اه  ییاکیرما  هب  رچات 
تـسد هبناج  همه  قفاوت  هب  دنناوتن  دوخ  هدنیآ  هتفه  تاقالم  یط  اپورا ، يداصتقا  هعماج  هجراخ  يارزو  رگا  تفگ  ناهالاک  زمیج  .دـنک  لح  ار  روکذـم 

(1)« .دنبایب ناریا  هلئسم  يارب  یباوج  هدمآ و  مهدرگ  دوخ  دیاب  ییاپورا  ياه  تلود  ناربهر  تروص  نآ  رد  دنبای ،

هتیمک کی  رد  زورما  نپاژ ، هجراخ  ریزو  اتیکوا  وروبا  دوب -  هتفرگ  رارق  يدنک  ثحب  دروم  هک  تفن -  هلئسم  اب  نآ  طبر  ناریا و  يداصتقا  میرحت  هرابرد 
اب هلباقم  يارب  دوزفا : يو  .دروآ  تسد  هب  یفاک  تفن  دـنک ، یم  دراو  ناریا  زا  هک  یتفن  ناربج  يارب  دـناوتن  تسا  نکمم  نپاژ  تفگ  روشک  نیا  ناـملراپ 

نیب سناژآ  زا  هک  تسا  نیا  لوا  هار  تسا : هتفرگ  رظن  رد  لح  هار  هس  نپاژ  تلود  یبرغ ، ياهروشک  راـشف  ربارب  رد  ناریا  هلیـسو  هب  تفن  رودـص  میرحت 
ناهج رد  تفن  هدننک  عیزوت  ياه  تکرش  زا  رت  شیب  تفن  تفایرد  مود ، هار  دراذگب ؛ نپاژ  رایتخا  رد  تفن  يرارطـضا  تروص  هب  دهاوخب  يژرنا  یللملا 

(2) .تسا دازآ  رازاب  زا  تفن  دیرخ  زین  موس  لح  هار  تسا ؛
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، ناریا لوئـسم  تاماقم  هب  بوسنم  ود  ره  هناگادـج ، شرازگ  ود  هدـنیآ ، یلامتحا  میرحت  زا  یـشان  يداصتقا  تیعـضو  اب  هلباقم  یگنوگچ  هراـبرد  زورما 
ار ود  نآ  نیب  هطبار  تبـسن و  هک  نیا  نودـب  تسا ؛ هدرک  جرد  هحفـص  کی  رد  ار  شرازگ  ود  ره  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  ناـهیک  هماـنزور  .دـش  رـشتنم 

.دنک صخشم 

: تسا هدمآ  دش " مالعا  تلود  یگنج  يداصتقا  همانرب   " ناونع تحت  لوا  شرازگ  رد 

سانشراک و اه  هد  هلیسو  هب  ناریا  دض  رب  اکیرما  يداصتقا  میرحت  اب  هلباقم  حرط  هیهت 

966 ص :

.26/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص9 ، ذخأم 1 ، - 1
ص12. ذخأم 12 ، - 2
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سیئر ردـص  ینب  رظن  ریز  ناریا  یلم  يزکرم و  ياه  کناب  لوئـسم و  ياه  هناخترازو  ار  حرط  نیا  هیهت  .دـش  زاـغآ  روشک  يداـصتقا  لـئاسم  صـصختم 
دهاوخ نیمأت  روشک  عیانص  زاین  دروم  هیلوا  داوم  دنراد  هناتسود  طباور  ناریا  اب  هک  ییاهروشک  هطـساو  اب  حرط ، نیا  ساسا  رب  .دنا  هدرک  زاغآ  يروهمج 

بالقنا و ياروش  وضع  یباحس  هللا  تزع  سدنهم  .تشگ  دهاوخ  زاین  یب  جراخ ، زا  یتعنـص  ییاذغ و  داوم  نیمأت  تهج  زا  روشک  رگید ، يوس  زا  دش و 
رد هک  داد  حیـضوت  يو  .میراد  رارق  یگنج " داـصتقا   " تیعـضو رد  هک  میا  هدرک  ضرف  حرط  نیا  هیهت  رد  تفگ : هجدوـب ، هماـنرب و  ناـمزاس  تـسرپرس 

حیرـشت رد  یباحـس  .تفرگ  دـهاوخ  تروص  هنـالداع  روشک  تادـیلوت  همه  عیزوت  دوش و  یم  قیقد  لرتنک  روشک ، ياـهالاک  هیلک  فرـصم  لوا ، هلحرم 
دیلوت و رثکادح  يارب  دش و  دهاوخ  هدافتـسا  اه  هناخراک  ریاس  ياهزاین  نیمأت  يارب  یتلود  ياه  هناخراک  زا  حرط ، نیا  ساسارب  دوزفا : حرط  نیا  تایئزج 

هجاوم زین  كرتـشم  رازاـب  ییاـپورا و  ياـهروشک  یلاـمتحا  تفلاـخم  اـب  نوچ  نینچمه  .درک  میهاوخ  يزیر  هماـنرب  روشک ، لـخاد  رد  هیلوا  داوم  نیمأـت 
؛ درک میهاوخ  نیمأت  دراو و  ار  روشک  زاین  دروم  هیلوا  داوم  زا  يا  هراپ  هطـساو ، تروص  هب  دـنراد ، ام  اب  هناتـسود  طباور  هک  ییاهروشک  قیرط  زا  میتسه ،

نیا يوجو  تسج  رد  رما ، نیا  هب  طوبرم  ياه  هتیمک  یلک ، روط  هب  تفگ : یباحس  .رگید  روشک  دنچ  و  ناتسکاپ ، دنه ، ریازجلا ، یبیل ، نوچ  ییاهروشک 
ییافکدوخ ینعی  بالقنا  گرزب  فده  نیا  دننک و  تمواقم  یگنج  داصتقا  تیعـضو  رد  هنوگچ  روشک ، یلعف  رامآ  هب  هجوت  اب  هک  دوب  دنهاوخ  لح  هار 

(1) دنشخب ققحت  ار  یگتسباو  زا  جورخ  و 

: تسا هدمآ  اکیرما ،" يداصتقا  میرحت  اب  هلباقم  يارب  كرتشم  نویسیمک  لیکشت   " ناونع اب  مود  شرازگ  رد 

زا یهورگ  نویـسیمک ، نیا  رد  .داد  لیکـشت  اکیرما ، يداـصتقا  میرحت  اـب  هلباـقم  يارب  اـهورین  هیلک  جیـسب  روظنم  هب  یـصاخ  نویـسیمک  بـالقنا  ياروش 
.درک نایب  بالقنا ، ياروش  وضع  تفن و  ریزو  رف  نیعم  ار  بلطم  نیا  .دنراد  روضح  بالقنا  ياروش  ياضعا  ناریزو و 

ام هک  اهزور  نیا  رد  تسا  هتـساوخ  دوخ  لایخ  هب  نیـسح  مادـص  تفگ : تسا  هتفاـین  شهاـک  ناریا  تفن  تارداـص  هک  بلطم  نیا  راـهظا  رب  هوـالع  يو 
يداصتقا و یماظن و  ياهدـیدهت  راشف  ریز  اـم  هک  یعقوم  رد  تسرد  .دروآ  مهارف  ناریا  يارب  یتالکـشم  میتسه ، اـکیرما  مسیلاـیرپما  اـب  هزراـبم  مرگرس 

کیرحت ناتسزوخ  رد  دهاوخ ؛ یم  ار  سراف  جیلخ  ریازج  نیسح  مادص  دوزفا : يو  .دنا  هداتفا  مسیبرع  ناپ  رکف  هب  ناشیا  میا ، هتفرگ  رارق  اکیرما  یـسایس 
اه هد  دوش و  یمن  یـضار  اه  نیا  هب  دروآ ؛ یم  لمع  هب  ار  اه  هئطوت  تاکیرحت و  ماسقا  عاونا و  دـنک و  یم  هلمح  روشک  برغ  ناتـسدرک و  هب  دـنک ؛ یم 

كاخ هب  یـسرپمک  ياه  نویماک  اب  راجنهان ، عضو  اب  دنک و  یم  نوریب  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ناگدروخلاس  ناکدوک و  نارهاوخ ، ناردارب و  زا  رازه 
کی ییاریذپ  زا  ناریا  یبالقنا  تلم  هک  تسا  هدرک  لایخ  يریجنز  هناوید  نیا  .دزیر  یم  ناریا 

967 ص :
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یمن مسیلایرپما  کقلد  نیا  .دنک  یم  فرـصنم  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا  ار  ام  نامرهق  تلم  عناوم ، نیا  تسا و  زجاع  دوخ  رهاوخ  ردارب و  هدع 
راختفا ام  دندیدرگ و  هدنهانپ  ناریا  كاخ  هب  دندش و  هراوآ  ناتسناغفا  رب  مکاح  میژر  تسد  هب  ام  یناغفا  ناملسم  ناردارب  رازه  اهدص  وا  زا  لبق  هک  دناد 

.دناسر میهاوخ  توبث  هب  اهنآ  همه  ییاریذپ  اب  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  ام  دنتسه و  ام  ناردارب  نارهاوخ و  همه ، اه  نیا  .میراد  ار  اهنآ  زا  ییاریذپ 

روتسد بالقنا  ياروش  دش ، مالعا  ًالبق  هک  يروط  نامه  تفگ : تسا  هدش  ماجنا  ناریا  يداصتقا  میرحت  اب  هلباقم  يارب  هک  يا  هزات  ریبادت  هرابرد  رف  نیعم 
رظن ریز  ار  تاـنایرج  هیلک  تسا و  هدـش  لیکـشت  ناریزو  بـالقنا و  ياروـش  ياـضعا  زا  یـصاخ  نویـسیمک  روـظنم ، نیمه  هـب  تـسا و  هداد  یگداتـسیا 

(2)-(1) .دراد
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رد .تسا  هارمه  هقطنم  رد  يوروش  یماظن  كرحت  هب  طوبرم  ياهربخ  اب  ناریا ، دض  رب  اکیرما  یماظن  مادقا  هب  طوبرم  ياه  يزاساضف  اهربخ و  زا  یضعب 
رتراک هلیـسو  هب  يرت  شیب  لمع  تدش  بلاط  هک  دنک  لیدعت  ار  اکیرما  یمومع  راکفا  راشف  یفرط  زا  دـناوت  یم  لکـش ، نیا  هب  هلئـسم  ندرک  نایب  لمع ،

رد شا  یماـظن  روضح  شیازفا  تیوقت و  رب  ینبم  ییاـه  حرط  دـشاب ؛ هقطنم  رد  اـکیرما  تدـمزارد  ياـه  حرط  يارب  یهیجوـت  رگید  يوـس  زا  و  دنتـسه ،
.هقطنم

لقادـح شرازگ ، نیا  هبانب  .دـش  دـنه  سونایقا  دراو  يوروش  ییایرد  يورین  دارفا  زا  یگنج  يورین  کی  دـنتفگ  نوگاتنپ  ياه  ماـقم  زورما  لاـح ، ره  رد 
وان .دندش  دنه  سونایقا  دراو  فکور " ناویا   " مان هب  سور  رب  امیپاوه  وان  نیرت  گرزب  اب  ییایرد ، يورین  ماظن  هدایپ  مان  هب  ییایرد  يورین  رادـگنفت   400

.دش دراو  دنه  سونایقا  هب  دوب ، هدش  زاغآ  رود  رواخ  رد  عقاو  كوتسو  يدالو  ردنب  زا  هک  ینالوط  يرفس  زا  سپ  اکالام و  هگنت  قیرط  زا  روبزم 

، سرام هام  طساوا  رد  دنه  سونایقا  هب  هدـحتم  تالایا  ییایرد  يورین  رادـگنفت  مازعا 1800  لابند  هب  تسا : هدوزفا  روکذـم  ربخ  همادا  رد  سرپدتیـشوسآ 
تیادـه کشوم  لماح  وانمزر  کی  اب  رب  امیپاوه  وان  نیا  .دوش  یم  هداتـسرف  اه  بآ  نیا  هب  هک  تسا  يوروش  ییاـیرد  يورین  یگنج  دـحاو  نیتسخن  نیا 

هدیسر یگنج  یتشک  هب 28  نونکا  يوروش  ییایرد  تردـق  هک  دوش  یم  هتفگ  .دوش  یم  یهارمه  يوروش  ییاـیرد  يورین  رگید  یتشک  کـی  هدـنوش و 
(3) .دراد برع  يایرد  دنه و  سونایقا  ياه  بآ  هقطنم  رد  یگنج  یتشک  رضاح 26  لاح  رد  هدحتم  تالایا  .تسا 

يرازگربخ شرازگ  هب  .دوب  هداد  رادشه  ناریا  رد  يوروش  یماظن  رطخ  هرابرد  رتراک ، یمیج  یتینما  رواشم  یکـسنیژرب  هتـشذگ  زور  دوش  یم  يروآدای 
ناریا یلامش  ياهزرم  رد  يوروش  ياهورین  شیپ ، زور  دنچ  زا  هک  درک  دیکأت  زین  اکیرما  هجراخ  روما  ترازو  لاح  نیمه  رد  هسنارف ،
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.نامه - 2

.سرپدتیشوسآ شرازگ  هب  نتگنشاو  ص4 ، ، 27/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 3
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نیا لاقتنا  لقن و  درک : مالعا  هراب  نیا  رد  اکیرما ، هجراخ  روما  ترازو  يوگنخـس  رتراک  گنیدوه  .دـنا  هداد  ماـجنا  یتـالاقتنا  لـقن و  زاـقفق ، هیحاـن  رد 
تروص اکیرما ، یماظن  تایلمع  لباقم  رد  روشک  نیا  زا  عافد  ناونع  تحت  هک  تشاد  دـهاوخ  رب  رد  ار  ناریا  رد  یماظن  یتلاـخد  ناـکما  ًـالامتحا  اـهورین 
زکرمتم ینیمز ، ییاوه -  رکشل  کی  هزیروتوم و  رکـشل  يوروش 12  داحتا  هک  درک  مالعا  اکیرما  هجراـخ  روما  ترازو  رگید ، يوس  زا  .تفرگ  دـهاوخ 

رکـشل کی  .دـنا  هدـش  تیوقت  تدـش  هب  ندوب ، لیمکت  يارب  اهرکـشل  نیا  زا  یـضعب  اکیرما ، عافد  ترازو  ناسانـشراک  شرازگ  ساسارب  .تسا  هتخاـس 
(1) .دراد زابرس  رازه  لومعم 12  روط  هب  يوروش 

يرازگربخ نیا  .درک  مهتم  دـنه  سونایقا  رد  عضاوم  میکحت  سراف و  جـیلخ  هقطنم  رد  یماـظن  هاـگیاپ  داـجیا  هب  ار  يوروش  زین  نیچ  یمـسر  يرازگربخ 
ناریا و نیب  فالتخا  دوزفا : تسناد و  هدـنیآ  رد  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  تفن  ياه  هاچ  یماـظن  هرـصاحم  نیرمت  ار  ناتـسناغفا " هب  هیـسور  یـشکرکشل  "

(2) .تسا يوروش  ریهامج  داحتا  دوس  هب  ًالماک  روشک  ود  نیا  نیب  گنج  ًالامتحا  قارع و 

رد زاقفق  رد  يوروش  یماظن  ياهرونام  هک  دـش  مالعا  نوگاتنپ  کیدزن  لفاحم  رد  هتـشذگ  زور  ًالثم  دوش ؛ یم  زاربا  زین  یتوافتم  ياهرظن  ناـیم ، نیا  رد 
(3) .دسر یم  رظن  هب  یلومعمریغ  تانیرمت ، زا  یضعب  یلو  تسا ، یعیبط  عقوم ، نیا 
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.دننک یم  زاربا  یفلتخم  عضاوم  یبرع  ياهروشک  لفاحم و  ناریا ، دض  رب  اکیرما  یماظن  مادقا  هرابرد 

رـصم و ییاوه  ياهورین  داد : شرازگ  ایتسوزیا  زا  لقن  هب  وکـسم  زا  سات  يرازگربخ  .دنک  یم  تیامح  اکیرما  مادقا  نیا  زا  ًاتحارـص  رـصم  نایم ، نیا  رد 
بمب ياه  هدـنگنج  تیادـه  یماظن و  تایلمع  روظنم  هب  سکاوآ ، متـسیس  هب  زهجم  ياهامیپاوه  .دـنا  هدز  كرتشم  ياـهرونام  هب  تسد  هدـحتم  تـالایا 

هک یتروص  رد  تسا ، هتفگ  نوگاتنپ  يوگنخـس  هک  روط  نامه  .دـنا  هدـش  هداتـسرف  رـصم  هب  ییاـیرد ، ياـه  هار  نتـسب  زین  و  اـه ، فدـه  يوس  هب  نکفا 
(4) .دشخب یم  يو  هب  يرت  شیب  دامتعا  رصم  رد  اهامیپاوه  نیا  روضح  دریگب ، ناریا  دض  رب  یماظن  تایلمع  نداد  ماجنا  هب  میمصت  رتراک  تندیزرپ 

ضایر رد  کیتاملپید  عبانم  تسا : یکاح  زین  دـش  رـشتنم  زورما  هک  ییاـه  شرازگ  .تسا  هدوبن  اـکیرما  اـب  يراـکمه  نونکاـت  ناتـسبرع ، یمـسر  عضوم 
، برغ تاراظتنا  فالخ  رب  دنتفگ 
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نونکا مه  زا  يدوعـس  یتنطلـس  هداوناخ  دنتفگ  اهنآ  .دنک  تقفاوم  روشک  نآ  كاخ  رد  ییاکیرما  نازابرـس  رارقتـسا  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  درادن  ناکما 
، ناریا بالقنا  يزوریپ  ناتـسناغفا و  رد  يوروش  هلخادم  ماگنه  .دش  دهاوخن  میمـصت  نیا  رییغت  ثعاب  اکیرما  مادـقا  چـیه  تسا و  هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت 

هقالع اکیرما  زا  یماظن  کمک  تفایرد  هب  نامع  دـنتفگ  عبانم  نیا  .دروآ  دوجو  هب  هنایمرواخ  هقطنم  همه  يارب  یتینما  رتچ  کـی  درک  داهنـشیپ  نتگنـشاو 
نیا فلاخم  يدوعس  ناتسبرع  اما  دننک ؛ تقفاوم  اهروشک  نآ  كاخ  رد  ییاکیرما  نازابرس  رارقتـسا  اب  یلاموس  اینک و  تسه  يدایز  لامتحا  تسا و  دنم 

(1) تسا مادقا 

ناریا عفن  هب  رظن  تدـحو  ًابیرقت  اکیرما  یماظن  هلمح  هرابرد  دوش ، یم  زاربا  ناریا  هرابرد  یتوافتم  ياهرظن  دـنچره  زین  ینیطـسلف  ياـهرداک  ناربهر و  زا 
یماظن زواجت  هنوگره  رد  ینیطسلف ، ياهودنامک  هک  درک  مالعا  ینیطسلف  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  یمومع  طباور  لوئسم  ررـشوبا " دجام   " .دراد دوجو 

هب اکیرما  ربارب  رد  ناریا  نامرهق  قلخ  اب  ماگمه  درک : مالعا  یتاعوبطم  هینایب  کی  یط  ررـشوبا  .درک  دـنهاوخ  کمک  نایناریا  هب  ناریا ، هب  هدـحتم  تالایا 
یم یقلت  مسینویهـص  مسیلایرپما و  اـب  هزراـبم  رد  کـیژتارتسا  يدـحتم  ار  ناریا  بـالقنا  نیطـسلف ، ياهودـنامک  تفگ : يو  .تساـخرب  میهاوخ  هزراـبم 

(2) .دننک

هلمح هنوگ  ره  هک  دـندرک  مالعا  نیطـسلف ، شخب  يدازآ  ناـمزاس  یبونج و  نمی  هیروس ، یبیل ، ریازجلا ، ياـسؤر  ینعی  يرادـیاپ ، ههبج  نارـس  نینچمه 
سلبارط رد  هک  ههبج  نیا  سنارفنک  ییاـهن  هیناـیب  رد  ار  هلئـسم  نیا  اـهنآ  .دـننک  یم  بوـسحم  هقطنم  تـینما  يارب  يدـیدهت  ار  ناریا  هـب  اـکیرما  یماـظن 

(3) .دنتشاد مالعا  داد ، نایاپ  دوخ  راک  هب  رهظزادعب  زورما  یبیل ، تختیاپ 
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هدرک ناملراپ  نیا  میدـقت  یحرط  اه ، ناگورگ  يدازآ  يارب  ناریا  هب  ندروآ  راشف  تهج  رد  اـپورا ، ناـملراپ  تارکمد  نویـسکارف  زا  هدـنیامن  دادعت 64 
ياه ناگورگ  يدازآ  يارب  ار  ناریا  روشک  هک  دـننک  زاغآ  ار  یکرتشم  تیلاعف  تسا  هدـش  هتـساوخ  اپورا  هعماج  ياهروشک  زا  حرط  نیا  بجوم  هب  .دـنا 

وـضع ًابلاغ  هک  تارکمد  نویـسکارف  ياـضعا  دوزفا : درک ، شخپ  ار  ربخ  نیا  زورما ، تعاس 20  رد  هک  لیئارـسا  ویدار  .دـهد  رارق  راشف  تحت  ییاکیرما 
(4) .دوش زاغآ  اپورا  ناملراپ  رد  ناریا ، نارحب  هرابرد  یتارکاذم  يروف  روط  هب  هک  دنا  هدرک  تساوخرد  نینچمه  دنتسه ، ناتسلگنا  راک  هظفاحم  بزح 

ات دنتـساوخ  اپورا  كرتشم  رازاب  زا  زورما  هک  درک  مالعا  اپورا  ناملراپ  نویـسکارف  هس  زا  یکی  ار  روبزم  یناـملراپ  هورگ  سرپدتیـشوسآ  رگید ، يوس  زا 
تارکمد و ياه  نویـسکارف  دنتـسه ، تیرثکا  ياراد  ناملراپ  رد  هک  یـسایس  هورگ  هس  نیا  .دـنک  عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  اه  ناگورگ  يدازآ  ناـمز 

رارق روبزم  ياضاقت  .دنتـسه  هورگ  هس  نیا  وضع  اپورا ، ناملراپ  هدنیامن  زا 410  رفن   211 سرپدتیشوسآ ، شرازگ  ربانب  .دنـشاب  یم  مدرم  بزح  لاربیل و 
يا همانعطق  تروص  هب  تسا 
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ص3. ذخأم 13 ، - 1
.رتیور توریب -  ص2 ، ، 27/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

ص 1. ذخأم 18 ، - 3
.26/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یسراف  شخب  ، 27/1/1359 ص36 ، ذخأم 1 ، - 4
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ات ناریا ، اب  اپورا  هعماج  وضع  ياهروشک  هیلک  یـسایس  طباور  هک  تسا  هدـش  هتـساوخ  هماـنعطق  نیا  رد  .دریگ  رارق  ثحب  دروم  اـپورا  ناـملراپ  هسلج  رد 
يارب یـصخشم  خیرات  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  یناریا  تاماقم  زا  همانعطق  نیا  رد  .دـیآرد  قیلعت  تلاح  هب  دـنوش  دازآ  ترافـس  ياه  ناگورگ  هک  ینامز 

ناگورگ يدازآ  هب  کمک  يارب  هنادحتم ، عطاق و  لمع  کی  اب  تسا  هدش  اضاقت  زین  كرتشم  رازاب  وضع  روشک  ُهن  زا  دـننک و  نییعت  اه  ناگورگ  يدازآ 
(1) .دنسرب قفاوت  هب  اه 
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ناراگنربخ تکرـش  اب  هبحاصم  نیا  .دـندرک  شرازگ  ار  يوروش  رد  ناریا  ریفـس  يرکم  دـمحم  رتکد  یتاـعوبطم  هبحاـصم  زورما  ناریا ، تاـعوبطم  همه 
هلئـسم دـهاوخ  یمن  اکیرما  درک : مـالعا  يرکم  ناریا ، تاـعوبطم  هتـشون  هب  .دـش  رازگرب  وکـسم  میقم  یجراـخ  ياـه  هناـسر  ناگدـنیامن  زین  يوروش و 
اکیرما تلود  تفگ : يو  .دـهد  همادا  سراف  جـیلخ  رد  دوخ  یماظن  تیوقت  هب  ناـنچمه  دـناوت  یم  هناـهب  نیا  هب  لـسوت  اـب  اریز  دوش ؛ لـح  اـه  ناـگورگ 

تاداـس و ینعی  دوخ  عیطم  نارومأـم  زا  نت  ود  دوجو  زا  دوـصقم  نیا  يارجا  رد  تسا و  ناریا  دـض  رب  یللملا  نیب  گرزب  هئطوـت  کـی  كرادـت  لوغـشم 
(2) .دنک یم  هدافتسا  نیسح  مادص 

.تسا لیئارـسا  ناتـسود  زا  عولخم  هاش  دـننام  تسا ، هدرک  تناـیخ  نیطـسلف  تضهن  رـصم و  مدرم  ناـمرآ  هب  هک  تاداـس  دوزفا : يوروش  رد  ناریا  ریفس 
، برع تلم  یمومع  راکفا  نداد  بیرف  يارب  درادن ، یهاگیاپ  قارع  تلم  نایم  رد  نوچ  تسا ، هقطنم  رد  اکیرما  لیصا  ياه  هرهم  زا  هک  زین  نیسح  مادص 
رد تلود  نیا  لیکو  ای  ناتـسلگنا  مسیلایرپما  ثراو  ار  دوخ  يو  ایآ  دیـسرپ  دیاب  .دهد  یم  رارق  دـیدرت  دروم  ار  یناریا  هناگ  هس  ریازج  رب  ناریا  تیمکاح 

: درک هفاضا  يرکم  .دـشاب  هتـشاد  ریازج  نیا  رب  ییاعدا  دـناوت  یمن  قارع  ًاـعطق  دوش ، حرطم  یـضرا  ياـعدا  عوضوم  رگا  هک  یلاـح  رد  دـناد ؛ یم  هقطنم 
یبرغ ياهزرم  رد  قارع  هک  تسا  یتامادقا  نآ ، تسا و  هدوشگ  ناریا  دض  رب  زین  یمود  ههبج  یماظن ، دـیدهت  يداصتقا و  میرحت  رب  هوالع  اکیرما  تلود 

(3) دوش داجیا  یگدنکارپ  ناریا ، یعافد  ياهورین  رد  ات  دهد  یم  تروص  اکیرما  کیرحت  هب  ام 

ار قارع  هب  هحلـسا  رودـص  هک  میراد  راظتنا  يراوجمه  نسح  لیلد  هب  يوروش  زا  اـم  تفگ : دوخ  نانخـس  زا  يرگید  تمـسق  رد  يوروش  رد  ناریا  ریفس 
، تسا اهنآ  دییأت  دروم  ام  مدرم  بالقنا  دنراد  اعدا  هک  ییاهروشک  زا  خـیرات  ساسح  تاظحل  نیا  رد  ام  .تسا  هناتـسود  ًَالماک  یعقوت  نیا  .دـنک  فقوتم 

ًالماک نآ  نارادـمامز  فادـها  تاین و  هک  قارع  يارب  هحلـسا  لاـسرا  زا  ًاـصوصخم  دـنروآرد و  لـمع  هب  فرح  زا  ار  دوخ  ياـه  هتفگ  هک  میراد  راـظتنا 
(4) .دننک يراددوخ  تسا ، راکشآ 

نیـسح مادص  یلو  تسین ؛ روشک  نآ  هجوتم  ناریا  فرط  زا  يرطخ  قارع ، ياهاعدا  فالخرب  هک  میهدب  نانیمطا  میناوت  یم  تیعطاق  اب  ام  تفگ : يرکم 
(5) .دهد بیرف  ار  دوخ  روشک  مدرم  ناریا ، دض  رب  هنامصخ  تاغیلبت  اب  دنک  یم  ششوک  اذل  دراد ؛ میب  قارع  مدرم  رد  ناریا  بالقنا  ریثأت  زا 

دض رب  هک  نیا  ياج  هب  دنک ، یم  تفایرد  يوروش  زا  هک  ار  ییاه  هحلسا  قارع  دوزفا : يو 

971 ص :

.سرپدتیشوسآ گروبسارتسا -  ص2 ، ذخأم 12 ، - 1
ص12. ، 26/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 11 ، ذخأم 22 ، - 3
ذخأم 28. - 4

.26/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 5
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هدرک هدافتـسا  دوخ  یبرغ  نابابرا  هب  تمدـخ  هقطنم و  رد  هنتف  داجیا  يارب  طـقف  درب ، راـک  هب  نیطـسلف  مدرم  بارعا و  ناـمرآ  زا  عاـفد  هار  رد  لیئارـسا و 
(1) .تسا

اب منک  یمن  روصت  .دش  دهاوخ  هدافتسا  هقطنم ، رد  اکیرما  مسیلایرپما  عفانم  نیمأت  يارب  طقف  طقف و  هحلـسا  نیا  زا  هک  تسین  يدیدرت  درک : دیکأت  يرکم 
دـض هب  کمک  قارع  هب  یتاحیلـست  کمک  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  رارـصا  قارع  هب  هحلـسا  لاسرا  يارب  يوروش  تاماقم  مه  زاـب  تیعقاو  نیا  ندوب  راکـشآ 

(2) دنراد ینمشد  زین  يوروش  داحتا  دوخ  اب  هک  تسا  یناسک  هب  کمک  ناریا و  بالقنا 

زا زین  زورما  رگا  و  تسین ، يوروش  دنیاشوخ  يارب  مینک ، یم  هزرابم  اکیرما  اب  ام  رگا  درک : يروآدای  دوخ  نانخس  زا  یـشخب  رد  يوروش  رد  ناریا  ریفس 
هلمح تروص  رد  اـیآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  يرکم  رتـکد  .تسا  قرـش  لـلم  عفاـنم  ظـفح  يارب  دتـسرفن ، هحلـسا  قارع  هب  هک  میهاوخ  یم  يوروش 

ینویلیم شترا 20  مینک و  عافد  دوخ  روشک  زا  هک  میرداق  ییاهنت  هب  دوخ  ام  تفگ : هن ، ای  درک  دـهاوخ  کمک  امـش  هب  يوروش  ناریا ، هب  اکیرما  یماـظن 
هزاجا دـشاب ، هکره  یجراخ ، يورین  هب  ام  نیاربانب  تسا ؛ يراکادـف  هنوگره  تداهـش و  هدامآ  تسا ، هدـش  جیـسب  ینیمخ  ماما  نامرف  هب  نونکا  هک  ناریا 

هب ام  عطاق  عضوم  نیا  زا  دـیاب  ایند  .دـشاب  ام  بالقنا  زا  ینابیتشپ  يزوسلد و  دـصق  هب  رگا  یتح  داد ؛ میهاوخن  ناونع  چـیه  تحت  ار  ناریا  كاخ  هب  دورو 
(3) .دشاب هاگآ  یبوخ 
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رد زورما  .دراد  همادا  قارع  هب  هتـسباو  حلـسم  دارفا  زین  یقارع و  ياـهورین  مجاـهت  اـب  هدـنکارپ ، ییاذـیا و  تروص  هب  روشک ، برغ  يزرم  ياـه  يریگرد 
هپت هوک ، هلیت  زا : دـنترابع  هک  دوش  یم  هدـهاشم  رگید  قطانم  یخرب  هطقن و  نیا  رد  هناخپوت  هراپمخ و  کیلـش  اـما  تسا ؛ مکاـح  یبسن  شمارآ  یـسیواب 
نیا مدرم  نایم  رد  هنابـش ، ياهرابگر  اب  زین  مجاهم  ياهورین  یخرب  .ناوه  هگنت  قوجدـنبرد و  زیورپ ، زیزعرارب ، يورـسخ ، زرم  يداهاباب ، روخراد ، شر ،

(4) .دننک یم  داجیا  تشحو  بعر و  قطانم 

هاپـس دـندز و  هناحلـسم  هلمح  هب  تسد  دورناوـج  شخب  تاـعافترا  زا  قارع ، ثـعب  بزح  هـب  هتـسباو  حلـسم  دارفا  زا  یهورگ  تعاـس 14 ، لاـح ، نیا  رد 
تعاس ات  دنداد و  خساپ  نامجاهم  هلمح  هب  هلـصافالب  دورناوج  رد  رقتـسم  نارادساپ  هاپـس  ياهورین  .دنداد  رارق  نیگنـس  شتآ  ریز  ار  دورناوج  نارادساپ 
ینایخا گنهرـس  شرازگ  هب   (5) .داتفا نارادساپ  تسد  هب  تایلمع  راکتبا  رهـش ، جراخ  زا  یکمک  ياهورین  دورو  اب  یلو  دـندش ؛ دیهـش  رادـساپ  ود  ، 18

نارادـساپ و نیب  دورناوج ، برغ  يرتمولیک  رد 20  عقاو  بارگ  گرزبدـیپس و  ياه  هدـکهد  رد  اه  يریگرد  نیا  هاشنامرک ، يرمرادـناژ  هیحان  هدـنامرف 
نیا رد  يو ، هتفگ  هب  .دش  مازعا  يریگرد  هقطنم  رد  نارادـساپ  يارب  یکمک  ياهورین  هقطنم ، يرمرادـناژ  هاگـساپ  فرط  زا  داد و  يور  حلـسم  نامجاهم 

تعاس 21 ات  دورناوج  ياه  يریگرد  هاشنامرک ، هاپـس  یمومع  طباور  شرازگ  هب   (6) .دندیسر تداهش  هب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  زا  نت  هس  يریگرد 
، نامز مه  (7) .دندش حورجم  نت  شش  دیهش و  درُک  ناملسم  ناگرمشیپ  زا  نت  هس  عومجم ، رد  نآ ، یط  تشاد و  همادا 
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.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 11 ، ذخأم 22 ، - 1
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ص39. ، 10/2/1359 هرامش 6 ، یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگرا  بالقنا ، مایپ  هلجم  - 4

ص2. ، 27/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 5
.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص2 ، ذخأم 24 ، - 6

.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک  ص 2 ، ، 28/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 7
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(1) .تشاد یپ  رد  ار  شترا  هاپس و  ياهورین  لباقتم  يزادناریت  هک  دنتسب  هلولگ  هب  ار  باهذ  لپرس  شخب  حلسم ، نامجاهم  زا  يا  هدع  ماگنه  بش 

.دندش دابآ  مالسا  باهذ و  لپرس  راپـسهر  هزرناب "  " و راگدایاباب "  " قطانم زا  حلـسم ، نامجاهم  زا  رفن  دودح 400  هک  دـش  هداد  شرازگ  رگید  يوس  زا 
(2) .تسا هدرک  حلسم  ار  اهنآ  بالقنا ، زا  دعب  قارع ، ثعب  تموکح  هک  دنتسه  یلخاد  رصانع  زا  هدع  نیا 

ياهورین زا  يا  هدـع  زورما ، دادـماب  تعاس 1  رد  رهـش ، تفن  ینابرهـش  شرازگ  ربارب  .دـش  مارآان  ًاددـجم  زور ، دـنچ  زا  دـعب  زین  رهـش  تفن  يزرم  رهش 
هب دادما  نانابهگن و  لباقتم  يزادناریت  اب  هلمح  نیا  .دنداد  رارق  کبس  نیگنس و  ياه  حالـس  شتآ  ریز  ار  هرامش 8 و 9  تفن  ياه  هاچ  نانابهگن  یقارع ،

یتاراسخ دنتخادرپ ، هلباقم  هب  نآ  لنـسرپ  هک  ون  كرمگ  هاگـساپ  هب  اما  ؛(4) دیسرن یبیـسآ  تفن  هاچ  هب  يریگرد  نیا  رد   (3) .دش عفد  يرمرادناژ ، عقوم 
مالسا يولیس  هب  حلسم  نامجاهم  زا  يا  هدع  هتشذگ ، بش  همین  تعاس 2:30  رد  نینچمه  (5) دید همدص  هاگساپ  نادرمناوج  تحارتسا  لحم  دش و  دراو 
يراوتم یکیرات  رد  نامجاهم  نارادساپ ، هاپـس  یهرز و  پیت  یکمک  ياهورین  ندیـسر  زا  سپ  .دنداد  همادا  يریگرد  هب  تعاس  مین  دـندرک و  هلمح  دابآ 

(6) .دندش
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رد نارادـساپ  هاپـس  ياضعا  زا  یکی  .دـش  رجفنم  ناگرز "  " ات تشه " هاگتـسیا   " یلاوح نادابآ ، رد  دایز ، یتوص  تردـق  اـب  یکجنراـن  زورما  هاـگرحس 
(7) تشادن هارمه  یتراسخ  دوب و  یقشم  عون  زا  کجنران  نیا  هک  درک  مالعا  سراپ  يرازگربخ  اب  سامت 

قارع عبات  هرصب و  لها  هللادبع ، خیـش  دنزرف  يواجزا ، نسح  خیـش  مان  هب  يو  .داد  ربخ  یقارع  سوساج  کی  يریگتـسد  زا  زورما  ناهیک  رگید ، يوس  زا 
دض رب  تسا  مهتم  يو  .دوب  هدش  رارف  هب  قفوم  هک  دوب  هدرک  ریگتسد  هاپس  نیمه  ًالبق  راب  کی  ار  هدربمان  .تسا  هدرک  ریگتسد  ار  وا  زاوها  هاپـس  هک  تسا 

ندرب ناریا ، هب  زاـجمریغ  دورو  صخـش ، نیا  هدـنورپ  رد  ماـهتا  دراوم  زا  .تسا  هدرک  یم  تیلاـعف  ثعب  تلود  عفن  هب  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  تلود 
یمالسا بالقنا  هاگداد  هب  یماهتا  هدنورپ  اب  يریگتسد ، زا  سپ  يو  .تسا  هرصب  رادناتسا  اب  میقتسم  طابترا  و  یقارع ، ناراکبارخ  يارب  تاعالطا  رابخا و 

(8) دش دهاوخ  همکاحم  زاوها  بالقنا  هاگداد  رد  يدوز  هب  دش و  هداد  لیوحت  ناتسزوخ 

زا یکی  رورت  حارط  زین  ناتـسزوخ و  تفن  ياه  هلول  رد  راجفنا  نالماع  زا  نت  راـهچ  زاوها ، زکرم  ناتـسزوخ ، یمالـسا  بـالقنا  هاـگداد  زین  ماـگنه  بش 
بیترت نیا  هب  دارفا  نیا  تاماهتا  طوبرم ، تساوخرفیک  قبط  .دنتسه  نادابآ  رهشمرخ و  لها  هدع  نیا  .درک  همکاحم  ار  رهشمرخ  نارادساپ  هاپس  نالوئسم 
بارهذ رهشمرخ ؛ نارادساپ  هاپس  نالوئسم  زا  یکی  رورت  هشقن  حرط  یکیرچ ، هرود  ندید  يارب  قارع  هب  نتفر  راجفنا ، هب  مهتم  يرـصاون ، فیرـش  تسا :

جورخ هب  مهتم  فیرش ،

973 ص :

ص1. ذخأم 18 ، - 1
.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص2 ، ذخأم 38 ، - 2

ص1. ، 26/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033907 دنس  - 3
.سراپ يرازگربخ  شرازگ  هب  ص 4 ، ذخأم 24 ، - 4

.26/1/1359 هاشنامرک ر3 ، هیحان  هب  یناخ ، یلع  جاح  درگرس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0283332  دنس  - 5
ذخأم 16. - 6

ص 3. ذخأم 36 ، - 7

ص 9. ذخأم 16 ، - 8
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، يدزد ترارـش و  هب  مهتم  هعرزم ، دـمحم  يراکبارخ ؛ تهج  لوپ  تفاـیرد  تفن ، ياـه  هلول  رد  يراذـگ  بمب  رد  تکرـش  قارع ، هب  ناریا  زا  زاـجمریغ 
هرود ندنارذگ  يارب  قارع  هب  نتفر  یت.نا.یت ، ینشاچ و  گنـشف و  هحلـسا و  شورف  نادابآ ، هاگتـسیا  تفن  هلول  راجفنا  یـشورف ، بورـشم  یـشکوقاچ ،

نارادـساپ زا  یکی  ماجرفان  لتق  یتایلمع  حرط  رد  تکرـش  هورگ ، ياـضعا  هب  فکنیـشالک  هضبق  راـهچ  لـیوحت  هب  مهتم  هداز ، يدـمحا  راـبج  یکیرچ ؛
راجفنا عوقو  رب  ینبم  ییاـهربخ  زین  قارع  یلخاد  عباـنم  زا  رگید ، يوس  رد   (1) .رهشمرخ یناگرزاب  تاسیسأت  هب  کجنران  باترپ  رد  تکرـش  رهـشمرخ ،

ربخ هرصب ) عباوت   ) هیروهمجلا هقطنم  رد  عقاو  رهش ، ياروش  يزکرم  نامتخاس  رد  یتعاس  بمب  کی  راجفنا  زا  یماظتنا  یماظن و  عبانم  هلمج  زا  دسر ؛ یم 
تیلوئـسم یهورگ  ای  نامزاس  چیه  نونکات  هک  تسا  هدـمآ  ربخ  نیا  رد  نینچمه  .تسا  هدـش  دراو  نامتخاس  هب  يدایز  تاراسخ  راجفنا ، نیا  رد  .دـنداد 

(2) .تسا هتفرگن  هدهع  هب  ار  راجفنا  نیا 
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هلمج زا  .دـنهد  یم  شرازگ  روشک  نیا  ياه  هاگـساپ  تیوقت  یقارع و  ياهورین  يزرم  تاکرحت  زا  نانچمه  يزرم ، قطانم  رد  رقتـسم  یماظتنا  ياـهورین 
كوکشم و لیاسو  هدهاشم  زا : دنترابع  زورما ، تاکرحت  هب  طوبرم  هقطنم ، رد  رقتسم  یتینما  یماظتنا و  عبانم  فلتخم  ياه  شرازگ  رد  هدش  جرد  دراوم 

واف زا  کنات  هاگتسد  ود  تشگزاب  هدهاشم  ؛(3)  ناهورگ نیا  نطو " زابرس   " هاگـساپ و  یمرگ "  " ناهورگ شرازگ  هب  راوجمه ، زرم  رد  رادار  تازیهجت 
رارقتسا هدهاشم  ؛(5)  یجارد هاگـساپ  یلاوح  رد  هداج  ثادحا  لاح  رد  رزودلوب ، هاگتـسد  هس  هدـهاشم  ؛(4)  رهشمرخ يرادنامرف  شرازگ  هب  هبیعـش ، هب 

دیـس يدابآ  و  تافرع ، روص و  هاگـساپ  هیتابرز  شخب  رد  و  قارع ، هردـب  هقطنم   » رد کچوک  ياـه  کـنات  ربرفن و  یماـظن ، وردوخ  هاگتـسد  دودح 50 
بش یقارع ، ناراد  هجرد  نازابرـس و  شیازفا  هدهاشم  (6) و  ؛» رفـصدیس تفن  تاسیـسأت  کیدزن  رد  و  هنهک ، يدرک  يورک و  ياه  هاگـساپ  رد  و  رفص ،

: تسا یکاـح  نآ  هب  طوبرم  شرازگ  رالاسدـیجم ، زیورپ و  هاگـساپ  ود  هراـبرد  نینچمه  (7) ". رالاسدـیجم  " و زیورپ "  " يزرم ياه  اگـساپ ه  رد  ماگنه ،
قطانم هب  ار  بهذـم  هعیـش  لنـسرپ  تسا و  هدز  هیفـصت  هب  تسد  اقآرداق  و  رالاسدـیجم ، زیورپ ، يزرم  ياه  هاگـساپ  لنـسرپ  دروم  رد  قارع  تلود  ًاریخا 

(8) .تسا هدش  لقتنم  رگید  ياج  هب  ندوب  هعیش  تلع  هب  تسا ، هدوب  مه  ثعب  بزح  وضع  هک  نآ  اب  قارع  زیورپ  هاگساپ  نواعم  .دنک  یم  لقتنم  رگید 

.دش رداص  طوبرم  ياهداهن  هدافتسا  يارب  زکارم  یخرب  زا  زورما  زین  لیذ  ياهرادشه  اهربخ و 

یناتسهوک و پوت  هضبق  ود  اب  نامیلس ،" حلاص  ردان   " یتسرپرـس هب  يرفن  يورین 300  کی  اجازن : هب  روشک  برغ  تایلمع  یهدنامرف  كرتشم  داتـس  زا 
(9) .دنک هلمح  ون  هدرگ  یهرز  ناهورگ  هب  تسا  رارق  دنک ، یم  هیهت  ار  وا  یتایلمع  ياه  حرط  هک  قارع  تارابختسا  درگرس  رفن  کی 

يور سکعلاب ، بونج و  هب  لامـش  زا  داـبآ ، لـئزخ  هاگـساپ  لـباقم  رد  تعاس 10:30  رد  قارع  رتپوک  یله  دـنورف  کـی  ناتـسزوخ : يرمرادـناژ  هیحاـن 
(10) داد ماجنا  ییاسانش  زاورپ  دوردنورا 

974 ص :

ذخأم 36. - 1
.13/2/1359 ر2 ،  - 07 هب ف 19 ، ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 277227  دنس  - 2

.یقرش ناجیابرذآ  رادناتسا  زا  روشک ، ترازو  هب  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063422  دنس  - 3
.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0287377  دنس  - 4

.31/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  یتاعالطا ، هریاد  اجاژ ر2  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033915  دنس  - 5
.26/1/1359 اجازن ، هب  برغ ،) رتفد ع   ) اجامس 3 زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063384  دنس  - 6

ص1. ، 26/1/1359 اجازن ، هب  روشک ،) برغ  ع   ) اجامس 3 زا  مارگنفلت ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063385  دنس  - 7
نامه - 8
نامه - 9
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ر2. ناتسزوخ -  يرمرادناژ  هیحان  زا  :30/1/1359 و 21/1/1359 ، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 29776 و 287175 ، دنس  - 10
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یقارع ياهورین  تاعالطا ، تایلمع  هریاد  رهشمرخ ، ییایرد  يورین  عالطا  ربارب  : » دابآورسخ رهـشمرخ ، نادابآ ، یهدنامرف  هب  نادابآ  يرمرادناژ  گنه  زا 
شیپ هقطنم ، رد  یماظتنا  ياهورین  ریاس  اب  یگنهامه  نمـض  دییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  .دـنروآرد  یماظن  لاغـشا  هب  ار  ونیم  هریزج  دـنراد  رظن  رد 

(1)« .دنروآ لمع  هب  هقطنم  رد  زواجت  عون  ره  يارب  مزال  ياه  ینیب 
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یماظتنا لک  هرادا  هب  ناتسزوخ  يرادناتسا  زورما  يزرم ، ياه  هاگساپ  تیعـضو  دوبهب  هب  کمک  تهج  شترا  زا  يرمادناژ  یلبق  ياه  تساوخرد  یپ  رد 
: درک مالعا  روشک  ترازو 

: تسا هدیدرگ  لومعم  درگنسوس  يرمرادناژ  گنه  ياه  ییاسران  عفر  تهج  رد  ریز  تامادقا  تسا  یکاح  زاوها  یهرز   92 رکشل زا  هدیسر  شرازگ  »

.تسا هدش  تیوقت  یهرز  ربزابرس  هاگتسد  تشه  اب  يزرم  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  . 1

، هناخپوت رابشتآ  کی  اب  هدش  تیوقت  یهرز  راوس  نادرگ  کی  میظعلاروه ، ات  هکف  زا  يزرم  راون  لوط  رد  بقع ، رد  يرمادناژ و  ياه  هاگساپ  نیب  رد  . 2
.دوش یم  ینز  تشگ  يزرم  راون  لوط  رد  میظعلاروه  ات  هیئالط  زا  نآ  رب  هوالع  لاغشا و  ار  عضاوم 

لحم رد  تقو ، توف  نودـب  دـناوت  یم  يریگرد  ضحم  هب  هک  رقتـسم  ربکا " هللا   " و غادـشیم ) " ) خادیـشیم  " تاعافترا رد  لماک  هزیناکم  نادرگ  کی  . 3
.دور راک  هب  عقوم  هب  و  بسانم ، ياج  رد  دیاب  ورین  نیا  هدش و  لمع  دراو  رظن  دروم 

(2)« .دوش ماجنا  یمزر  هب  ییاضق  ياه  هاگساپ  لیدبت  اب  یتسیاب  يزرم  ياه  هاگساپ  تیوقت  . 4
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رد هک  يراتفر  كرحت و  تسین و  يداع  مالیا  رهـش  مالیا و  يزرم  هقطنم  عضو  قارع ، ررکم  تازواجت  تاکرحت و  تادـیدهت و  ریخا و  ثداوح  لیلد  هب 
هک یلم " جیسب   " حرط يارجا  یگنوگچ  هرابرد  مالیا ، يرادناتسا  نواعم   (3) .دهد یم  ناشن  ار  یگنج  يا  هقطنم  اب  ییاه  تهابش  دوش ، یم  هدهاشم  نآ 

تلاح رد  دنتسه و  حلسم  رضاح  لاح  رد  ناتسا  نیا  ریاشع  هیلک  تفگ : تسا ، هدش  هتشاذگ  ارجا  هب  مالیا  يزرم  ناتـسا  رد  زواجت  عون  ره  اب  هلباقم  يارب 
تازواجت لباقم  رد  دوش و  یم  هداد  ییاسانـش  تراک  دارفا  نیا  هب  دش ، هتفرگ  ناتـسا  نیمأت  ياروش  رد  هک  یتامیمـصت  قبط  .دنرب  یم  رـس  هب  شاب  هدامآ 

اپ رب  هاگودرا  يدایز  دادعت  اه  نیا  رب  هوالع  .تخادرپ  دنهاوخ  نمشد  دض  رب  یمجاهت  یعفادت و  تایلمع  هب  اهنآ ، ناکسورع  مسینویهص و  مسیلایرپما و 
هنابلطواد نونکا  مه  مدرم ، زا  يرامـش  یب  هدـع  تسا و  یکیرچ  ياه  گنج  یمجاهت و  یعفادـت و  ياه  همانرب  یماـظن و  شزومآ  تهج  هک  تسا  هدـش 

فلتخم نونف  يریگارف  مرگرس 

975 ص :

، دابآورـسخ رهـشمرخ -  نادابآ -  یهدـنامرف  هب  ، 3 نکر نادابآ  يرمرادـناژ  گـنه  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 000551  دنـس  - 1
.26/1/1359

(. یماظتنا روما  لک  هرادا   ) روشک ترازو  هب  ناتسزوخ ، يرادناتسا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033908  دنس  - 2
.قارع ص988 ویدار  رد  نآ  ساکعنا  هوحن  مالیا و  رد  هداعلا  قوف  تیعضو  دوجو  زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  شرازگ 592 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
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(1) دنراد لماک  یگدامآ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  نآرق و  مالسا ، هار  رد  يزابناج  هنوگره  يارب  تسا و  یلاع  رایسب  مالیا  ناتسا  ریاشع  هیحور  .دنتسه 
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رد دراد و  یناوارف  تیمها  یمومع  راـکفا  رد  يدوـخ  یگداـمآ "  " هب طوـبرم  ياـهربخ  قارع ، ناریا و  تابـسانم  نارحب  هب  طوـبرم  لـئاسم  هعوـمجم  رد 
رارق هجوت  دروم  زین  نآ  هب  طوبرم  ياهربخ   (2)، جیسب ناونع  اب  ینامزاس  لیکشت  زا  سپ  تیمها ، نیمه  لیلد  هب  .دوش  یم  لابند  ینارگن  اب  صاخ  لفاحم 

: تسا هدمآ  هبحاصم  نیا  زا  دادماب  همانزور  شرازگ  رد  .درک  تکرش  يا  هبحاصم  رد  نامزاس  نیا  تسرپرس  زورما  .دراد 

جیسب داتس  یلنسرپ  رداک  تفگ : يو  .درک  تکرش  ینویزیولت  ویدار  یتاعوبطم و  يا  هبحاصم  رد  یلم ، جیسب  داتـس  تسرپرـس  دجم  ریما  مالـسالا  تجح 
هیلک .دنهد  یم  لیکـشت  یتلود  فلتخم  تارادا  اه و  نامزاس  یبالقنا و  ياهداهن  ناگدنیامن  يداصتقا  یماظن و  یگنهرف ، یـسایس ، دعب  راهچ  رد  ار  یلم 

تسا یمدرم  لقتسم و  يداهن  یلم  جیسب  داتس  هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا  .دوش  ماجنا  جیسب  يزکرم  رتفد  اب  طابترا  رد  دیاب  جیسب ، هب  طوبرم  ياهراک 
.تسین طوبرم  یبزح  هورگ و  ای  درف  چیه  هب  تسا و  یکتم  مدرم  دوخ  رب  ًاقیقد  هک 

زا دیاب  هک  تسا  نیا  رطخ  نیلوا  : » تشاد راهظا  و  دنک ، یم  دیدهت  ار  نآ  ياه  فده  یلم و  جیـسب  داتـس  هک  تخادرپ  ییاهرطخ  حیرـشت  هب  سپـس  يو 
دروم رد  .تسا ...  یکتم  اـهنآ  دوـخ  رب  اـهنت  دـنا  هدرک  سح  ًـالماک  مدرم  هک  تسا  یبـالقنا  داـهن  اـهنت  نیا  درک و  يریگوـلج  یلم  جیـسب  ندـش  یبـطق 

يراکمه یلم  جیسب  اب  دناوت  یم  دزوسب ، بالقنا  تکلمم و  لاح  هب  شلد  هک  سکره  تسین و  نیب  رد  یسک  يارب  یصاخ  طرش  یلم  جیـسب  اب  يراکمه 
روبزم صخش  و  دوشب ، حرطم  صخـشم  هورگ  بزح و  اج  نیا  رد  دیابن  اما  درادن ؛ دوجو  هورگ  بزح و  ای  کلـسم و  ای  نید و  رد  یتیدودحم  زین  دنک و 
.دـشاب هعماج  راکفا  اـهورین و  همه  ریگارف  یتسیاـب  جیـسب  و  دـنکب ...  یناود  هشیر  هب  یعـس  جیـسب  رد  دوخ  هورگ  بزح و  يارب  هک  دـشابن  نآ  ددـص  رد 

هب هن  ار  نیا  هک  تسا  یلم  جیـسب  ياه  حرط  اب  نالوئـسم  اه و  ناـمزاس  زا  یـضعب  تفلاـخم  يدراوم ، رد  یتح  ینکـشراک و  یتواـفت و  یب  رطخ ، نیمود 
زا ًالمع  لاح  هب  ات  اه  حرط  نیا  دنوش و  یم  ارجا  یلم  جیـسب  هلیـسو  هب  هک  ییاه  حرط  اه و  همانرب  اب  تفلاخم  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  تباث  ًالمع  هکلب  نابز ،

« .تسا هدش  ور  هبور  ینکشراک  تفلاخم و  اب  اه ، نامزاس  نالوئسم و  زا  یخرب  يوس 

976 ص :

ص3. ذخأم 36 ، - 1
ادتبا نآ ، تالیکشت  .درک  يزادنا  هار  هاپس  دش ، یم  هدناوخ  نیفعضتسم  جیسب  یلم و  جیسب  ناونع  اب  اهزور  نیا  رد  هک  ار  جیسب  تالیکشت  نامزاس و  - 2

هاپس زا  یشخب  هاپس ، رظن  زا  تالیکـشت  نیا  .دش  يزادنا  هار  تاناکما ، هعـسوت  اب  سپـس  و  هتـشذگ ، میژر  یماظنریغ " عافد  نامزاس   " تاناکما يایاقب  اب 
روط هب  نارادساپ ، هاپس  نیفعضتسم  جیسب  دحاو  ناونع  تحت  اهدعب  دوب و  هارمه  ریخأت  اب  هاپس ، هب  نامزاس  نیا  یعطق  یمسر و  نتسویپ  اما  دش ؛ یم  یقلت 

.تفرگ رارق  هاپس  هعومجم  ریز  ینوناق  یمسر و 
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هعماج راشقا  ریاس  دننامه  لوئسم ، لاعف  دهعتم و  نویناحور  : » تشاد راهظا  دنک ، یم  دیدهت  ار  نآ  فادها  یلم و  جیـسب  داتـس  هک  موس  رطخ  هرابرد  يو 
زا هک  عقاوریغ  تاشرازگ  رطاخ  هب  نویناحور  زا  یـضعب  هناهاگآان  ینکـشراک  تفلاخم و  نکیل  دنراد ؛ هتـشاد و  یلم  جیـسب  داتـس  اب  ار  يراکمه  تیاهن 
هب دنک ؛ یم  دـیدهت  ار  یلم  جیـسب  فادـها  ًادـیدش  دـسر ، یم  نویناحور  نیمه  هب  یتلود  ياه  هناخترازو  اه و  نامزاس  تارادا و  نالوئـسم  یخرب  يوس 

رانک رد  دراد  تریاغم  مالـسا  اب  هک  یتروص  هب  نارـسپ  نارتخد و  یلم ، جیـسب  یماظن  شزومآ  رد  هک  دوب  هدـش  یناحور  کی  هب  یـشرازگ  لاثم  تروص 
رارق یتکرح  لمع و  ره  لوا  هجرد  رد  یمالـسا ، رئاعـش  ظـفح  یلم ، جیـسب  داتـس  نالوئـسم  اـضعا و  يارب  هک  یلاـح  رد  دـننیب ؛ یم  یماـظن  شزومآ  مه 

(1) .دراد

هراب نیا  رد  ناهیک  همانزور  زورما  هرامـش  تسا : دوهـشم  یمومع ، یلم و  جیـسب  یعون  يارب  یگدامآ  مالعا  زین  جیـسب " ناـمزاس   " بوچراـچ زا  جراـخ 
اکیرما و اـب  هطبار  عطق  لاـبند  هب  تسا : هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .درک  جرد  روشک " ياـهزرم  زا  عاـفد  يارب  یگداـمآ  مـالعا   " ناونع اـب  یلـصفم  شرازگ 
اه و نامزاس  زا  يرگید  ياه  هورگ  زین  زورما  یقارع ، زواجتم  ياـهورین  اـب  شترا  ناریا و  نازراـبم  يریگرد  ناریا و  كاـخ  هب  قارع  ثعب  لاـمع  زواـجت 

هیعالطا راشتنا  اب  ناهفصا ، هاگشناد  نایوجشناد  یمالسا  نامزاس  .دنتشاد  مالعا  ناریا  كاخ  زا  عافد  زرم و  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  اهرهـش  یلاها 
شا یجراخ  یلخاد و  لامع  اکیرما و  دض  رب  داهج  هب  ات  دنا  هدامآ  هظحل  ره  رد  ماما ، نامرف  هب  هک  دنتشاد  مالعا  دندرک و  موکحم  ار  یجراخ  هطلـس  يا 

.تشاد مالعا  اهزرم  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  تفگ و  کیربت  ار  اکیرما  اب  هطبار  عطق  يا ، هیعالطا  راـشتنا  اـب  ناهفـصا  نارادـساپ  هاپـس  .دـنزادرپب 
دوخ یگدامآ  اکیرما ، اب  هطبار  عطق  تبسانم  هب  تما  ماما  مدرم و  هب  کیربت  نتفگ  اب  هیعالطا ، ود  رد  هیمورا  نارادساپ  هاپس  یبرغ و  ناجیابرذآ  رادناتسا 

تما و ماما  هب  ییاه  مارگلت  یط  راوزبس  مدرم  ناریا و  برغ  قح  لها  هعماج  .دنتـشاد  مالعا  یقارع  نازواجتم  لـباقم  رد  ناریا  ياـهزرم  زا  عاـفد  يارب  ار 
، يا هیعالطا  راشتنا  اب  تشر  تیناحور  هعماج  .دـنتفگ  کیربت  ار  یمالـسا  دـیع  نیا  نازواجتم ، اب  هزرابم  يارب  یگداـمآ  مـالعا  نمـض  يروهمج ، سیئر 

.دنتشاد مالعا  ناریا  ياهزرم  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دنتفگ و  کیربت  تما  ماما  هب  ار  یمالسا  دیع 

زا اهزرم ، هب  نتفر  يارب  یگدامآ  مالعا  اب  زین  یماظن  ياه  ناـگداپ  دارفا  ناریا ، رـسارس  زا  ناراـگنربخ  شرازگ  هب  تسا : هدـمآ  ناـهیک  شرازگ  همادا  رد 
برغ هب  نتفر  يارب  يا ، هیعالطا  راشتنا  اب  ناسارخ ، ناتسا  یتعیرش  یلع  رتکد  ییاوه  هاگیاپ  نینچمه  .دنک  رداص  ار  داهج  روتـسد  ات  دنتـساوخ  تما  ماما 
ناریا یماظن  ياهورین  هیلک  هک  درک  مالعا  مه  رهـشوب  ییایرد  هاگیاپ  هدنامرف  .تفگ  کیربت  تما  ماما  هب  ار  یمالـسا  دـیع  درک و  یگدامآ  مالعا  روشک 

هدـنامرف نینچمه  .دـنا  هداتـسیا  يروهمج  سیئر  تما و  ماما  نامرف  هب  شوگ  دـنرب و  یم  رـس  هب  لماک  شاب  هدامآ  تلاح  رد  رهـشوب ، ییایرد  هاگیاپ  رد 
يارب یگدامآ  راهظا  نمض  دابآ  مرخ   84 پیت

977 ص :
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دوخ یگدامآ  رهش ، نیا  رد  ییامیپهار  نمض  زین  هعمج " رازاب   " مدرم .دنرب  یم  رس  هب  لماک  یگدامآ  رد   84 پیت دارفا  هک  تشاد  مالعا  اهزرم ، هب  مازعا 
اب مه  زیربت  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  نامزاس  .دندومن  ینابیتشپ  اکیرما  ناریا و  طباور  لماک  عطق  زا  دندرک و  مالعا  ناریا  ياهزرم  زا  عافد  يارب  ار 

یگداـمآ مـالعا  اـهزرم  هـب  مازعا  يارب  ناریا ، هـب  قارع  زواـجت  ندرک  موـکحم  اـکیرما و  ناریا و  طـباور  عـطق  زا  یناـبیتشپ  نمـض  يا ، هیعـالطا  راـشتنا 
(1) .دندرک

، ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  ییایرد  يورین  میظع  رونام  زورید  زا  تشون : دوخ  زورما  هرامش  رد  تاعالطا  همانزور  يدوخ ، یگدامآ  مالعا  هنیمز  رد 
کچوک و بنت  گرزب ، بنت  ریازج  زواجت ، هنوگره  زا  يریگولج  يارب  درک : مالعا  يو  .دـش  زاغآ  ییایرد  يورین  هدـنامرف  ییابطابط  رادایرد  روضح  اب 

(2) دنا هتفرگ  رارق  ییایرد  يورین  قیقد  لرتنک  ریز  یسوموبا 

594

دراو رهـش  تفن  راموس و  يورـسخ ، ياهزرم  قیرط  زا  رگید  رفن   1901 هاشنامرک ، زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  قبط  ناگدـش ، هدـنار  يارجام  همادا  رد 
زا نونکات  درک : مالعا  ییوگو  تفگ  رد  مالیا  يرادناتسا  نواعم  نینچمه  .دیـسر  رفن  هب 18631  ناگدش  هدنار  عمج  بیترت  نیا  هب  دـندش ؛ ناریا  كاخ 

كوکشم يا  هدع  ناگدش  هدنار  نیب  تسا ، هدمآ  لمع  هب  هک  یتاقیقحت  رد  .دنا  هدش  ناریا  كاخ  دراو  رفن  رازه  شش  دودح  ناتسا  نیا  ياهزرم  قیرط 
لماک ییاسانـش  ات  ناشناگتـسب ، هب  ناگدش  هدنار  لیوحت  زا  ببـس  نیمه  هب  دنراد ؛ ار  ثعب  بزح  رد  تیوضع  تراک  زین  يا  هدع  دـنا و  هدـش  ییاسانش 

(3) .دوش یم  يراددوخ 

: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نتم  .درک  رشتنم  يا  هیعالطا  قارع  زا  هدش  هدنار  نایناریا  هرابرد  ناریا ، نداعم  عیانص و  یناگرزاب و  قاتا  زورما  لاح ، نیا  رد 
ناناگرزاب زا  رفن  دودح 800  زا  ریوزت  هلیح و  اب  نیسح ، مادص  رابج  تسیشاف  میژر  ناریا ، نداعم  عیانص و  یناگرزاب و  قاتا  هب  هدیـسر  عالطا  ساسا  رب  »

روما رد  هرکاذـم  تادراو و  تارداص و  هزاـجا  نداد  ناونع  هب  دـنا ، هدوب  قارع  یثعب  تموکح  هدیـسوپ  میژر  فلاـخم  هک  دادـغب  رد  عیانـص  ناـبحاص  و 
هک نیا  نودـب  ار  نانآ  عیانـص ، نابحاص  ناناگرزاب و  عامتجا  زا  سپ  هسلج ، نامه  رد  دروآ و  یم  لمع  هب  توعد  دادـغب ، یناگرزاب  قاتا  رد  یناـگرزاب 

دنتسه و قارع  هعبت  ًامامت  هک  ناناگرزاب  نیا  .دننک  یم  اهر  ناریا  زرم  رد  یعضو  نیرت  هنایشحو  هب  ار  ًامامت  ریگتـسد و  دنریگب ، سامت  یـسک  اب  دنراذگب 
تالیکشت رتفد و  ناگتسب و  هداوناخ و  زا  عالطا  ای  لوپ  ای  هلیسو  نتـشاد  نودب  قارع  ناریا و  زرم  رد  نونکا  دنا ، هدوب  یناریا  اهنآ  زا  يا  هدع  دادجا  طقف 

(4) .دنشاب یم  نادرگرس  دوخ ،

رد قارع  ترافـس  : » تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هجوت  نایاش  رتیور  زا  یـشرازگ  ناگدـش ، هدـنار  هلئـسم  اب  قارع  یتاغیلبت  دروخرب  عون  دروم  رد 
زا یناریا  جارخا 16737  رب  ینبم  رتیور  شرازگ  کی  هب  هراشا  اب  يا  هینایب  یط  ترافـس  نیا  .درک  بیذکت  ار  قارع  زا  یناریا  نایعیـش  جارخا  زورما  ندنل 

هکلب دنا ، هدوبن  هعیش  ناگدش  جارخا  تفگ  هتشذگ ، هتفه  یط  قارع 

978 ص :
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یگدنز قارع  رد  لاس  جـنپ  هک  ینایجراخ  هب  هک  روشک  نیا  ریخا  نوناق  زا  دـندرک و  یم  یگدـنز  قارع  رد  ینوناقریغ  روط  هب  هک  دـنا  هدوب  ییاه  یناریا 
، مینک جارخا  ار  نایعیش  میتساوخ  یم  ام  رگا  تفگ : قارع  ترافس  يوگنخـس  کی  .دنا  هدرکن  هدافتـسا  دننک ، تیعبات  ياضاقت  داد  یم  هزاجا  دنا ، هدرک 

(1)« .مینک جارخا  زین  ار  یتلود  تاماقم  دصرد  قارع و 50  مدرم  زا  یمین  دیاب 

595

، باهذ لپرـس  هب  ناهیک  یمازعا  راگنربخ  .دـندرک  یـسایس  یگدـنهانپ  ياضاقت  ناریا  زا  دنتـشذگ و  زرم  زا  یقارع  ناوج  یماظنریغ  یماظن و  زورما 15 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  هیهت  نانآ  اب  وگو  تفگ  زا  یشرازگ 

ریگتـسد و شناتـسود  زا  نت  دنچ  هدرک و  یم  شخپ  هیمالعا  قارع  میژر  دض  رب  هک  نیا  هب  هراشا  اب  دادغب ، نکاس  هلاس و   21 بوقعی ،" نسحریم  دعر  "

هللا تیآ  يربهر  هب  یمالـسا  تدحو  بزح  اب  نم  .مدش  یم  مادـعا  يریگتـسد  تروص  رد  اریز  متـشادن ؛ رارف  زج  يا  هراچ  نم  تفگ : دـنا ، هدـش  مادـعا 
رد .میدرک  یم  تکرـش  زین  ثعب  میژر  دض  رب  تارهاظت  رد  میدرک و  یم  شخپ  ار  اهنآ  هیمالعا  مناتـسود  قافتا  هب  متـشاد و  يراکمه  ردص  رقابدـمحم 

نارابریت ریگتسد و  زین  ردص  هللا  تیآ  ترضح  نارادفرط  زا  رفن  دندش و 72  هتشک  يدادعت  ثعب ، میژر  نافلاخم  تارهاظت  لابند  هب  زین  قارع  نشج  زور 
.منامب قارع  رد  متسناوت  یمن  رگید  نم  دندوب و  اه  یمادعا  ءزج  نم  ناتسود  زا  رفن  هس  .دنتشگ 

ناریا هب  کش  نودب  هعیـش ، ای  یحیـسم  یناریا ، درک ، برع ، زا  معا  دشاب ، همانـسانش  دـقاف  یـسک  رگا  هک  تسا  يروط  عضو  قارع  رد  کنیا  تفگ : يو 
یم رظن  رد  دوخ  يارب  ار  تازایتما  همه  دننک و  یم  جارخا  سرادم  زا  ار  هعیـش  نازومآ  شناد  دنهد و  یم  رازآ  ار  نایعیـش  اه  یثعب  .دـش  دـهاوخ  هدـنار 
هـس یـصخرم  گرب  هعیـش ، دادغب و  نکاس  لها و  قارع ، شترا  هفیظو  زابرـس  هملپید و  يدهم ،" حلاص  یقدص   " .دنوش یم  ریقحت  اه  یثعبریغ  دنریگ و 

رقابدمحم هللا  تیآ  داد : حرش  نینچ  ار  شرارف  یگنوگچ  تلع و  يو  .دوب  هدش  هتشون  ( 22/1/1359  ) لیروآ 1980 خیرات 11  نآ  يور  هک  تشاد  هزور 
زا نئاخ  هاش  میژر  لثم  اه  یثعب  تسد  ات  دـننک  تیامح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  دـیاب  قارع  تلم  هک  دوب  هدرک  مـالعا  دوخ  ياـه  ینارنخـس  رد  ردـص 

یسک قارع  رد  ًالوصا  .مدش  هتخانش  رتدوز  مدوب  زابرـس  نوچ  اما  میتفگ ؛ یم  ریبکت  تاعامتجا  رد  دوخ ، هعیـش  ناردارب  هارمه  نم  .دوش  هاتوک  تموکح 
زور هس  لیلد  نیمه  هب  دوش ؛ یم  مادعا  يریگتـسد  درجم  هب  دـنک ، يراکمه  یمالـسا  توعد  بزح  اب  دـشاب و  ردـص  رقابدـمحم  وریپ  دـشاب و  هعیـش  هک 

.مدرک میلست  مدناسر و  ناریا  هب  ار  دوخ  راموس ، زرم  یلدنم -  زورداب -  هبوقعب -  هلاید -  دادغب -  قیرط  زا  متفرگ و  یصخرم 

ردص هللا  تیآ  زا  لقن  هب  يو  .متسویپ  نآ  هب  مه  نم  دوب ، یلع  ماما  بزح  نیا  نوچ  تفگ : یمالسا  توعد  بزح  هب  دوخ  نتـسویپ  هرابرد  حلاص  یقدص 
يوریپ ثعب  بزح  زا  هک  یسک  تفگ 
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اب ار  تیوه  قاروا  ریاس  هک  یلاح  رد  درادن ، هارمه  ار  هوعدلا  بزح  ییاسانش  تراک  ارچ  هک  نیا  هرابرد  يو  .متـسین  رفاک  نم  دوزفا : و  تسا ، رفاک  دنک 
رد زامن  ماگنه  طقف  بزح  دارفا  ریاس  اب  ام  طابترا  .درادـن  ییاسانـش  تراک  تالیکـشت و  زونه  تسا و  یفخم  بزح  کی  نیا  تفگ : تسا ، هدروآ  دوخ 

زامن يرارقرب  مرج  هب  ینادوس  لـعزخ  خیـش  تسا و  نغدـغ  هعمج  زاـمن  هماـقا  قارع ، رد  تفگ : يو  .مینز  یم  فرح  هناـیفخم  مه  نآ  هک  تسا  دجـسم 
(1) .دش مادعا  ریگتسد و  هعمج 

596

، حبـص همانزور  هدـنام و  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد  نانچمه  ردـص  رقابدـمحم  هللا  تیآ  تشونرـس  تفای ، راشتنا  هک  یتوافتم  بلاطم  اب  زورید ، دـننام  زین  زورما 
قبط : » تسا هتفگ  سراپ  يرازگربخ  هب  قارع  یمالـسا  توعد  بزح  يوگنخـس  یفـصآ  يدـهمدمحم  مالـسالا  تجح  هک  داد  ربخ  یمالـسا ، يروهمج 

لامع طسوت  ناشیا  هریـشمه  ردص و  رقابدمحم  هللا  تیآ  میا ، هدروآ  تسد  هب  بزح  دارفا  هلیـسو  هب  قثوم  عبانم  زا  هک  قیقد  حیحـص و  رابخا  تاعالطا و 
ندب رد  هجنکش  راثآ  هک  تسا  هدش  هداد  لیوحت  ناشناگتسب  هب  هتـشذگ  ( 20/1/1359) بش هبنشراهچ  ناشیا  هزانج  هدش و  دیهش  قارع  تسیـشاف  میژر 

(2)« .تسا هدوب  دوهشم  ناشیا 

، ناهیک رـصع ، همانزور  رد  هک  یبلاطم  دش ؛ هارمه  دیدرت  یمک  اب  درک ، مالعا  دهـشم  رد  يزاریـش  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  رتفد  هک  یبلاطم  رد  ّتیعطق  نیا 
سیراپ و تیوک ، رطق ، یبود ، یناحور  ياه  ماقم  : » داد عالطا  نارهت  رد  سراپ  يرازگربخ  اب  یسامت  رد  روبزم  رتفد  همانزور ، نیا  هتشون  هب  .تفای  راشتنا 

یعطق قارع ، یثعب  میژر  لامع  تسد  هب  ار  ردص  رقابدمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تداهش  هلئسم  رتفد ، نیا  اب  ییاه  سامت  رد  ندنل 
ياهربخ راظتنا  رد  نینچمه  رتفد  نیا  لاح ، نیا  اب  تفر ، ورف  ازع  گوس و  رد  رهـش  نیا  دـش و  لیطعت  دهـشم  هیملع  هزوح  تبـسانم ، نیمه  هب  .دـنناد  یم 

(3)« .دروآ لمع  هب  يرتدیدش  رت و  عطاق  تامادقا  ات  دشاب  یم  ردص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تداهش  اب  هطبار  رد  يرت  قیقد 

تیب زا  لقن  هب  هک  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  یفن  رب  ینبم  ار  زورید  ربخ  دـش و  رـضاح  سراپ  يرازگربخ  رد  ییوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  هون  لاح ، نیمه  رد 
دوب هدـش  راهظا  دوب و  هتفرگ  ییوخ  هللا  تیآ  لزنم  اب  يرازگربخ  نیا  هک  ینفلت  سامت  هرابرد  يو  .درک  در  دوب ، هدـش  مـالعا  فجن ، رد  ییوخ  هللا  تیآ 

تسا و هدوب  هرصاحم  رد  ییوخ  هللا  تیآ  لزنم  هک  نیا  تلع  هب  شرازگ  نیا  تفگ  يو  .داد  هئارا  یتاحیضوت  دنا ، هدیسرن  تداهش  هب  ردص  هللا  تیآ  هک 
هتـشاد فجن  اـب  هک  ینفلت  ياـه  ساـمت  رباـنب  هک  دوزفا  يو  .تسین  تسرد  تسا ، هتفرگ  رارق  قارع  تینما  ناـمزاس  لرتنک  تحت  تدـش  هب  ناـشیا  نفلت 

(4) .تسا حیحص  یثعب ، نامیخژد  تسد  هب  ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  تسا ،

نیا رگا  تفگ : يو  .تسا  هراب  نیا  رد  اهدیدرت  شیازفا  بجوم  ردص ، هللا  تیآ  تداهش  دروم  رد  زین  قارع  رد  ناریا  قباس  ریفس  یئاعد ، ياقآ  تاراهظا 
لاح نیع  رد  .دنک  رواب  ار  نآ  دناوت  یمن  يدوز  نیا  هب  ناسنا  هک  تسا  يدح  هب  نآ  تمظع  دشاب ، هتشاد  تحص  هلئسم 
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یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  شا ، هدناشن  تسد  لماوع  نیـسح و  مادص  هک  صوصخ  هب  ؛(1) دنزب يراک  نینچ  هب  تسد  كافس  میژر  هک  تسین  دیعب 
هجوت ًاموزل  و  دنک ، روهظ  يرگید  ینیمخ  قارع  رد  هک  داد  میهاوخن  هزاجا  هاگ  چـیه  ام  دـندوب  هتفگ  ًاحیرـص  قارع ، رد  بالقنا  نیا  دـییأت  زورب  ناریا و 

(2) .تسا هدوب  ردص  هللا  تیآ  ترضح  ذوفن  تیصخش و  هب  رت  شیب  مادص 

ناراگنربخ عمج  رد  هجراخ ، روما  ریزو  هداز  بطق  بالقنا ، ياروش  ماگنه  بش  هسلج  نایاپ  رد  هک  تفای  همادا  ییاج  ات  مهم ، اما  یئزج  ياهدـیدرت  نیا 
مینک و یم  دـییأت  هن  ًالعف  ام  تسا و  هدـش  مالعا  هجراخ  روما  ترازو  فرط  زا  هک  تسا  نامه  بالقنا  ياروش  رظن  : » تفگ ردـص  هللا  تیآ  عضو  هرابرد 
هب دروم  نیا  رد  ات  داتسرف  میهاوخ  يا  همان  برع  نارس  سنارفنک  يارب  مه  ادرف  (3) و  میا هتشون  هنیمز  نیا  رد  يا  همان  میاهدلاو  تروک  هب  ام  .بیذکت  هن 

ترضح ًاتعیبط  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناریا  هژیو  هب  مالـسا و  يایند  رد  يدیدش  لمعلا  سکع  ربخ ، تحـص  تروص  رد  دوزفا : يو  .دننک » کمک  ام 
(4) .تشاد دنهاوخ  هنیمز  نیا  رد  یعطاق  يریگ  عضوم  بالقنا ، ياروش  ماما و 

هک دـنک  یم  زورب  شنکاو  یعون  جـیردت  هب  هثداح ، اب  دروخرب  رد  هک  تسا  سوسحم  يرما  نیا  يراـج ، زور  رد  هلئـسم  دـنور  هب  هجوت  اـب  تسا  ینتفگ 
نیا یعیبط  شنکاو  تّدـح  تدـش و  نداد  شهاک  یناسر و  عالطا  عون  رد  قارع  میژر  بیترت ، نیا  هب  دـماجنا ؛ یم  هلئـسم  ندـش  يداع  هب  هاوخاـن  هاوخ 

.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  تراهم  مادقا ،
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حبص * (5)، توریب رد  عقاو  یقارع  هسسؤم  ود  رد  بمب  ود  راجفنا  یپ  رد  و  توریب ، رد  ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  راشتنا  هب  طوبرم  ياهدمایپ  همادا  رد 
هنایوج ماقتنا  یلمع  مادقا ، نیا  رتیور ، شرازگ  هب  .دناسر  بیسآ  تدش  هب  رتفد  نیا  هب  دش و  رجفنم  توریب  رد  ناریا  یلم  ییامیپاوه  رتفد  رد  یبمب  زورما 

يوق نانچ  راجفنا  اما  دماین ؛ راب  هب  یناج  تافلت  راجفنا  نیا  رد  .دوب  هدش  دراو  توریب  رد  یقارع  هسـسؤم  ود  هب  راجفنا ، رثا  رب  هک  دوب  یتاراسخ  ربارب  رد 
مه رد  دراد ، رارق  ریا " ناریا   " رتفد يالاب  هقبط  رد  هک  ار  رتیور  يرازگربخ  رتفد  هرجنپ  نینچمه  دوب و  نابایخ  يوس  نآ  هک  ار  یکناب  ياه  هرجنپ  هک  دوب 

(6) .تسکش

هتـسب نانبل  بونج  ياه  ناکد  رت  شیب  دوش و  یم  ماجنا  لابند و  توریب  رد  نانچمه  باـصتعا ، رب  ینبم  لـما  شبنج  تساوخرد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
، لما شبنج  زین  سلجم و  نیمه  درک و  مالعا  یمومع  يازع  ار  زورما  زین  نانبل  نایعیش  سلجم  (7) دنا هدش  دودسم  رورم  روبع و  يارب  اه  نابایخ  تسا و 

(8) .دندومن توعد  تارهاظت  هب  ار  مدرم 
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رقاب ماما  هللا  تیآ  هک  درک  دیکأت  تخادرپ و  ینارنخس  هب  نانبل ، نایعیش  یلاع  ياروش  نالوئـسم  زا  نالاباک ، رمالادبع  خیـش  هلمج  زا  روبزم ، تارهاظت  رد 
نایعیـش مامت  زا  هک  تساوخ  درب  یم  رـس  هب  فجن  رد  هک  ییوخ  هللا  تیآ  زا  سپـس  يو  .دنا  هدناسر  لتق  هب  یقارع  تاماقم  ار  قارع  نایعیـش  ربهر  ردص 

(1) دننک مایق  قارع  ثعب  بزح  دض  رب  دهاوخب  روشک 

یم ادـخ  بهذـم و  دـض  رب  هک  تسا  مسیلایرپما  لماع  هک  درک  مهتم  ار  قارع  يروهمج  سیئر  نـالاباک  خیـش  تسا : یکاـح  هسنارف  يازگربخ  شرازگ 
نانارنخـس نیا  .دندرک  ینارنخـس  زین  یقارع  نادهاجم  ناگدنیامن  زا  نت  دنچ  تارهاظت  نیا  رد  .دـناوخ  متـسیب  نرق  دالج  ار  نیـسح  مادـص  يو  .دـگنج 

هدش هدرپس  كاخ  هب  فجن  رد  دنا ، هدیسر  لتق  هب  زین  اهنآ  هک  شرتخد  رـسمه و  لیروآ  متـشه  زور  رد  تسا و  هدش  هتـشک  اهنآ  ربهر  هک  دندرک  دیکأت 
هب نآ  نالماع  دننک و  یم  ناربج  تلم  تسا ، هتفرگ  تروص  مالـسا  هدنیامن  کی  دـض  رب  هک  ار  هنایـشحو  تیانج  نیا  هک  دـنتخاس  ناشنرطاخ  اهنآ  .دـنا 

نانئاخ و رگید  قشمرـس  هنومن و  يارب  ار  نیـسح  مادص  تفرگ و  دنهاوخ  ار  نادیهـش  نیا  نوخ  ماقتنا  هک  دندوزفا  نانارنخـس  .دش  دـنهاوخ  هیبنت  تدـش 
.درک دنهاوخ  مادعا  نارگ ، هئطوت 

هرهچ رب  باقن  هک  تفرگ  رارق  يا  هدع  هلمح  دروم  دـندرک ، تکرـش  هدیـشوپ  ياه  تروص  اب  قارع  هعیـش  ياملع  زا  يا  هدـع  نآ ، رد  هک  تارهاظت  نیا 
تـسا قارع  رادفرط  هک  توریب  همانزور  رتفد  هب  ناگدننکرهاظت  زا  يا  هدـع  يریگرد ، نیا  لابند  هب  .دـندرک  يزادـناریت  تیعمج  يوس  هب  نانآ  .دنتـشاد 

(2) .دندرک هلمح 

مک تسد  توریب ، رد  قارع  رادـفرط  ياه  یچگنفت  هعیـش و  ناملـسم  نادـهاجم  نایم  ياهدروخرب  رد  تشون : ناهیک  توریب ، زورما  ثداوح  باتزاب  رد 
، دادغب رد  ردص  هللا  تیآ  ندش  دیدپان  هب  ضارتعا  رد  هک  تفرگ  تروص  یباصتعا  یط  اه  يزادناریت  نیا  .دـندش  یمخز  رفن  هس  دـش و  هتـشک  رفن  کی 

(3) .دندوب هداد  بیترت  دنتسه ، ناریا  یمالسا  بالقنا  رادفرط  هک  نانبل  نایعیش  ار  باصتعا  نیا  .دوب  هدش  اپرب 

دروم هک  برع  شخب  يدازآ  ههبج  ناراداوه  بهذم و  هعیـش  لما  بزح  ناراداوه  نایم  توریب  رد  زورما  داد : شرازگ  تعاس 20  رد  زین  لیئارسا  ویدار 
توعد هب  انب  لـما  ناراداوه  .دـندش  یمخز  فرط  ود  زا  يا  هدـع  اـهدروخرب ، نیا  هجیتن  رد  .تفرگ  تروص  ییاـهدروخرب  تسا ، قارع  میژر  یناـبیتشپ 

هدننک نارگن  تاعیاش  هب  شنکاو  رد  تارهاظت  نیا  .دـندز  تسد  يا  هدرتسگ  تارهاظت  هب  توریب ، ياه  نابایخ  رد  زورما  نانبل ، عیـشت  لها  یلاع  ياروش 
توریب ياه  نابایخ  رد  اه  هزاغم  رازاب و  تارهاظت ، نیا  هارمه  .دش  اپرب  قارع ، رد  عیشت  لها  ناربهر  زا  یکی  ردص ، رقابدمحم  هللا  تیآ  تشونرس  هرابرد 

(4) .تفرگ تروص  ییاه  ییامیپهار  نانبل ، رگید  قطانم  رثکا  رد  دندش و  لیطعت 

نیا نایعیش  تعامج  نانبل ، تختیاپ  توریب  رد  داد : شرازگ  تعاس 20:45  رد  مه  ندنل  ویدار 
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قارع ینونک  تلود  .دنداد  بیترت  یمومع  یباصتعا  دادغب ، رد  نایعیـش  ناربهر  زا  یکی  ردص ، رقابدمحم  ماما  ندش  دـیدپان  هب  ضارتعا  روظنم  هب  روشک 
ریگتـسد دادغب  رد  شیپ  هتفه  ود  وا ، هداوناخ  ياضعا  زا  نت  دنچ  ردص و  رقابدمحم  هک  دسر  یم  شرازگ  .دـنا  هداد  لیکـشت  نابهذـم  ینـس  رت ، شیب  ار 

هب قلعتم  سکره  هک  دندرک  مالعا  قارع  رد  یمسر  تاماقم  هتشذگ ، هتفه  .تسا  هتفای  راشتنا  وا  لتق  رب  ینبم  ییاه  شرازگ  نونکات  نامز  نآ  زا  دندش و 
هدنیازف تامـصاخت  هدنهد  ناشن  ردص  رقابدمحم  ماما  يارجام  .دـش  دـهاوخ  موکحم  گرم  هب  دـهد ، هعاشا  ار  اهنآ  ياه  فدـه  ای  دـشاب  هوعدـلا  هورگ 

ندش دیدپان  هلئسم  هک  تسا  هداد  روتسد  ناریا  بالقنا  ياروش  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  .تسا  نایعیـش ، ربهر  نیرت  تردقرپ  ینیمخ ، هللا  تیآ  قارع و  تلود 
(1) .دننک يریگیپ  ار  ردص  رقابدمحم 

598

.تسا هدـمآ  رد  سراـپ  يرازگربـخ  یمالـسا و  يروـهمج  هماـنزور  تاـفالتخا  رد  رگید  یلماـع  تروـص  هب  ردـص ، هللا  تیآ  تداهـش  راـشتنا  يارجاـم 
دـناوخ و قثوم  ریغ  ار  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  رب  ینبم  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ربخ  نآ ، رد  هک  درک  رداص  يا  هیبیذـکت  زورید  سراـپ  يرازگربخ 

طخ رد  ار  روبزم  ربخ  ناگدننک  بیذـکت  دـیدش ، یـشنکاو  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  زورما  رما ، نیا  یپ  رد  .داد  رارق  شهوکن  دروم  ار  نآ  راشتنا 
: تشون تحاقو " نیا  تداهش و  نآ  زا   " ناونع اب  یبلطم  رد  دناوخ و  ایس "  " نامزاس هتخاس  ار  سراپ  يرازگربخ  تسناد و  اکیرما 

یلو تسا ، یمالسا  بالقنا  هب  نمؤم  ياهورین  همه  مالسا و  ملاع  يارب  يزوس  تقاط  تبیـصم  هچرگا  ردص ، هللا  تیآ  زیمآ  هعجاف  كاندرد و  تداهـش  »
مامت یگچاپتـسد  زا  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  هعقاو  نیا  تمظع  .دـیآ  رامـش  هب  قارع  رد  یمالـسا  بالقنا  ياز  نافوط  شزیخ  يارب  يزاغآ  هطقن  دـناوت  یم 
مامت زیمآ  تنایخ  توکس  .تفایرد  اکیرما ، اب  طابترا  طخ  و  دننک ، یم  لمع  اکیرما  ذوفن  تحت  هک  ییاهورین  یناهج و  مزیلایرپما  هب  هتـسباو  ياه  ناگرا 

یب توکـس و  نوکـس و  زا  يا  هلاه  رد  تداهـش  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  ًافرـص  هعیاش ) کی  حطـس  رد  یتح   ) ربخ نیا  دروم  رد  یناهج  ياه  يرازگربخ 
رت مک  مک و  رودقملا  یتح  نیـسح ، مادص  قلفع و  لشیم  هدـناشن  تسد  میژر  یللملا و  نیب  مزیلایرپما  يارب  نآ  زا  یـشان  تاعیاض  ات  دوش  رازگرب  يربخ 

کی دـنک و  یم  تکرح  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  بیذـکت  تهج  رد  اـکیرما ، اـب  طاـبترا  طـخ  صخـشم  ياـه  هرهچ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دـشاب ؛
کیدزن لماوع  زا  رگید  یکی  راشف  هلیسو  هب  دنک و  یم  لقن  بات  بآ و  اب  ار  نآ  تسا ، هدش  هداد  یهد  نامزاس  ایـس ، نامزاس  هلیـسو  هب  هک  يرازگربخ 

هللا تیآ  تداهـش  هعجاف  یناهگان  راـشتنا  هک  نیا  يارب  تسا : مولعم  دوش ؟ هچ  هک  دـنک ؛ یم  ادـیپ  يزیگنا  لوه  راـشتنا  هنماد  ربخ ، نیا  اـکیرما ، طـخ  هب 
رد ار  جوم  نیا  دناوت  یم  نآ  بیذـکت  دروآ و  دوجو  هب  قارع  ناریا و  ياه  قلخ  رد  كرد  درد و  راثیا و  ترفن و  تکرح و  زا  یجوم  دـناوت  یم  ردـص 

زا یکی  هک  دشک  یم  اج  نادب  یتح  تحاضف  راک  .دنک  روصحم  دودحم و  یهجوت  لباق  ًالماک  دح 
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اب یسامت  رد  دوش ، یم  یتکلمم  ياه  ناگرا  نیرت  گرزب  زا  یکی  ربخ  ذخأم  یگرزب ، زیم  بحاص  فاطلا  زا  هنافسأتم  هک  شآ  زا  رت  غاد  ياه  هساک  نیا 
یم مدق  شمناخ ! تسد  رد  تسد  اهرـصع  دبال  دادـغب  فجن و  ياه  نابایخ  رد  هکلب  تسا ، هدـنز  اهنت  هن  ردـص  هللا  تیآ  هک  دـنک  یم  اعدا  ام  راگنربخ 

هقطنم شمارآ  تاـبث و  هریزج  عولخم ، هاـش  نارود  رد  ناریا  دـننام  مه  قارع  يرادـنپ  تسین و  قارع  رد  يربخ  چـیه  ییوگ  ددرگ و  یم  هنادازآ  دـنز و 
هلیـسو هچ  هب  ایآ  هک  میـسرپ  یم  یلم  داشرا  ترازو  نیلوئـسم  زا  : » تسا هدمآ  یمالـسا  يروهمج  همانزور  بلطم  نایاپ  رد  نیبب »! ار  تحاقو  .تسا  هدش 

یم نآ  زا  ایآ  .دـیدمآرب  نآ  بیذـکت  یپ  رد  هلجع  اب  روط  نیا  هک  هدزن  یکانلوه  تیانج  نینچ  هب  تسد  قارع  یثعب  میژر  هک  دـنتفای  لماک  ناـنیمطا  يا 
(1) »؟ دشاب هدش  هدز  لتق  تمهت  هتسراو  ناملسم  کی  هب  هدرکن  يادخ  هک  دیسرت 

يوگنخـس  " ناونع اب  یبلطم  هلمج  زا  دـنک ؛ هئارا  زین  يرگید  ياه  بلاق  رد  ار  سراپ  يرازگربخ  هب  ضارتعا  دیـشوک  روبزم  هماـنزور  هرامـش ، نیمه  رد 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  لماک  نتم  هک  درک  جرد  تسا " كوکشم  داشرا  ترازو  تکرح  قارع : یمالسا  بالقنا  ياروش 

: دش رداص  حرش  نیدب  یلم ، داشرا  ترازو  طسوت  ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  بیذکت  اب  هطبار  رد  هیعالطا  نیا  .یلاعت  همساب  »

: دنتشاد راهظا  قارع  یمالسا  بالقنا  ياروش  يوگنخس  یلم ، داشرا  ترازو  يوس  زا  ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  بیذکت  اب  هطبار  رد 

يانعم هب  بیذـکت  اریز  دـهدب ؛ ناشن  فرطیب  هلئـسم ، نیا  رد  ار  دوخ  دـیامنب و  یعالطا  یب  راـهظا  هتـشاد  قح  اـهنت  روبزم  هناـخترازو  یقطنم ، رظن  زا  . 1
.دشاب عطاق  لیلد  هب  یکتم  یتسیاب  هک  دشاب  یم  ناشیا  تایح  ياعدا 

ياه نامزاس  اه و  ناگرا  اب  بیذکت ، مالعا  زا  شیپ  تشاد  اج  تسین ، یلم  داشرا  ترازو  تیحالـص  رد  نینچ ، نیا  يربخ  بیذـکت  هک  نآ  رب  هفاضا  . 2
.دندرک یم  رارقرب  سامت  دنراد ، رارق  قارع  لئاسم  نایرج  رد  هک  قارع  یمالسا  یبالقنا - 

، نارهت رد  ینیمخ  ماما  رتفد  هب  ار  دوخ  ضارتعا  هطبار  نیا  رد  هدرک و  مالعا  كوکـشم  ار  یلم  داشرا  تکرح  بیذـکت ، نیا  ندرک  موکحم  نمـض  ام  . 3
.دهد رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  ات  میدومن  غالبا 

ًادیدش هدرک و  دییأت  ار  ردص  هللا  تیآ  تداهش  ناشیا  دش ، هتفرگ  یلیبدرا  يوسوم  هللا  تیآ  روضح  رد  ییوخ  هللا  تیآ  لزنم  اب  زورید  هک  یسامت  رد  . 4
(2)« .دندومن بیذکت  ار  یلم  داشرا  ترازو  هیراهظا 

: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  جرد  ار  یمالسا  يروهمج  همانزور  ریبدرس  هب  سراپ  يرازگربخ  هیریرحت  تئیه  همان  دادماب ، همانزور  زورما  رگید ، يوس  زا 
بلاطم زج  هک  تسین  نیا  دیا ، هدرک  ناونع  سراپ  يرازگربخ  هیلع  یبلاطم  نایمرد ، زور  کی  نونکات ، هک  امش  تساوخ  ایآ 
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رجنخ رد  تداشر  همه  نآ  بجوم  مینک ، یم  ام  هک  هچنآ  هب  تبسن  امش  لهج  نیا  دوشن ؟ هتشون  هتفگ و  یبلطم  چیه  امش ، همانزور  باب  امـش و  همانزور 
(2)-(1) .تسا يرازگربخ  هب  ندز 
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هماـنزور .دـنراد  يراکـشآ  هاـگیاج  شقن و  دـنا ، هدـمآ  ناریا  هب  هک  قارع  نکاـس  ياـملع  زا  يا  هدـع  قارع ، ناریا و  نـیب  دوـجوم  یتاـغیلبت  گـنج  رد 
لاؤس هب  خـساپ  رد  قارع  یمالـسا  توعد  بزح  يوگنخـس  یفـصآ  دـمحم  مالـسالا  تجح   " ياه هاگدـید  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  يروهمج 

اب قارع  رد  هک  تسا  یمالـسا  لیـصا  تضهن  هلئـسم  هکلب  تسین ، قارع  ناریا و  هلئـسم  هلئـسم ، تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  جرد  ار  سراپ " يرازگربخ 
تموکح دراذگب و  ریثأت  قارع  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ادابم  هک  تسا  هدرک  نارگن  ار  قارع  ثعب  لماوع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتفرگ  اپ  رایسب  تردق 

.دریگب ار  یبالقنا  تکرح  نیا  يولج  شدوخ ، لایخ  هب  ات  دنز  یم  هجنکش  یعمج و  هتسد  راتشک  هب  تسد  قارع  ثعب  .دزاس  نوگنرس  ار  ناتسیشاف 

یمالـسا بالقنا  هب  درک  یعـس  اکیرما  هلحرم ، هس  رد  درک : حیرـشت  وحن  نیا  هب  ار  قارع  اـکیرما و  عوضوم  طاـبترا  یفـصآ  روبزم ، هماـنزور  شرازگ  هب 
تاـناکما ماـمت  اـب  قرـش  برغ و  نارگ  هطلـس  هکلب  اـکیرما ، اـهنت  هن  هک  دوب  تضهن  ناـمز  رد  بـالقنا و  يزوریپ  زا  لـبق  لوا ، هلحرم  دـنزب : همطل  ناریا 

، دـبنگ لثم  ناریا  فلتخم  ياـه  هقطنم  رد  کـیرحت  بـالقنا ، يزوریپ  زا  دـعب  مود ، هلحرم  .دـنربب  نیب  زا  ار  ناریا  یمالـسا  ناـشورخ  تضهن  دندیـشوک 
قیرط زا  ناریا ، بالقنا  اب  هزرابم  موس  هلحرم  دراو  هرخالاب  .دننزب  همطل  بالقنا  هب  دنتـساوخ  یم  وحن  نیا  هب  هک  دوب  ناتـسزوخ  ناجیابرذآ و  ناتـسدرک ،
ناریا یمالـسا  يروهمج  تلود  يارب  ییاه  يراتفرگ  قارع ، ثعب  تسیـشاف  تموکح  ینعی  دوخ  رودزم  قیرط  زا  هلحرم  نیا  رد  .دـندش  جراخ  ياـهزرم 

(3) دندرک داجیا 

تحت هک  بلطم  نیا  عورـش  رد  ناهیک  .تسا  هدرک  جرد  يزاریـش  دمحمدیـس  اب  ار  شا  یـصاصتخا  هبحاصم  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  زین  ناهیک  همانزور 
يزاریـش دمحمدیـس  هللا  تیآ  : » دنک یم  یفرعم  حرـش  نیا  هب  ار  هدربمان  تسا ، هدش  جرد  دنک " یم  طوقـس  رگید  هام  شـش  ات  قارع  ثعب  میژر   " ناونع

زا سپ  .دش  دیعبت  تیوک  هب  قارع  ثعب  میژر  طسوت  یـسایس ، دیدش  ياه  تیلاعف  رثا  رد  لبق  لاس  دودح 13  يو  .دشاب  یم  قارع  دیلقت  عجارم  زا  یکی 
لئاسم زا  یتمسق  نونکا  مق  رد  يو  .دش  لقتنم  ناریا  هب  جارخا و  تیوک  زا  یسایس  دیدش  ياه  تیلاعف  تلع  هب  يزاریش  هللا  تیآ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

(4)« .دنریگب تسد  رد  ار  قارع  بالقنا  يربهر  ماما  هک  دنک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  هراومه  اما  دنک ؛ یم  يربهر  ار  قارع  بالقنا 
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: تسا رارق  نیا  هب  روبزم  يوگو  تفگ  زا  یشخب 

« .دییامرف نایب  ار  قارع  عاضوا  ًاراصتخا  منک  یم  شهاوخ  زاغآ  رد  : » س

داسوم و تاداس ، تینما  نامزاس  كاواس ، زا  لکـشتم  زین  قارع  تینما  نامزاس  بیکرت  .اهنآ  رامثتـسا  مدرم و  بوکرـس  ینعی  ثعب  يژولوئدـیا  لک  : » ج
ات 20 یثعب 10  تموکح  هک  تسین  يزور  دوش و  یم  ماجنا  ناریا  كاواس  نارودزم  یتاداس و  نارودزم  طسوت  هجنکـش  نآلا  دشاب و  یم  برع  نارودزم 

دشاب یم  يراک  هدنکارپ  هلحرم  کی  رد  هزرابم  زونه  .دننز  یم  یبالقنا  ياه  مادعا  هب  تسد  زین  قارع  ناملسم  ناگدنمزر  لباقم ، رد  .دنکن  مادعا  ار  رفن 
مدرم و بوکرـس  يارب  یثعب  میژر  ًاریخا  .دراد  همادا  کیتامتـسیس  روط  هب  قارع  قلخ  بوکرـس  یلو  لبق ؛ لاس  هس  ای  ود  رد  ناریا  تازرابم  لثم  ًابیرقت  و 

« .تسا هدرک  قارع  كاخ  دراو  يرصم  رودزم  زابرس و  رازه   50 ناریا ، اب  گنج 

»؟ دیامن لکشتم  ار  اهنآ  دناوت  یم  ماما  يربهر  ایآ  .تسا  دوهشم  ًابیرقت  ثعب  هیلع  قارع  یتازرابم  شبنج  رد  يربهر  مدع  : » س

منک یم  رکف  دننک و  یم  تیعبت  يو  زا  هتشاد و  لوبق  ار  ینیمخ  ماما  ربهر ، ناونع  هب  مدرم  لک  یلو  دنرادروخرب ؛ یعیـسو  ذوفن  زا  ینید  عجارم  ًالک  : » ج
يربهر قارع ، تلم  تساوخرد  اب  يزوریپ ، زا  دـعب  هللاءاش  نا  یلو  تسا ؛ هتفرگن  تسد  هب  ار  يربهر  نیا  نونک  ات  ماما  یناهج ، لئاسم  طباور و  رطاـخ  هب 

« .درک میهاوخ  مالعا  یمسر  روط  هب  ار  ماما 

قارع و میژر  ياه  يرگ  یشحو  هب  تبـسن  یلمعلا  سکع  هنوگ  چیه  نونک  ات  یلو  دنتـسه ؛ فرـشا  فجن  رد  ییوخ  هللا  تیآ  دیناد ، یم  هک  نانچ  : » س
»؟ تسیچ دروم  نیا  رد  ناترظن  .دنا  هتشادن  قباس  هاش  میژر  یتح 

عجارم نایم  رد  .دنرادن  رگید  لئاسم  هب  يراک  دننک و  یم  سیردت  طقف  هک  دنتـسه  يا  هدع  هاگـشناد  رد  ًالثم  تسه ؛ اج  همه  رد  لئاسم  نیا  ًالوصا  : » ج
« .دنتسین تکرح  هب  رضاح  هجو  چیه  هب  ناشیا  تسا و  هدوب  توکس  ناشرظن  راهظا  لوا ، زور  زا  ناشیا  دنراد و  ار  رظن  نیمه  ناشیا  زین 

»؟ دییامرف یم  دییأت  ار  قارع  رد  هناحلسم  تازرابم  ایآ  نینچمه  دینک و  یم  دییأت  ار  عضوم  نیا  امش  ایآ  : » س

هدوب ام  ياقفر  نادرگاش و  نازرابم  نیا  زا  یلیخ  هلب ؛ مود ، تمـسق  دروم  رد  .تفریذپ  مهاوخ  هدنیآ  رد  هن  ما و  هتفریذپ  هن  ار  توکـس  هیرظن  نم  هن ، : » ج
« .دشاب دناوت  یمن  مه  زا  ادج  رگید  ياه  هورگ  اب  ام  هزرابم  دنا و 

مهتم ار  رگیدکی  هناحلسم ، ياه  نامزاس  هک  يروط  هب  هدرک ، زورب  ییاهداضت  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  قارع  ناملسم  زرابم و  ياه  هورگ  نیب  رد  : » س
»؟ تسیچ دروم  نیا  رد  ناترظن  دننک ، یم  يراکشزاس  هب 

نیا هب  .مینیب  یم  ام  یلو  دیونش ، یم  ار  لئاسم  امش  هک  تسا  نیا  هلئسم  تقیقح  : » ج
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رگید هدمعریغ  هورگ  دنچ  قارع و  یمالسا  راکیپ  هوعدلا و  بزح  و  اهدرُک ]  ] نادرک رثؤم  حلسم  ياه  هورگ  .تسین  نیب  رد  یتافالتخا  داضت و  تروص ،
یم نارابریت  مه  رانک  رد  و  دنوش ، یم  هجنکش  قاتا  کی  رد  دنور ، یم  نادنز  هب  مهاب  همه  قارع  نازرابم  .دنکرتشم  اهنآ  تایرظن  دصرد  هک 99  دنتسه 

هدرک و هلئسم  زا  یتشادرب  هورگ ، ره  سک و  ره  هک  تسا  یعیبط  یلو  تسا ؛ ساسا  یب  ًالک  تافالتخا  زورب  تاعیاش  .تسا  كرتشم  زین  نمشد  و  دنوش ،
« .تسین يا  هلئسم  لک ، رد  هک  دشاب  یکچوک  رظن  فالتخا 

مدرم هک  دراد  دوجو  يرگید  هزیگنا  نیاربانب  دنا ؛ هدش  یلم   (1)  ... اه و هناخراک  اه و  نیمز  یتسیلایسوس و  تسا  يروشک  قارع  هللا ! تیآ  ترضح  : » س
»؟ دنا هدرواین  يور  ناریا  بالقنا  ریظن  یبالقنا  هب  نآ  رطاخ  هب  قارع 

تموکح عقاو  رد  .یلعفلز  دنیوگ  یم  اه  لچک  هب  ًالثم  ای  روفاک ،" یگنز  مان  دنهن  سکعرب   " دیوگ یم  هک  تسا  فورعم  برع  یـسراف و  رد  یلثم  : » ج
یلم زا  درادـن و  دوجو  قارع  رد  نآ  ءزج  کی  یتح  دـشاب ، یم  ءزج  رازه  ياراد  مسیلایـسوس  رگا  دـشاب و  یم  برغ  قیمع  رامعتـسا  هطلـس  تحت  قارع 

یبسن هافر  زا  یتینما  نارودزم  اـهنت  تسا و  هتفاـی  شرتسگ  یعیـسو  حطـس  رد  رقف  .تسین  يربخ  قارع  رد  ًاـقلطم  دـییوگ ، یم  امـش  هک  هنوگ  نآ  ندـش ،
مراد نانیمطا  نم  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یتیاضران  تسا و  هدـش  دوبان  یلک  هب  يرامعتـسا  ياه  تسایـس  لامِعا  رطاخ  هب  يزرواشک  .دـنرادروخرب 

رد نونکا  مه  زا  ام  هک  دریگ  تروص  ییاتدوک  نایم  نیا  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسویپ ؛ دـهاوخ  عوقو  هب  قارع  رد  يداینب  بالقنا  رگید  هام  شـش  ات  هک 
« .دوب دهاوخ  یمالسا  بالقنا  کی  قارع  هدنیآ  بالقنا  میتسه و  یلامتحا  ياهاتدوک  ندرک  یثنخ  يارب  شالت 

ظفل هب  اهنت  سراف  جیلخ  دروم  رد  یلاع  بانج  هک  دندوب  هداد  حیضوت  دندوب  هدرک  امش  اب  هک  يا  هبحاصم  یط  نارهت ، حبص  ياه  همانزور  زا  یکی  : » س
« .دیهد حیضوت  ًافطل  ار  بلطم  لصا  .دیدوب  هدومن  افتکا  جیلخ 

رد الاح  ات  ماما  نوچ  دـنیوگب و  ار  ناشرظن  ینیمخ  ماما  متـساوخ  یم  نم  دروم  نیا  رد  دـشاب ، یم  يدایز  تالکـشم  ياراد  نآلا  ناریا  هک  اج  نآ  زا  : » ج
« .تسا هدوبن  یصاخ  ضرغ  هنوگ  چیه  و  مدرک ، افتکا  جیلخ  هب  اهنت  نم  دندادن ، رظن  دروم  نیا 

»؟ دیوش یم  علطم  قارع  عاضوا  زا  هنوگچ  دیتسه  دیعبت  رد  امش  هک  نآلا  : » س

یم روسناس !! هللا  تیآ  ترضح  تساوخرد  هب  ار  باوج  زا  تمـسق  نیا  یتینما  لیالد  هب  ناهیک   ) ...تروص هب  میتسه و  طابترا  رد  هشیمه  قارع  اب  ام  : » ج
*(2) (« .دیامن

»؟ دیا هدرک  یمادقا  هچ  نونکات  امش  هطبار  نیا  رد  .تسا  مهم  رایسب  يزورما  ناهج  رد  تاغیلبت  : » س
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« .میرادن تاغیلبت  ًالصا  ام  هنافسأتم  دیا ؛ هتشاذگ  ام  فعض  هطقن  يور  تشگنا  ًاقافتا  : » ج

»؟ هن ای  تسه  رثؤم  دروم  نیا  رد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يویدار  یبرع  شخب  ایآ  : » س

ثعب میژر  نارودزم  ...دراد  هدنونـش  قارع  حطـس  رد  يا  هدرتسگ  روط  هب  دشاب و  یم  رثؤم  یبیجع  روط  هب  یمالـسا  يروهمج  يویدار  یبرع  شخب  : » ج
هک دنتـشون  اه  همانزور  یتح  تسا ؛ هدش  شوماخ  جوم  مادک  رد  دننیبب  ات  دـنور  یم  ویدار  غارـس  هب  لوا  دـنوش ، یم  دراو  يا  هناخ  هب  شیتفت  يارب  یتقو 

شوگ ار  ناریا  ویدار  سک  ره  و  تسا ." هتـشک  ارم  ناریا  ویدار  یبرع  يادص   " هک تسا  هتفگ  يو  هب  نیـسح  مادـص  هک  دوب  هتفگ  دـیدج " نب  یلذاش  "

« .دوش یم  موکحم  سبح  هام  شش  هب  دهدب 

»؟ دیدقتعم هناحلسم  هزرابم  هب  امش  ایآ  : » س

هک نیا  يارب  دنمهف و  یمن  قطنم  رتراک  ای  مادص و  .دشاب  یم  اهریـشمش  هیاس  ریز  تشهب  هک  تسا  تیاور  تسین و  نیا  زج  يا  هراچ  و  دـصرددص ، : » ج
ياه کیرچ  يارب  دـیاب  ناریا  ياهزرم  رد  .میـشخب  تدـش  ار  هناحلـسم  هزرابم  مینک و  حلـسم  ار  زرابم  ياه  هورگ  دـیاب  میـشاب ، رثؤم  مادـص  طوقـس  رد 

(1)« .مینک تسرد  هاگیاپ  یقارع 

600

اب يرمرادناژ  رد  رقتـسم  دارفا  ار  هلمح  نیا  .دوب  لپ  ناظفاحم  هاگیاپ  يوس  هب  حلـسم  دارفا  ياه  يزادناریت  دهاش  راب  نیمجنپ  يارب  زورما  روطق  لپ  هقطنم 
ياه يریگرد  رد  هک  تشاد  ار  راد  هجرد  زابرـس و  ود  هزانج  لاقتنا  دـصق  هک  شترا  سنالوبمآ  کـی  نینچمه  زورما   (2) .دندرک عفد  لباقتم  يزادناریت 
رفن هس  دیـسر و  تداهـش  هب  يدنرم  یلع  مکی  راوتـسا  هثداح ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  هلمح  دروم  دـندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  روطق  هقطنم  شیپ  زور  دـنچ 

(3) .دندش حورجم  سنالوبمآ ، نانیشنرس  زا  رگید 

حورجم رفن  دـنچ  دیهـش و  رفن  راهچ  روطق ، لپ  ریخا  زور  دـنچ  ياه  يریگرد  نایرج  رد  هک  نیا  مالعا  نمـض  یبرغ ، ناـجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  رتکد 
دـننک و ادـیپ  تمادـن  دوخ  راک  زا  اهنآ  ات  دـهد  یم  جرخ  هب  هلـصوح  یلو  دـنک ؛ بوکرـس  ًالماک  ار  مجاـهم  دارفا  تسا  رداـق  شترا  : » تفگ دـنا ، هدـش 

(4)« .دیاین راب  هب  هقطنم  رد  یتافلت  تاراسخ و 

601

هورگ .درک  رـشتنم  يا  هیعالطا  زورما  یمالـسا ، يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  داتـس  درُک ، ریگرد  ياه  هورگ  ریخا  ياهدـیدهت  اه و  لیلحت  هب  خـساپ  رد 
نتم .دـننک  یم  حرطم  ار  يدـیدج  جنـشت  يریگرد و  عوقو  لامتحا  هقطنم ، رد  شترا  تاکرحت  هب  هجوت  اب  دوخ ، ياهدـیدهت  اه و  لیلحت  رد  روبزم  ياه 

: تسا حرش  نیا  هب  هدش  دای  هیعالطا 

ماجنا تسا و  هدش  یضقنم  نانآ  تمدخ  هک  ینازابرس  ضیوعت  روظنم  هب  یماظن  ياهدحاو  تالاقتنا  لقن و  رب  ینبم  یلبق  ياه  هیمالعا  وریپ  .یلاعت  همسب  »
، یماظن شزومآ  ياه  نیرمت 

988 ص :
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رـصانع يا  هراپ  هناضرغم  ياـه  ینکارپ  هعیاـش  فـالخرب  هک  دـناسر  یم  ناتـسدرک  ناردارب  نارهاوخ و  صوصخ  هب  مدرم و  هماـع  راضحتـسا  هب  ًاددـجم 
تسین و رظن  رد  نانطومه  اب  يریگرد  یماظن و  تایلمع  يارب  یحرط  هنوگ  چـیه  دـنا ، هتـشاد  ار  مدرم  رد  تشحو  داجیا  دـصق  هراومه  هک  هدـش  هتخانش 

(1)« .ددرگن مهارف  اهدحاو  دمآو  تفر  ریسم  رد  یتمحازم  ناتسدرک ، تسود  نطو  دیشر و  مدرم  ینابیتشپ  اب  تسا  دیما 

602

يدراوم هل ، هموک  تارکمد و  ياه  هورگ  ینیـسح و  نیدـلازع  زا  زورما  ناتـسدرک ، رد  براحم " ياـه  ناـیرج   " یتاـغیلبت یـسایس و  تاـکرحت  همادا  زا 
.تسا رکذ  نایاش 

کی ناوارف ، دورد  میدقت  زا  سپ  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  داتـسرف  ینیمخ  ماما  يارب  يا  همان  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  زورما ، ناهیک  شرازگ  هب 
اکیرما مسیلایرپما  هیلع  هزرابم  رد  ار  ناریا  بالقنا  ربهر  تیحالص  تیعطاق و  ناتسدرک ، مدرم  همه  ناریا و  ناتسدرک  تارکمد  بزح  فرط  زا  رگید  راب 

لماک عطق  بجوم  رگید ، يوس  زا  دشاب و  يرکـشل  يروشک و  نیلوئـسم  همه  يارب  یقـشمرس  ییوس  زا  تیعطاق  نیا  هک  مراودـیما  مییوگ و  یم  کیربت 
لماک ینابیتشپ  ناریا  ناتسدرک  تارکمد  بزح  .ددرگ  اکیرما  مسیلایرپما  یگدرکرس  هب  ناهج  مسیلایرپما  یگنهرف  یماظن و  يداصتقا و  یـسایس و  ذوفن 
دنراد یگداـمآ  ناتـسدرک  مدرم  ناگرمـشیپ و  هـک  دـهد  یم  ناـنیمطا  دراد و  یم  مـالعا  اـکیرما  مسیلاـیرپما  لـباقم  رد  ماـما  عطاـق  تسایـس  زا  ار  دوـخ 

.دـنیامن تمواقم  ناج  ياپ  ات  دـشاب ، هک  یجراخ  روشک  ره  يوس  زا  ام ، نهیم  ياـهزرم  هب  زواـجت  هنوگره  لـباقم  رد  یناریا ، ناردارب  ریاـس  شوداـشود 
ربهر عالطا  هب  نمـض  رد  .دیامن  یم  موکحم  روشک  زا  ار  نایناریا  جارخا  یناسناریغ  لمع  دنک و  یم  در  هناعطاق  ار  قارع  نارادمامز  ياهدیدهت  ام  بزح 

رد يدـس  دوخ  هک  دنـشاب  یم  يراتخمدوخ  لکـشم  هب  درُک  قلخ  ياه  تساوخ  هب  ماما  تقفاوم  مالعا  راظتنا  رد  ناتـسدرک  مدرم  هک  دـناسر  یم  بالقنا 
ناتـسدرک جنـشتم  عضو  تارکاذم  قیرط  زا  هدش ، هداد  هدعو  ماما  فرط  زا  هک  یتئیه  مازعا  اب  تسا  دیما  .دوب  دـهاوخ  بالقنا  نانمـشد  ياه  هئطوت  ربارب 

(2)« .دوش هداد  نایاپ 

ینارنخس ادهـش  هارراهچ  رد  جدننـس ، مدرم  زا  رفن  رازه  هس  دودح  عمج  رد  زورما  درب ، یم  رـس  هب  جدننـس  رد  هک  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  لاح ، نیا  رد 
ینامداش زاربا  درُک و  مدرم  تازرابم  ندرمشرب  نمض  يو  : » تسا هتشون  ینارنخس  نیا  شرازگ  رد  جدننـس ، رد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  راگنربخ  .درک 

ندروآ دوجو  هب  اب  اریز  تسا ، دُرک  تلم  نمـشد  نیرت  گرزب  اکیرما  تفگ  درک و  هراشا  اکیرما  مسیلاـیرپما  شقن  هب  ناریا ، اـکیرما و  نیب  هطبار  عطق  زا 
مامت درک  مالعا  یـسایس  ياه  هورگ  تیلاعف  هب  هراشا  اب  يو  .داد  يروشک  هب  ار  شکاخ  زا  تمـسق  ره  درک و  ادج  مه  زا  ار  درُک  تلم  یـسایس ، ياهزرم 

مالسا نید  نوماریپ  سپس  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  .تشاد  دنهاوخ  یـسایس  ياه  تیلاعف  يدازآ  دازآ و  یگدنز  قح  ناتـسدرک ، رد  یـسایس  ياه  هورگ 
ار هتکن  نیا  اما  درک ؛ تبحص 
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تخادرپ و ردص  ینب  زا  داقتنا  هب  سپس  يو  .دنتـسین  ناملـسم  اه  شاج  تسا ، شاج  دنک ، يراکمه  تلود  اب  هک  یناملـسم  ره  هک  داد  رارق  دیکأت  دروم 
دنهاوخن نیمز  هب  ار  دوخ  هحلـسا  هاگ  چـیه  درُک  مدرم  تفگ : تسناد و  ناـگناگیب  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  هب  یتمدـخ  ار  یـسایس  ياـه  هورگ  حالـس  علخ 

یسایس ياه  هورگ  تازرابم  زا  فده  هاگ  نآ  يو  .دنتسین  ام  اب  هرکاذم  هب  رـضاح  نانآ  میا ، هتـشاذگ  نیمز  هب  ار  دوخ  هحلـسا  هک  نونکا  اریز  تشاذگ ؛
، دوخ نانخس  نایاپ  رد  ینیسح  نیدلازع  خیـش  .دریگ  یم  تروص  ناشکتمحز  هقبط  تیمکاح  روظنم  هب  تازرابم  نیا  تفگ  درمـشرب و  ار  ناتـسدرک  رد 

(1)« .دشن قفوم  اما  دنک ، بلج  دوخ  فرط  هب  ار  امش  تشاد  یعس  ادتبا  رد  تلود  تفگ : داد و  رارق  دیجمت  قیوشت و  دروم  ار  نایرازاب 

ار ثعب  ام  هک  ارچ  مینک ؛ یم  موکحم  ار  قارع  ثعب  ام  تفگ : دوخ  نانخس  زا  یـشخب  رد  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  تاعالطا ، همانزور  هتـشون  هب  نینچمه 
(2) .میناد یمن  ناریا  ياهدرک  تسود  زگره  دنک ، یم  متس  ملظ و  قارع  ياهدرُک  هب  هک  ار  ثعب  تموکح  ام  .میناد  یم  درُک  قلخ  نانمشد  زا  یکی 

سیئر رواشم  ماـقم  رد  هاـموترپ ) رفظم   ) درُک تیـصخش  کـی  باـصتنا  اـب  هل  هموک  دـیدش  دروخرب  نینچمه  هدـش ، داـی  یتاـغیلبت  تاـکرحت  یـسررب  رد 
يارب ربخ  نیا  : » تشون تخادرپ و  مادـقا  نیا  ندرک  موکحم  شنزرـس و  هب  دوخ ، هرامـش 71  همانربخ  رد  روبزم  نامزاس  .تسا  هجوت  روخرد  يروهمج ،

اه و همان  راب  نیدـنچ  ییوجـشناد  نارود  رد  هک  اکیرما  يدـنک  پیک  هاگیاپ  صـصختم  هبتر و  یلاع  دـنمراک  اریز  دوبن ؛ راظتنا  زا  رود  درک  نامرهق  قلخ 
فرص اکیرما ، مسیلایرپما  هب  هتسباو  هدش  هتخانش  هرهچ  نیا  يدزی ، اب  شتاقوا  رت  شیب  و  دمآ ، تسد  هب  شا  هجنگ  زا  ایـس  یـسوساج  نامزاس  ياه  هگرب 

رت شیب  ار  همکاح  تئیه  یقلخدض  تیهام  دوخ ، یتسدمه  هب  نئاخ  صاخـشا  لیبق  نیا  شنیزگ  اب  ردص  ینب  .دوش  روهمج  سیئر  رواشم  مه  دیاب  هدش ،
ربارب رد  نیعجترم  هرخالاب  هک  دـنادب  دـیاب  اما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  اهنآ  ربارب  رد  ًالمع  هداد و  ناشن  ناریا  هاگآ  رگراک  هقبط  رادـیب و  ياـه  قلخ  هب  شیپ  زا 

« .تسا خیرات  گرزب  سرد  نیا  دش و  دنهاوخ  هدرپس  روگ  هب  اهنآ ، هتسب  هنیپ  ياه  تسد  اب  هدرواین و  ماود  شکتمحز  ياه  هدوت  مشخ 

جدننـس رهـش  ياروش  نیلوا  رد  تسا و  یجدننـس  هاموترپ  رفظم  : » تسا هدوزفا  همادا  رد  درک ، لاسرا  جدننـس  زا  زورما  ار  ربخ  نیا  هک  سراپ  يرازگربخ 
(3) .تشاد تیوضع  دش ، لیکشت  هام  شش  تدم  هب  رهش و  نیا  رد  نت  تکرش 11  اب  هتشذگ  لاس  زورون  دیقف ، یناقلاط  هللا  تیآ  راکتبا  هب  هک 

هنومن هراب  نیا  رد  .تسا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  اب  اهدرک  زیمآ  تملاسم  طابترا  عون  ره  مدـع  رب  ینتبم  هل  هموک  دروخرب  عون  ًاساسا  دوش  یم  يروآدای 
تیلاعف عورـش  روظنم  هب  ار  رگراک  رفن  ات 600  دودح 300  زقـس ، رهـش  رد  یگدنزاس  داهج  شیپ  یتدـم  : » هلمج زا  درک ؛ رکذ  ناوت  یم  ار  یعونتم  ياه 

؛ دینکب راک  یگدنزاس  داهج  رد  دـیابن  امـش  تفگ : یم  نارگراک  هب  هل  هموک  اما  دـنتفریذپ ؛ تیاضر  اب  مه  راکیب  نارگراک  .درک  مادختـسا  ینارمع  ياه 
دهاوخ یم  يزکرم  تلود  نوچ 

990 ص :

ص 11. ذخأم 18 ، - 1
ذخأم 31. - 2

.26/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص 1 ، ذخأم 1 ، - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1094 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_990_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_990_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_990_3
http://www.ghaemiyeh.com


نیا هک  هدوت  بزح  .دنک » تاغیلبت  ناتـسدرک  رد  دوخ  يارب  تلود  هک  میهد  یمن  هزاجا  ام  دـنک و  بسک  هاگیاپ  دـنک و  تاغیلبت  دوخ  يارب  مادـقا  نیا  اب 
يا هل  هموک  نویبالقنادـض  دـندرک و  ضارتعا  هل  هموک  هب  تدـش  هب  نارگراـک  : » تسا هدوزفا  همادا  رد  هدرک ، جرد  مدرم  هماـن  زورما  هرامـش  رد  ار  ربـخ 

(1)« .دننک لیمحت  نارگراک  هب  ار  دوخ  تایرظن  دنا  هتسناوتن 

603

ياهورین ار  نانآ  هک  یلاح  رد  دنک و  یم  زیهرپ  نآ  حیرـص  دییأت  ای  در  ناتـسدرک و  رد  براحم  ياه  هورگ  درکلمع  هلئـسم  حرط  زا  هراومه  هدوت  بزح 
هورگ باسح  بزح ، نیا  ياهدروخرب  رد  اما  دـهد ؛ یم  رارق  زین  داقتنا  دروم  ار  نانآ  ًاضعب  دـهد ، یم  رارق  تیامح  دروم  دـناوخ و  یم  یقرتم  یبـالقنا و 
هموک نایم ، نیا  رد  .دزادرپ  یم  ناشدرکلمع  حیرـص  ندرک  موکحم  نانآ و  ياشفا  هب  ًابترم  هدوت  بزح  تسا و  ادج  اه  تسیئوئام  بلط و  تنطلـس  ياه 
هدیاف نیا  هتبلا  هل  هموک  ندیبوک  هدوت ، بزح  يارب  .تسا  هدوت  بزح  ياه  شنزرـس  فده  نیرتراکـشآ  دراد ، زین  یـسور  دض  عضاوم  هک  تسیئوئام  هل 

.تسین فرطیب  توافت و  یب  ناتسدرک  لئاسم  رد  تسا و  نآ  رادفرط  ماظن و  زوسلد  ًاعقاو  هک  دنک  یم  جیورت  یمومع  راکفا  رد  هک  دراد  مه  ار 

اب هارمه  ناتسدرک ،" رد  بالقنادض  بالقنا و  کیتکات   " ناونع اب  ناتسدرک  زا  یلـصفم  یلیلحت  شرازگ  نمـض  مدرم ، همان  زورما  هرامـش  رد  بزح  نیا 
رد ناریا ، شترا  اـب  گـنج  هداـمآ  یلو  دـنک ، یم  موکحم  ار  قارع  تموـکح  فرح ، رد  هل  هموـک  درک : دـیکأت  ناتـسدرک  رد  ریگرد  ياـه  هورگ  دـییأت 

.تسا ناتسدرک  رد  قارع  تاکیرحت  اب  هلباقم  تروص 

غیلبت و هب  وحن  نیا  هب  نآ ، نمـض  دـهد و  یم  حیـضوت  نانآ  ياـهرطخ  ناـنآ و  درکلمع  اـکیرما و  قارع و  هراـبرد  ًالـصفم  هدوت  بزح  شرازگ ، نیا  رد 
میکحت ام و  نهیم  رد  ییاکیرمادض  شبنج  شرتسگ  اب  هک  قارع  یثعب  میژر  هنانئاخ  تسایس  ندش  راکشآ  دزادرپ : یم  درُک  براحم  ياه  هورگ  نیسحت 

رد .تخیگنارب  راکتیانج  میژر  نیا  دـض  رب  شنکاو  هب  ار  یقرـش  یبالقنا و  ياهورین  هیلک  دوب ، نامز  مه  اـم  روشک  رد  یتسیلایرپمادـض  هزراـبم  تدـحو 
دـض رب  ناریا  ياـه  قلخ  یتسیلایرپمادـض  داـحتا  تسد  ناوارف  روش  اـب  شیوخ ، عومجم  رد  درُک ، قـلخ  زین  یبـالقنا و  یقرتـم و  ياـهورین  زین  ناتـسدرک 
میژر نیا  هئطوت  هنوگره  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دندرک و  موکحم  ار  نآ  تاکیرحت  هناعطاق  دندرـشف و  ار  قارع  یثعب  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما 

نیا هک  نآ  مغر  یلع  هدـمآ ، دـیدپ  ناتـسدرک  حلـص  تارکاذـم  رد  هک  ییاـه  یتساـک  مغر  یلع  ناتـسدرک  یبـالقنا  یقرتم و  ياـهورین  .دنتـشاد  مـالعا 
(2) دنتسج تکرش  یتسیلایرپمادض  مزر  داحتا و  نیا  رد  تسا ، هتفاین  ار  دوخ  تبثم  یعطق و  ماجرف  هجیتن و  زونه  تارکاذم 

: دوش یم  ادج  وحن  نیا  هب  هیقب ، زا  هل " هموک   " درُک براحم  ياه  هورگ  زا  یکی  باسح  شرازگ ، نیمه  رد  دش ، هراشا  هک  روط  نامه  اما 

هموک یبالقنادض  کهورگ  اکیرما ، مسیلایرپما  قارع و  یثعب  میژر  هب  ناهن  راکشآ و  ناگتسباو  بالقنادض و  رـصانع  ياه  یفاب  يروئت  هتـسجرب  هنومن  »
رد اپارس و  دوخ  هک  کهورگ  نیا  .تسا  هل 
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اب یقلخدـض ، میژر  نیا  یتاحیلـست  یلام و  ياه  کمک  هب  اکتا  اب  بالقنا ، يزوریپ  يادـتبا  رد  دراد و  قارع  یثعب  میژر  زا  ناشن  شیوخ  دوپ  رات و  مامت 
اب هارمه  ناتسدرک ، هلئـسم  زیمآ  تملاسم  لح  هب  شیارگ  هنوگره  هار  رد  هدرک و  کیرحت  هدید و  كرادت  ناتـسدرک  رد  ار  یـشکردارب  گنج  اوق  مامت 

بزح اب  هزرابم  اکیرما ، مسیلایرپما  اب  هزرابم  ياج  هب  هک  یکهورگ  تسا ، هتـشاد  لاغتـشا  ینکـشراک  يزادـنا و  گنـس  هب  درُک ، قلخ  هقح  قوقح  نیمأت 
هدرک مالعا  تحارـص  هب  شیوخ ، کیروئت " یفخم   " هیرـشن رد  تسا و  هداد  رارق  دوخ  فدـه  ار  یبالقنا  یقرتم و  ملاـس ، ياـهورین  رگید  ناریا و  هدوت 

یمیژر یفرط  زا   (1) ، ... دـش یم  ینیمخ  میژر  ینوگنرـس  هب  رجنم  ًاـمتح  ینوـنک ، طیارـش  رد  تسا ) یـشک  ردارب  گـنج  روـظنم   ) شبنج همادا   " تسا
هتفرگ شیپ  رد  قارع  یثعب  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما  فادـها  اب  بسانتم  تسرد  یفدـه  زین  دـیدج  طیارـش  رد  دـمآ "، یم  راک  رـس  رب  اـکیرما  رادـفرط 

.تسا

رد .تسا ...  هتخاس  رشتنم  يا ] هحفص   11  ] يا هینایب  ناتسدرک ، رد  بالقنادض  فادها  کیروئت "  " هیجوت تهج  ریخا و  ثداوح  اب  طابترا  رد  هل ، هموک 
ناشکتمحز و بوکرـس  تهج  رد  هک  ار  قارع  ناریا و  یعاجترا  همکاح  ياه  تئیه  هنازورفا  گنج  ياه  هئطوت  : " تسا نینچ  نآ  رتیت  هک  هیناـیب  یماـمت 

داضت ره  هزورما  عقاو  رد  : " زیگنا تفگـش  ترابع  نیا  رد  مه  نآ  تسا ؛ هدـش  هدرب  مان  اکیرما  زا  اج  کی  اهنت  مینک ،" یثنخ  تسا ، روشک  ود  ياه  قلخ 
نیدب ص7 ) " ) .دوش یم  لیدـبت  ناریا  مدرم  ياه  هدوت  بوکرـس  يارب  یقامچ  هب  همکاح  تئیه  تسد  رد  قارع ، ثعب  اب  داـضت  ره  اـکیرما ، تموکح  اـب 

هناراکتیانج و هنارگتراغ  ياه  تسایـس  اـب  ناریا  ياـه  قلخ  داـضت  اـکیرما ، تموکح  اـب  ناریا  مدرم  داـضت  یبالقنادـض ، کـهورگ  نیا  هدـیقع  هب  ناـس 
!« مدرم بیرف  يارب  تسا  يا  هناهب  اهنت  اکیرما ، اب  ام  داضت   " هکلب تسین ... ؛ تموکح  نیا  یتسیلایرپما 

: تسا هدمآ  نینچمه  هل  هموک  دض  رب  هدوت  بزح  شرازگ  رد 

هک تسا  نآ  هلئـسم  نیا  لابق  رد  هل  هموک  عضوم  .تسا  هدرک  هلمح  ناریا  ياهاتـسور  هب  تکار  پوت و  اب  هدرک و  زواـجت  اـم  روشک  هب  نونکا  مه  قارع  »
يارب ار  یناور  هنیمز  دراد ، هک  یتاغیلبت  يدام و  لیاسو  مامت  اب  ناریا ، همکاح  تئیه  : " دیوگ یم  هل  هموک  داتـسیا ! ناریا  شترا  لباقم  رد  اوق  مامت  اب  دیاب 
بیرف ماوع  همکاح  تئیه  ياه  يزورفا  گنج  .دـنک  یم  هدامآ  دـیامن ، بوکرـس  ار  ناریا  ناشکتمحز  درُک و  قلخ  نآ  قیرط  زا  دـناوتب  هک  گنج  کـی 

هل هموک  قارع و  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  ینعی  ص 8 ) ناریا ، مدرم  ياه  هدوت  هب  باطخ  " ) .تسین امـش  یتازراـبم  ياهدرواتـسد  زا  عاـفد  رطاـخ  هب  ناریا ،
یم هار  اـهنآ  هک  یگنج  " ؛) (ص8 تسا هناهب " " " قارع اب  هزراـبم  * (2) "؛...  هک تسا  ناریا  بیرف  ماوع  همکاـح  تئیه  نیا  دـننک ؛ یمن  يزورفا  گـنج 

(. ص4 ") ینابیتشپ لباقریغ  هنالداعریغ و  ...تسا  یگنج  دنزادنا ،

992 ص :

.تسا هلاقم  نتم  زا  هطقن )...(  هس  - 1
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یم خساپ  هل  هموک  درک ؟ دیاب  هچ  دـبای ؛ یم  تدـش  تاکیرحت  دریگ ؛ یم  الاب  اه  هئطوت  تسا ؛ قارع  رد  رایتخب  تسا ؛ ناریا  ياه  هزاورد  تشپ  قارع  اما 
قارع ناریا و  مدرم  هب  باطخ  هل  هموک  نخـس  نیا  مینک !" عافد  ناش  یعاجترا  زورفا  گنج  همکاح  تئیه  هیلع  اهروشک  نیا  ياـه  قلخ  زا   " دـیاب دـهد :

(97 «) .تسا هداد  رارق  دوخ  هدهعرب  ار  ناریا " همکاح  تئیه  هیلع  هزرابم   " هفیظو ًاتعیبط  دنک ، یم  هزرابم  ناریا  رد  دوخ  هل  هموک  هک  اج  نآ  زا  تسا و 
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دـصاقم اب  ینابایخ  تاکرحت  اه و  يریگرد  عاونا  نآ  رد  هک  تسا  روشک  ینونک  تیعـضو  زا  یلاـثم  داد ، خر  رواـگنک  اضرهـش و  رد  زورما  هک  یثداوح 
.دراد دوجو  فلتخم 

هرابرد ینانخس  درک ؛ داریا  ینانخس  يزاریش  مراکم  رـصان  مالـسالا  تجح  ناوج ، لسن  یـشزرو  پولک  رد  اشع  برغم و  زامن  هماقا  زا  سپ  اضرهـش  رد 
زا يا  هدـع  نایاپ ، رد  یمالـسا ، بالقنا  راگنربخ  شرازگ  هب  .ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  اـه  هورگ  زا  یـضعب  شقن  روشک و  لالقتـسا  یگناـگی و  تدـحو و 
زا سپ  نایامیپهار  .دندرک  ییامیپهار  نانآ  دـض  رب  نداد  راعـش  لاح  رد  قلخ ، نیدـهاجم  یلم  شبنج  رقم  يوس  هب  ینارنخـس  نیا  رد  ناگدـننک  تکرش 

دنتـسکش و ار  نآ  ياه  هشیـش  دـندرب و  موجه  دوب ، هدـش  هیلخت  لبق  زا  ًارهاظ  هک  نامتخاس  لخاد  هب  قلخ ، نیدـهاجم  یلم  شبنج  رقم  لباقم  رد  عامتجا 
ینابرهـش نارومأم  ار  تیعمج  دندرک و  شوماخ  ار  قیرح  نیا  یناشن  شتآ  نارومأم  .دـندز  شتآ  دوب ، نامتخاس  رد  هک  وتپ  همانزور و  باتک ، يرادـقم 

(1) .دندومن قرفتم 

.دـش يرگید  هنایوجارجام  تامادـقا  شـشوپ  هنیمز و  یـسایس  ياهراعـش  اج ، نآ  رد  .دـهد  یم  يور  رت  مک  هک  داد  خر  لومعمریغ  یقافتا  رواـگنک ، رد 
مسیلایرپما و رب  گرم  راعـش  هک  یلاح  رد  سپـس  اهنآ  .دـندرک  عامتجا  رهـش  يزکرم  نادـیم  رد  رفن ، دودح 300  يا  هدع  رهظزادـعب ، تعاس 6  دودح 

لوئـسم يوترپ  مالـسالا  تجح  .دندیـشک  شتآ  هب  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  دـندرک و  هلمح  رهـش  ياه  هزاغم  يوس  هب  دـنداد ، یم  راد  هیامرـس  رب  گرم 
تقرـس هب  ار  اه  هزاغم  زا  يدایز  دادـعت  لاوما  دوخ ، هبناج  همه  هلمح  رد  مجاهم ، هورگ  تفگ : قوف  هثداح  ناـیب  نمـض  هاـشنامرک  هاپـس  یمومع  طـباور 

روط هب  دنام و  یقاب  اه  نابایخ  حطـس  رد  اه ، هزاغم  نابحاص  هتخوس  مین  هتخوس و  لیاسو  لاوما و  زا  يدایز  رایـسب  رادـقم  زین  هلمح  نیا  نایاپ  رد  .دـندرب 
ینابرهـش نارادساپ و  هاپـس  هلمح ، نیا  زا  دعب  تشاد : راهظا  نینچمه  يوترپ  .دش  دراو  تراسخ  اه  هزاغم  نابحاص  هب  ناموت  نویلیم  تشه  دودـح  یلک ،
(2) ندرک تشادزاب  دندوب ، هدش  ییاسانش  هلمح  نیا  اب  طابترا  رد  هک  ار  رفن   22 اه ، نابایخ  رد  شمارآ  ددجم  يرارقرب  نمض  دندش و  لمع  دراو 
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یکیزیف و ياهدروخرب  اب  ًاضعب  هک  فلتخم  ياه  نایرج  اه و  هورگ  دنت  دـیدش و  یـسایس  تازرابم  روشک ، ياه  هاگـشناد  رب  مکاح  ینونک  تیعـضو  رد 
یتح گرزب ، کچوک و  ياه  هورگ  همه  ًابیرقت  .دهد  یم  لکش  ار  طیحم  نیا  رد  تیلاعف  یلصا  هبنج  تسا ، هارمه  زین  راب  تنوشخ 
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ص 10. ذخأم 19 ، - 1
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یمـسر راداوه  لکـشت و  هاگیاپ و  زین  رتفد و  رقم ، اه  هاگـشناد  رد  دننز ، یم  تسد  هناحلـسم  مادـقا  هب  ًامـسر  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  رد  هک  اهنآ 
.دنراد

هدمآرد ألخ ، تقوم  دنچره  ندرکرپ  يارب  طیحم  نیرت  بسانم  تروص  هب  اه  هاگشناد  بازحا ، یسایس و  یفنص و  ياهداهن  هعـسوت  نادقف  تیعـضو  رد 
يارب یـصاخ  تینما  هیـشاح  لیـسناتپ و  زین  بالقنا  رد  هاگـشناد  شقن  یتازرابم و  هقباس  .تسا  هدـش  شومارف  ًالعف  هاگـشناد  داجیا  یلـصا  هفـسلف  دـنا و 
مدـع ینوناق و  ياهداهن  یعطق  رارقتـسا  مدـع  .تسین  حرط  لباق  ناشاهرظن  یمومع  راکفا  رد  هک  ییاـه  ناـیرج  تسا ؛ هدرک  داـجیا  تیلقا  ياـه  ناـیرج 

، تسا تابث  هلحرم  هب  رذـگ  هرود  صاوخ  زا  همه  هک  تابلاطم  هب  بسانم  ییوگ  خـساپ  رد  ماظن  یناوتان  زین  هدـش و  لوحم  فیاظو  همه  هب  لمع  ناـکما 
جراخ میقتسم و  مادقا  نآ ، رد  هک  یتیعضو  تسا ؛ هدش  بجوم  اه ، هاگـشناد  رد  رتدیدش  رت و  عیـسو  يا  هنوگ  هب  هعماج و  رد  ار  یبالقنا  تیعـضو  همادا 
.تسا هدش  يداع  يرما  طوبرم ، ياهداهن  مادقا  ياج  هب  یمومع  عماجم  اه و  نابایخ  رد  فیلکت  نییعت  لئاسم و  لح  زین  دارفا و  هلیسو  هب  ینوناق  لاور  زا 

ار هدش  دازآ  قطانم  یمیت و  ياه  هناخ  هیبش  یتیعـضو  جیردت  هب  هاگـشناد  رد  تیلقا  ياه  نایرج  رادتقا  ناگبخن ،) اه و  هدوت   ) ماظن راداوه  نالاعف  دید  زا 
دهد و یم  ناشن  ار  دوخ  فلتخم  ياه  يریگرد  تاجنـشت و  رد  راب  کی  دنچ  ره  عوضوم  نیا  .دنناد  یمن  لوبق  لباق  یعیبط و  ار  نآ  هک  دنک  یم  یعادت 
رد یعیسو  وحن  هب  هعقاو  نیا  .دش  میسرت  هک  یتیعضو  زا  تسا  يدومن  داتفا ، قافتا  زیربت  هاگشناد  رد  زورما  هچنآ  .تسا  هتفای  يرت  شیب  تیـساسح  ًاریخا 
هب رـصتخم  روط  هب  دـنراد ، يا  هناگادـج  یـشم  مادـک  ره  هک  عونتم  هیرـشن  راهچ  شرازگ  زا  هدافتـسا  اب  اج  نیا  رد  .تفاـی  ساـکعنا  فلتخم  تاـعوبطم 

.دوش یم  هراشا  زیربت  زورما  يارجام 

جنشتم زیربت  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  تاعامتجا  رالات  رد  یناجنسفر  یمشاه  ینارنخـس  هسلج  هک  دش  زاغآ  بیترت  نیا  هب  ارجام  ناهیک ، شرازگ  قبط 
دش و هتـسکش  تاعامتجا  رالات  ياهرد  اه ، يریگرد  نیا  رد  .دش  داجیا  يریگرد  داد و  يور  یظفل  دـیدش  دروخرب  نایوجـشناد  زا  هورگ  ود  نیب  دـش و 

یمالسا نمجنا  ناملسم و  نایوجشناد  نامزاس  ياضعا  ار  زیربت  هاگـشناد  يزکرم  نامتخاس  هثداح ، نیا  یپ  رد  .درک  كرت  ار  نلاس  یناجنـسفر  یمـشاه 
راتساوخ ینارنخس ، هسلج  ندروخ  مهرب  هب  ضارتعا  نمض  ییاه ، هیعالطا  یط  ناگدننک ، فرـصت  .دندرک  فرـصت  هاگـشناد  نیا  نادنمراک  نارگراک و 

(1) .دندش هاگشناد  يزاسکاپ  هیفصت و 

اج نآ  رد  دـندروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  هاگـشناد  نیا  يزکرم  نامتخاس  هاگـشناد ، هطوحم  رد  ییاـمیپهار  کـی  لاـبند  هب  ناـنآ  دادـماب ، شرازگ  هب 
رظن رد  اب  هک  دناسر  یم  ناریا  نامرهق  ناملسم و  تلم  عالطا  هب  تسا : هدمآ  دنداد ، راشتنا  ناگدننک  نصحت  هک  يا  هیعالطا  نیتسخن  رد  .دندش  نصحتم 

يزکرم نامتخاس  فرـصت  هب  مادقا  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  نامزاس  ام  ددرگ ، داجیا  هاگـشناد  رد  یـساسا  یبالقنا  دیاب  هک  ماما  مایپ  نتفرگ 
(2) .میدومن زیربت  هاگشناد 
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ص 1. ذخأم 38 ، - 1

ص 1. ذخأم 74 ، - 2
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(1) درک رکذ  ناملسم  يوجشناد  نت  ار 600  نانصحتم  دادعت  یمالسا  يروهمج  همانزور 

هاگشناد رد  یناجنسفر  یمـشاه  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  ماگنه  جنـشت  داجیا  یپ  رد  تسا : هدمآ  هعقاو  دمایپ  زا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  شرازگ  رد 
، بالقنا ياهداهن  زیربت ، زرابم  تیناحور  هعماج  هلمج : زا  دندرک ؛ ضارتعا  دادـیور  نیا  هب  ییاه  هورگ  نایوجـشناد ، فلتخم  ياه  هورگ  هلیـسو  هب  زیربت 

ماما هدنیامن  .دمآرد  لیطعت  تروص  هب  زیربت  رازاب  زا  یتمسق  زین  رهظزادعب  .زیربت  هاگشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  هژیو  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  و  نایرازاب ،
رد هک  ییاهنآ  تفگ  يو  .درک  فسأت  زاربا  نایرج  نیا  زا  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  اب  ساـمت  نمـض  یندـم ، هللادـسا  دیـس  هللا  تیآ  زیربت ، رد  ینیمخ 

زورما ات  اه  هورگ  نیا  اریز  دنرادن ، يراظتنا  چیه  دارفا  عون  نیا  زا  تلم  روشک و  هدنیآ  دنتسین و  نایوجشناد  ًاقلطم  دندرک ، ینیرفآ  جنشت  هاگشناد  طیحم 
ناملـسم نایوجـشناد  زا  یهورگ  تاعاس ، نیتسخن  رد  سراپ ، يرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  هب  .دـنهد  قیبطت  بـالقنا  فادـها  اـب  ار  دوخ  دـنا  هتـسناوتن 
راتـساوخ وجارجام  دارفا  نیا  زا  ار  زیربت  هاگـشناد  هیفـصت  اـهنآ  .دـندرک  ییاـمیپهار  زیربت  ياـه  ناـبایخ  رد  دادـیور  نیا  هب  ضارتعا  يارب  زیربت  هاگـشناد 

(2) .دندش
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تسا و یـسایسریغ  اهنآ  زا  یـشخب  هک  دراد  لابند  هب  زین  ییاه  تمواقم  اه و  تفلاخم  تسا ، هدش  مالعا  ًامـسر  دنچره  وکـسم ، کیپملا  میرحت  عوضوم 
حرط يوروش  ناریا و  هطبار  بیرخت  زا  يریگولج  تهج  هدوت ، بزح  لثم  ییاه  هورگ  زین  ار  اهنآ  زا  یـشخب  .دراد  یتسود  شزرو  یـشزرو و  هبنج  طقف 

اه شالت  مهزاب  دنرادن ، روشک  يریگ  میمصت  یسایس و  دنور  رد  يراذگریثأت  يارب  ار  مزال  ناوت  هدش ، دای  نایرج  ود  زا  مادک  چیه  هک  نیا  اب  .دننک  یم 
.دراد همادا 

عوضوم تفگ : سراپ  يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  ناریا ، کیپملا  هتیمک  سیئر  ینیـسح  هاش  نیـسح  مدرم ، هماـن  هماـنزور  زورما  هرامـش  شرازگ  هب 
تاـماقم هب  یندـب  تیبرت  ناـمزاس  ناریا و  کـیپملا  یلم  هتیمک  تاحیـضوت  هب  هجوت  اـب  وکـسم ، کـیپملا  ياـه  يزاـب  رد  ناریا  روضح  مدـع  اـی  روـضح 

نیا رد  ناریا  روضح  هرابرد  رظن  دیدجت  هلئسم  ددجم  حرط  زا  شیپ  دوزفا : يو  .دوش  یگدیـسر  حرطم و  بالقنا  ياروش  رد  هرابود  تسا  رارق  یتکلمم ،
همادا روبزم ، ياه  يزاب  هب  ناریا  ناراکـشزرو  مازعا  دروم  رد  بالقنا  ياروش  ياضعا  اب  ار  دوخ  ياهوگو  تفگ  اه و  تاقالم  مینک  یم  شالت  اه ، يزاب 

.میهد
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هک تسا  ور  نآ  زا  رما  نیا  .دش  دهاوخن  لیطعت  وکسم  کیپملا  ياه  يزاب  هب  ناریا  یمازعا  ناراکـشزرو  يودرا  تفگ : ناریا  کیپملا  یلم  هتیمک  سیئر 
يارب مزال  هجدوب  یتح  تسا و  هدش  زاغآ  شیپ  یتدـم  زا  وکـسم ، کیپملا  ياه  يزاب  رد  هتـسیاش  روضح  يارب  ناریا  کیپملا  یلم  هتیمک  تامادـقا  همه 

ياروش رظن  دـیدجت  يارب  یتکلمم ، تاماقم  اب  ناریا  یندـب  تیبرت  نامزاس  ياه  شالت  زین  تسا و  هدـش  بیوصت  نییعت و  اه  يزاـب  نیا  رد  ناریا  تکرش 
ياهرادـید دوب و  دـنهاوخ  یگدامآ  يودرا  رد  نانچمه  ناریا  ناراکـشزرو  .تسا  هدوبن  رمث  یب  اه ، يزاب  رد  ناریا  تکرـش  هرابرد  میمـصت  رد  بـالقنا 

(1) .دش دهاوخ  رازگرب  وکسم ، کیپملا  رد  ناریا  رتهب  هچره  روضح  تهج  یناریا  ناراکشزرو  يزاس  هدامآ  يارب  زین  یتاکرادت 
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؛ دراد ار  دوخ  صخـشم  عضاوم  ینونک ، یبطق  ود  ماظن  یناهج  يدنب  كولب  اب  بسانتم  زین  یجراخ  تسایـس  هنیمز  رد  هدوت  بزح  یلخاد ، لئاسم  دننامه 
، دـنریگ یم  رارق  ماما  طخ  فص  رد  ینونک ، يدـنب  حانج  رد  هک  ینالوئـسم  ماما و  طخ  ياهرداک  ینیمخ و  ماما  ياه  هاگدـید  اب  ار  نآ  دـشوک  یم  اـما 

هدوت بزح  رظندم  راکشآ ، تیساسح  اب  هراومه  یلامش ، هرک  یبیل و  هیروس ، نوچ  ییاهروشک  اب  هنسح  هطبار  يوروش ، زج  هب  .دنک  هئارا  دنتسم  هجوم و 
: دوش یم  هدهاشم  لیذ  بلطم  بزح  نیا  ناگرا  همانزور  زا  هدشدای ، یشم  قباطم  زین  زورما  .تسا  هدوب 

هلمج زا  ردـص ، یـسوم  نوماریپ  قیقحت  يارب  یبیل  هب  یناریا  تئیه  کی  رفـس  اب  طاـبترا  رد  بـالقنا  ربهر  ینیمخ  ماـما  هب  يا  هماـن  رد  يرظتنم  هللا  تیآ  »
ناشیا رما  هب  تبسن  قیقحت  دنشاب و  یم  بناج  نیا  ناتسود  زا  ناشیا  ملئاق و  ردص  ياقآ  بانج  هب  تبسن  هک  یقیمع  مارتحا  نمض  بناج  نیا  دنا : هتـشون 

يرادیاپ ههبج  ياهروشک  نارـس  سنارفنک  لیکـشت  یفرط و  زا  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  ساسح  طیارـش  رد  هک  مهد  یم  رکذت  یلو  مناد ، یم  مزال  ار 
، رگید فرط  زا  تاداس  هدناشن  تسد  میژر  لیئارسا و  لباقم  رد  میمصت  روظنم  هب  یبیل  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  نمی و  یبیل ، ریازجلا ، هیروس ،

راکتیانج ياکیرما  عفن  هب  ًارهق  تشاد و  دـهاوخن  یـسایس  لاجنج  ندرک  اپرب  ناریا و  اب  یبیل  طـباور  ندرک  هریت  زج  يا  هجیتن  قوف  عوضوم  ندرک  حرطم 
ناریا نامرهق  تلم  بالقنا و  ربهر  اب  میمـصت  و  بناج ، نیا  صیخـشت  تسا  نیا  .مناد  یم  يرورـض  ار  روبزم  تئیه  مازعا  ریخأت  اذـل  دـش ، دـهاوخ  ماـمت 

« .تسا

: دیازفا یم  همادا  رد  هدوت  بزح 

هرـصاحم رطخ  دراد ، رارق  اـم  قلخ  اـم و  بـالقنا  ربارب  رد  هک  یـساسا  هدـمع و  هلئـسم  هک  یطیارـش  رد  .تسا  تسرد  ًـالماک  يرظتنم  هللا  تیآ  رظن  نیا  »
هلئـسم نیا  زا  یمومع  راکفا  ندرک  فرحنم  زج  ایآ  ثحب  لباق  یعرف و  لئاسم  حرط  تسا ، ام  نهیم  دـضرب  اکیرما  مسیلایرپما  یماظن  زواجت  يداـصتقا و 

ماما .میهاکب  اه  تین  مغر  یلع  شیوخ ، هدنمزر  ناوت  زا  هک  مینارب  ییوس  هب  شیوخ  ياپ  اب  میرادن  قح  هتبلادص  ام  تسه ؟ يرگید  زیچ  یساسا  هدمع و 
شیوخ یخیرات  مایپ  رد  ینیمخ 
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.دنتشاد دیکأت  یتسرد  هب  مهم  نیا  رب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رارقتسا  زورلاس  تبسانم  هب 

مـسیلایرپما اب  ام  نوچمه  ام و  رانک  رد  هراومه  ام ، نهیم  یبالقنا  شبنج  زاغآ  زا  برع  هاوخ  یقرت  ياهروشک  میتسین ...  اهنت  ام  دربن  نیا  رد  تسا  یهیدب 
اب طـباور  یگریت  هلمج  زا  یبرع  یناریا و  نویبـالقنا  تابـسانم  یگریت  ییوراـیور و  زا  شیب  دـناوت  یم  زیچ  هچ  دـنریگرد ...  ناـما  یب  يدربن  رد  اـکیرما 

باتزاب ناریا  یناحور  ياه  تیصخش  یبالقنا  يرایـشوه  دیازفیب ؟ شیاه  يرـس  هریخ  رب  دنک و  داشلد  ار  كرتشم  نمـشد  یبیل ، یتسیلایرپما  دض  روشک 
ام يرایـشوه  یبـالقنا و  خـسار  مزع  هولج  نیرتهب  نتفاتـشن  نمـشد  کـمک  هب  .تسا  یتسیلاـیرپما  دـض  هزراـبم  مربـم  زاـین  نیمه  زور و  ترورـض  نیمه 

(1)« .تسا
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دوخ راک  هب   (2) ناتسناغفا ناریا و  زا  تیامح  مالعا  اب  زورما  رهظزادعب  دوب ، هدش  لیکـشت  یبیل  تختیاپ  سلبارط  رد  هک  يرادیاپ  ههبج  نارـس  سنارفنک 
یبونج و نمی  هیروس ، یبیل ، ریازجلا ، ياهروشک  ياسؤر  تسا : یکاح  تسـشن  نیا  رد  هدش  هتفرگ  تامیمـصت  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .داد  نایاپ 
، یبیل بالقنا  ربهر  یفاذق  رمعم  گنهرس  تسایر  هب  يرادیاپ ، ههبج  فرط  زا  یگدنیامن  تئیه  کی  هک  دنتفرگ  میمصت  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس 
ات ههبج  نیا  یماظن  همانرب  لیمکت  يرادـیاپ و  ههبج  وضع  ياهروشک  طباور  تیوقت  هرابرد  يوروش  ناربهر  اب  تسا  رارق  تئیه  نیا  .دنتـسرفب  وکـسم  هب 

دنا هتفرگ  میمـصت  ناریا ، بالقنا  دروم  رد  دوخ  ییاهن  هینایب  رد  يرادیاپ  ههبج  نارـس  .دنک  وگو  تفگ  هیروس ، عفن  هب  هنایمرواخ  رد  نآ  نتخاس  لداعتم 
: تسا هدـمآ  هینایب  نیا  رد  .دـنیامن  یقلت  هقطنم  تینما  يارب  يدـیدهت  ار  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  هنوگره  دـننک و  تیاـمح  ًـالماک  ناریا  بـالقنا  زا 

(3) دنک یم  تیامح  دنتسین ، یکتم  اه  تردقربا  هب  دوخ  نیمزرس  زا  عافد  يارب  هک  ناتسناغفا  ناریا و  تلم  هدارا  زا  يرادیاپ  ههبج 

ریفـسلا ینانبل  همانزور  .درک  مهتم  هیروس  تلود  ینوگنرـس  يارب  هئطوت  هب  ار  قارع  هیروس ، يروهمج  سیئر  دـسا  ظـفاح  سـالجا ، نیا  رد  تسا  ینتفگ 
هدمآ تسد  هب  كرادم  دنا و  هتـشاد  تسد  دندرک ، یثنخ  ار  نآ  يروس  تاماقم  هک  يا  هئطوت  رد  دادغب  لامع  تشون : دسا  لوق  زا  ربخ ، نیا  جرد  نمض 

(4) .دندرک یم  يراکمه  قارع  اب  نارگ  هئطوت  دهد  یم  ناشن 

***

ییاکیرما یناریا و  هناسر  ود  رد  ناریا  يداصتقا  میرحت  راثآ  یسررب  شرازگ 583 : همیمض 

زورما ناهج  ياه  هناسر  نآ ، ياهدـمایپ  راثآ و  زین  نآ و  اـب  هلباـقم  رد  یلاـمتحا  تامادـقا  ناریا و  رد  اـکیرما  يداـصتقا  میرحت  ریثأـت  یگنوگچ  هراـبرد 
.دوش یم  هراشا  یناریا  ییاکیرما و  هناسر  ود  زا  بلطم  ود  هب  اج  نیا  رد  .دنا  هداد  هئارا  ییاه  لیلحت  اه و  یسررب 
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میرحت رثا  تدـش  زا  نتـساک  يارب  تلود  هک  دـنیوگ  یم  ناریا  یناگرزاب  تاماقم  داد : شرازگ  روتینام ،" سنیاس   " رـسفم رظن  هب  هراشا  اب  اـکیرما  ویدار 
، نارهت رد  یبرغ  ياه  تاملپید  مه  یناریا و  نارگ  لیلحت  مه  .تسا  هداتفا  ییاذغ  داوم  هریخذ  رکف  هب  نونکا  مه  زا  ناریا ، میژر  دض  رب  اکیرما  يداصتقا 

اکیرما نادـحتم  هک  نآ  رگم  درک ؛ دـهاوخن  داجیا  ناریا  میژر  يارب  یتایح  گرزب و  تالکـشم  ناریا  هب  اکیرما  تارداص  میرحت  هک  دـندقتعم  مه  زونه 
مه دیدش  تامادقا  نیا  یتح  هک  دنیازفا  یم  نارهت  رد  یبرغ  ياه  تاملپید  .ددـنبب  مه  ار  سراف  جـیلخ  اکیرما  ًانایحا  دـندنویپب و  میرحت  نیا  هب  ًادـج  مه 

دنهاوخ ههبج  اکیرما  ربارب  رد  رت  تخـس  ناریا  تاماقم  ًـالامتحا  یتح  دـنک ؛ یمن  راداو  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  نتخاـس  دازآ  هب  ار  ناریا  میژر  ًاـموزل 
.تسین ینیب  شیپ  لباق  ناریا  رد  عاضوا  نیا  هدنیآ  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  يزیچ  لقادح  .تفرگ 

تاماقم هک  تسا  هتـشذگن  ناریا  میژر  دـض  رب  اکیرما  يداصتقا  میرحت  دـیدشت  زا  مه  هتفه  کی  زونه  اما  تسا : هدـش  هفاـضا  اـکیرما  ویدار  شرازگ  رد 
ناریفـس زا  ور  نیا  زا  دـنا ؛ هداتفا  اپ  تسد و  هب  دروآ ، دـهاوخن  رد  وناز  هب  ار  ناریا  میژر  يداـصتقا ، ياـه  میرحت  دـننک  یم  اـعدا  هک  نآ  دوجو  اـب  ناریا 

رد مه  یناریا  ناناگرزاب  ناریا و  تاماقم  .دننکن  کمک  نآ  هب  دندنویپن و  ناریا  میژر  دض  رب  اکیرما  يداصتقا  میرحت  هب  دنا  هتساوخ  ییاپورا  ياهروشک 
هدش ناعذا  ًامسر  هچنآ  زا  شیب  تفر و  یم  راظتنا  هچنآ  زا  شیب  تسا  نکمم  يراج  ياه  میرحت  هک  دنا  هدرک  ینارگن  ساسحا  ًاقیمع  یصوصخ  لفاحم 

ار ناشدوخ  مدرم  دنک ، باجیا  ناشعفانم  تسایس و  هک  یتروص  رد  اه  سور  هک  تسین  هدیشوپ  یـسک  رب  هتبلا  .دنک  هصمخم  راچد  ار  ناریا  میژر  تسا ،
یم اکیرما  زا  نآ  مظعا  تمـسق  هک  دـنک  یم  دراو  ییاذـغ  داوم  رالد  دراـیلیم  دودـح 2  لاس  ره  ناریا  .دـننزب  همطل  اکیرما  هب  ات  دـنراد  یم  هاگن  هنـسرگ 

رگید ياهاج  زا  مود  تسد  ار  ییاپورا  ياهالاک  ای  دـننک  ادـیپ  دوخ  ياهزاین  نیمأت  يارب  يرگید  عباـنم  دنـشوک  یم  دـنراد  ناریا  تاـماقم  لاـح ، .دـسر 
(1) .دنرخب

تاراهظا اب  توافتم  یتاکن  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا  بالقنا ، ياروش  لاعف  رثؤم و  وضع  کـی  زا  لـقن  هب  یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور  نینچمه  زورما 
هک دندرگ  یم  رازاب  لابند  همه  تسا و  دایز  تباقر  ردق  نآ  ایند  رد  .تسین  يا  هلئسم  يداصتقا  هرصاحم  هلمج : زا  درک ؛ جرد  هراب  نیا  رد  اکیرما ، ویدار 

ینعی یمسرریغ  روط  هب  ییاکیرما ، ياه  تکرش  اکیرما  دوخ  رد  ًالوا  مینیب ؛ یم  زورما  يایند  رد  یلمعریغ  زیچ  کی  ار  يداصتقا  هرصاحم  هلئسم  ًالصا  ام 
كولب ًاثلاث  دـنهدب ؛ میراد  زاین  ام  هک  ار  ییاهزیچ  دنرـضاح  یبرغ  ياه  تلود  نامه  ینعی  اکیرما  نانامیپ  مه  ًاـیناث  دـنهدب ؛ سنج  دنرـضاح  هطـساو ، اـب 

یم نیمأت  ار  ام  ياهزاین  زا  يدایز  رادقم  موس  ناهج  دنتسه و  زین  نآ  لاثما  دنه و  لثم  فرطیب  ياهروشک  .تسا  اکیرما  بیقر  تسه و  اج  نیا  مه  قرش 
هدافتـسا ییافکدوخ  هب  ندیـسر  يارب  تلاح  نیا  زا  مینکب و  عطق  ار  ناماه  یگتـسباو  هک  میـشاب  رکف  هب  دـیاب  ًالوصا  اـم  هک  تسا  نیا  رت  مهم  یلو  دـنک ؛

.مینک

لوبق روط  نیا  ار  ریسم  امـش  ًالـصا  ایآ  دریگب ؛ رارق  یـسایس  ياوزنا  رد  دراد  ناکما  ناریا  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  درک : لاؤس  یمالـسا  يروهمج  راگنربخ 
نیا اب  تسا ، اوزنا  شیانعم  ییافکدوخ  لالقتسا و  رگا  .میوشب  لاعف  ایند  تسایـس  نادیم  رد  میهاوخ  یم  ام  ًاقافتا  داد : خساپ  یناجنـسفر  یمـشاه  دیراد ؟

اب ار  نام  هطبار  میشاب و  هتشاد  روضح  ایند  رد  لقتسم  روشک  کی  تروص  هب  هک  تسا  نیا  ام  طخ  .تسین  نیا  شیانعم  یلو  میدرگ ؛ یم  هتـسباو  ریـسفت ،
تلم هک  ییاهاج  نآ  ًاصوصخم  یللملا ، نیب  عماجم  لفاحم و  رد  رـضاح  لاعف و  دـیاب  هکلب  دوب ، میهاوخن  اوزنا  رد  اهنت  هن  نیاربانب  مینک ؛ تیوقت  اه  تلم 

.میشاب هتشاد  روضح  ًامتح  دنراد ، روضح  اه 

هک ار  ییاه  تیانج  زا  يرایـسب  دوش و  هداد  لیوحت  هاش  هکنیا  رگم  دنوشب ؛ همکاحم  دـیاب  ًامتح  اه  ناگورگ  هک  مدـقتعم  نم  تشاد : راهظا  همادا  رد  يو 
(2) .دوش ناربج  تسا ، هداد  ماجنا  ناریا  قح  رد  اکیرما 

مالیا رد  هداعلا  قوف  تیعضو  زا  ناهیک  شرازگ  شرازگ 592 : همیمض 

شرازگ نیا  رد  .تسا  هدیدرگ  فیصوت  نآ  رد  دوجوم  هداعلا  قوف  تیعضو  هک  هدش  جرد  مالیا  هقطنم  تیعـضو  زا  یـشرازگ  ناهیک ، زورما  هرامـش  رد 
: تسا هدمآ 

مازعا زرم  هب  اه ، یقارع  هلمح  تروص  رد  دننیب و  یم  شزومآ  یماظن  ياه  هاگودرا  رد  مالیا  حلسم  ریاشع 
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هاپـس ار  دارفا  نیا  .دنا  هدش  جیـسب  قارع  تلود  اب  هلباقم  يارب  ریاشع ، زا  رفن  رازه  جنپ  دودح  تفگ : مالیا  نارادساپ  هاپـس  لوئـسم  مّدقم ، .دـش  دـنهاوخ 
هلمح هنوگره  دننک و  عافد  ناریا  یـضرا  تیمامت  زا  اهورین  ریاس  رانک  رد  دنوش و  مازعا  اهزرم  هب  ات  دنهد  یم  شزومآ  شترا  يرمرادـناژ و  نارادـساپ ،
ياه هاگـساپ  دوزفا : مدقم  .دنراد  دوجو  زین  تلود  نادنمراک  اهنآ  دزن  رد  دنا و  هدرک  هعجارم  ام  هب  هنابلطواد  روط  هب  اهنآ  .دنیامن  عفد  هطقن  ره  رد  ار  يا 
.دش دهاوخ  ور  هبور  ام  هناعطاق  مادقا  اب  دشاب ، هتـشاد  هلمح  دصق  قارع  تلود  رگا  تسا و  شترا  يرمرادناژ و  نارادساپ ، هاپـس  لرتنک  رد  ًالماک  يزرم 

اب زین  هتـشذگ  رد  مدرم  اریز  دریگ ؛ تروص  يا  هلمح  ام  تظاـفح  تحت  هقطنم  رد  مینک  یمن  رکف  دراد ، مـالیا  مدرم  زا  قارع  تلود  هک  ینهذ  هقباـس  اـب 
نیا هلاله  هاگـساپ  هب  هلمح  زا  دعب  ار  هقطنم  تیعـضو  مالیا ، هاپـس  لوئـسم  .دنا  هدرک  هلباقم  یقارع  ياهورین  اب  دنا و  هدش  قارع  كاخ  دراو  یلاخ  تسد 

يورین چـیه  زا  مدرم ، یناـبیتشپ  ناـمیا و  يورین  اـب  زین  اـم  یلو  تسا ؛ هدرک  رقتـسم  زرم  رد  ار  دوـخ  زهجم  ياـهورین  قارع  تلود  درک : فیـصوت  هنوـگ 
.میرادن كاب  یجراخ 

: دسیون یم  روبزم  شرازگ  رد  ناهیک  راگنربخ 

اب هزرابم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  يزرم  ریاشع  مدرم و  دش ، رجنم  درمناوج  جنپ  ندش  حورجم  هب  هک  هلاله  هاگساپ  هب  قارع  یثعب  ياهورین  هلمح  لابند  هب 
يروهمج شترا  ياه  نوتـس  هک  تسا  یکاح  نینچمه  مالیا  زا  هدیـسر  ياـه  شرازگ  .دـندرک  مـالعا  يرمرادـناژ  شترا و  نارادـساپ و  هاپـس  هب  قارع ،

یلاـها ریظن  یب  لابقتـسا  دروم  اـهنآ  .دـندش  دراو  مـالیا  ناتـسا  هب  ناـنآ ، یبوکرـس  یقارع و  نازواـجتم  اـب  هلباـقم  تهج  زرم  هب  تمیزع  يارب  یمالـسا ،
مالیا دراو  اه  نوتـس  رـس  تشپ  ولج و  رد  دـندوب ، هدرک  نشور  ار  ناشاه  غارچ  هک  یلاح  رد  نانز و  قوب  لیبموتا ، نارازه  .دـنتفرگ  رارق  مالیا  نیـشنزرم 

و نیـسح ، مادص  رب  گرم  اکیرما ، رب  گرم  ياهراعـش  نداد  اب  دندرک و  عامتجا  یـشترا  ياه  نوتـس  هار  ریـسم  رد  اه ، نابایخ  يوس  ود  زا  مدرم  .دـندش 
يارب اه ، نوتـس  روبع  عقوم  رد  هک  دوب  يدح  هب  مدرم  ناجیه  تدش  .دندرک  باترپ  لگ  نازابرـس  يوس  هب  دـنتفر و  اهنآ  لابقتـسا  هب  شترا ، يادـف  تلم 

ینابیتشپ يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دندرک و  ینابرق  دنفسوگ  نیدنچ  یشترا  ياه  نوتـس  ياپ  يولج  مالیا  مدرم  .دمآ  دیدپ  یتالکـشم  تکرح  رظن  زا  اهنآ 
(1) .دنتشاد مالعا  اهزرم  تسارح  ظفح و  نایشترا و  زا  لماک 

ندوب تسردان  حوضو  لیلد  هب  اما  دراد ؛ رارق  قارع  ینویزیولت  ویدار  دیدش  یتاغیلبت  ششوپ  تحت  يزرم ، یحاون  ریاس  دننام  مالیا ، هک  نیا  هجوت  بلاج 
ینونک صاخ  ياـضف  سکعرب  تسرد  لاـثم  روط  هب  دوش ؛ یم  لـصاح  سوکعم  هجیتن  ًاـبلاغ  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  قارع  تاـغیلبت  روحم  هک  یتاـعالطا 

اه و رتنالک ي  زا  یخرب  رگید ، يوس  زا  .دش  مالعا  هداعلا  قوف  عاضوا  مالیا  رهش  رد  هتـشذگ  بش  : » داد شرازگ  نینچ  دادغب  ویدار  هتـشذگ  زور  مالیا ،
هناحلـسم موجه  رثا  رد  نینچمه  .دنتفرگ  رارق  حلـسم  ياه  هورگ  موجه  ضرعم  رد  یتلود ، تاسیـسأت  یـضعب  بالقنا و  نارادـساپ  حالطـصا  هب  ياهرقم 

(2)« .دندش حورجم  تدش  هب  اهنآ  زا  رفن  دنچ  ینیمخ ، نارادساپ  شترا و  دارفا  هیلع 

للم نامزاس  لکریبد  هب  ناریا  هجراخ  ترازو  همان  شرازگ 596 : همیمض 

للم نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو  تروک  يارب  يا  همان  قارع ، راتفر  هب  ضارتعا  رد  ناریا  هجراخ  ریزو  زورما  هجراخ ، روما  ترازو  يوگنخـس  مالعا  هب  انب 
: تسا حرش  نیا  هب  همان  نتم  .داتسرف 

.یلاعت همسب  »

يدازآ و هب  یگرزب  نیهوت  دوخ  شندـمآراک  يور  هک  قارع  ثعب  میژر  بانج ! یلاع  .كرویوین  دـحتم ، للم  نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو  تروک  ياـقآ 
للم نامزاس  دوش و  یم  يا  هزات  ياه  هسیسد  اه و  هئطوت  تایانج ، بکترم  زور  ره  دوب ، ناشدوخ  تسد  هب  اه  تلم  تشونرس  نییعت  قح  یـشیدنادازآ و 

ندرک هراوآ  هب  يزرم  راون  رد  و  نایعیـش ، ماع  لتق  هب  بونج  رد  اهدرک ، هنامحریب  راتـشک  هب  لامـش  رد  قارع  ثعب  میژر  .دنام  یم  ربخ  یب  نآ  زا  دـحتم 
سپ قارع  ثعب  میژر  .دـنام  یم  ربخ  یب  نآ  زا  دـحتم  للم  نامزاس  دزادرپ و  یم  یگدـنز  تاناکما  ندرک  دوبان  اه و  مشچ  ندرک  روک  عافد و  یب  مدرم 

تایانج تدش  رب  نیگنن 1973 ، دادرارق  زا 
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هیلع يراکبارخ  هئطوت و  کیرحت و  هب  تسد  قارع  ثعب  میژر  .دنام  یم  ربخ  یب  نآ  زا  دحتم  للم  نامزاس  دـیازفا و  یم  ناملـسم  برع و  للم  هیلع  دوخ 
دـنک و یم  هناحلـسم  زواجت  ناریا  یـضرا  میرح  هب  قارع  ثعب  میژر  .دـنام  یم  ربخ  یب  نآ  زا  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  دـنز و  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

نادنز رد  هک  ار  ناشیا  رهاوخ  ردص و  رقابدمحم  دیـس  هللا  تیآ  لتق  هئطوت  شنابابرا ، روتـسد  هب  قارع  ثعب  میژر  .دـنام  یم  ربخ  یب  دـحتم  للم  نامزاس 
لمعلا سکع  مادقا و  رظتنم  ناهج  بلط  قح  للم  مامت  تسین و  ربخ  یب  دـحتم  للم  نامزاس  رگید  راب  نیا  .دـنک  یم  یحارط  دـنرب ، یم  رـس  هب  میژر  نآ 

هجراخروما ریزو  هداز  بطق  قداص  .میدنموزرآ  بلق  میمـص  زا  دحتم ، للم  نامزاس  يارب  رت  شیب  تیثیح  بسک  رد  ار  امـش  قیفوت  .دنتـسه  نامزاس  نآ 
(1)« .ناریا یمالسا  يروهمج 

ندنل ویدار  هرهاق و  ویدار  رد  قارع  ناریا و  نارحب  یسررب  رامشزور 26/1/1359 : همیمض 

، هرهاق ویدار  همانرب  رد  .دش  هئارا  ندنل  هرهاق و  ياهویدار  زا  هراب ، نیا  رد  يرکذ  نایاش  ياه  یسررب  زورما  قارع ، ناریا و  نیب  ریخا  تالوحت  باتزاب  رد 
زا یشان  هن  دش ، لیلحت  قارع  یلخاد  تالکـشم  ینکفارف  یعون  هریزج ، هس  هیـضق  رد  قارع  دصاقم  عماطم و  هلمج  زا  ناریا و  دض  رب  قارع  يواعد  حرط 

هنایمرواخ و لئاسم  روهـشم  رـسفم  يدیلاه " درف  ، " ندنل ویدار  شرازگ  رد  اما  ریازج ؛ نیا  ندوب  لاغـشا  تحت  ندوب و  یبرع  هب  میژر  نیا  يدـج  هدـیقع 
، عوـضوم هنیمز  رد  مه  يدـنچ  تاـعالطا  تاـکن و  هچرگا  درک ؛ هئارا  قارع  عـفن  هـب  هنارادـبناج و  یلیلحت  عوـمجم  رد  ریخا ، عاـضوا  یـسررب  رد  ناریا ،

.دشاب دیفم  دناوت  یم  هلئسم  حیضوت  رد  هک  درک ، رکذ  دوب و  هدرک  يروآدرگ 

.تخادرپ قارع  ناریا و  اکیرما و  ناریا و  نیب  دوجوم  ياه  نارحب  یسررب  هب  تشذگ ،" هک  يا  هتفه  رد  ایسآ   " همانرب رد  زورما  هرهاق  ویدار  یبرع  شخب 
: تسا هدمآ  داد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  همانرب  هدمع  شخب  هک  قارع  ناریا و  نارحب  یسررب  رد  همانرب ، نیا  رد 

نآ رد  میقم  یناریا  هداوناخ  نارازه  قارع  .تسا  هدروآرد  ادص  هب  هقطنم  رد  ار  يریطخ  هدنیآ  سوقان  دادغب ، نارهت و  نایم  تابسانم  رد  یـسایس  نارحب  »
هدرک زین  یقارع  نایعیـش  جارخا  هب  مادـقا  هکلب  هدرکن ، افتکا  ناـیناریا  جارخا  هب  اـهنت  قارع  هدیـسر ، ياـه  شرازگ  نیرخآ  هب  اـنب  درک و  جارخا  ار  روشک 

ياهدروخرب نونکا  و  دـنا ، هتـسب  راک  هب  دوش  یم  لدـب  در و  نانمـشد  نیب  هک  ار  ییاـه  هژاو  نیرتدـنت  رگیدـکی ، هب  هلمح  رد  روشک  ود  ناربهر  تسا و 
ندـش میخو  سپ  رد  يزیچ  هچ  هک  تخاـس  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  دـیاب  اـج  نیا  رد  .تسا  هدـش  دوخ  هتفه  نیمود  دراو  روشک  ود  ياـهورین  نیب  نینوخ 

« .دراد رارق  نآ ، یگریت  رد  يورشیپ  تعرس  نیا  اب  مه  نآ  قارع ، ناریا و  طباور 

دـض رب  روشک  ود  ياه  ماقم  تاراـهظا  هب  زین  و  هریزج ، هس  هراـبرد  مادـص  میژر  ياـعدا  هلمج  زا  ناریا  دـض  رب  قارع  يواـعد  هب  همادا ، رد  هرهاـق  ویدار 
: دیازفا یم  سپس  دنک و  یم  هراشا  رگید  روشک 

هاگـشناد هثداح  تیلوئـسم  سپـس  دـنتخادنا و  یناریا  يوجـشناد  کی  ندرگ  هب  ار  قارع  ریزو  تسخن  نواـعم  ماـجرفان  رورت  تیلوئـسم  یقارع  تاـماقم  »
رورت تیلوئسم  ًامـسر  اه " یقارع  نیدهاجم  تضهن   " مان هب  یقارع  نامزاس  کی  نکیل  دندرک ؛ اه  یناریا  هجوتم  زاب  ار  نآ  زا  سپ  ثداوح  هیرـصنتسم و 

دادـغب زا  هتـشذگ  زور  نایم ، نیا  رد  .تسا  هتفرگ  ندرگ  هب  دوب ، ییاه  بمب  راجفنا  هک  ار  نآ  زا  سپ  ثداوح  زین  قارع و  ریزو  تسخن  نواـعم  ماـجرفان 
رد ثعب  مکاح  میژر  میژر و  نافلاخم  نایم  هژیو  هب  قارع ، لخاد  رد  عاضوا  دـیدش  راجفنا  زا  تیاکح  هک  تسا  هدیـسر  توریب  هب  یقثوم  ياـه  شرازگ 

ریزو یلخیشلا  میرکلادبع  هزانج  اب  دادغب  یثعب  تاماقم  هتشذگ ، هبنشجنپ  زور  هنومن : يارب  تسا ؛ هدنام  یقاب  ششوپ ، ریز  راجفنا ، نیا  دننک و  یم  دادغب 
.دوش یم  شخپ  يو  میژر  نیسح و  مادص  هیلع  دادغب  رد  اه  هیمالعا  تایرشن و  نونکا  مه  و  دندش ، ور  هبور  شلزنم  رد  قارع ، قباس  هجراخ 

دـشوک یم  ارچ  دزادـنیب و  نایناریا  ندرگ  هب  ار  یلخاد  دوجوم  ياه  یمارآ  اـن  دـشوک  یم  ارچ  قارع  میژر  هک  دوش  یم  نشور  هنومن ، دـنچ  نیا  رکذ  اـب 
زین اه و  شالت  نیا  مامت  دیدرت ، نودب  .دنک  ینارحب  ناریا  اب  ار  عاضوا 
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ناهذا نتخاس  فرصنم  نارحب و  نیا  هب  هجوت  بلج  رطاخ  هب  همه  همه و  نارهت ، دادغب و  نایم  نارحب  هب  عیرس  ندز  نماد  تهج  رد  قارع  میژر  شـشوک 
ندیـشک بقع  دروم  رد  ناریا  زا  قارع  تساوـخرد  نینچمه  .تسه  هدوـب و  قارع ، لـخاد  رد  راـجفنا  لاـح  رد  عاـضوا  هب  هقطنم  قارع و  مدرم  راـکفا  و 

یموق یتسیلانویـسان و  دُعب  ناریا  اب  دوخ  فالتخا  هب  هک  تسا  قارع  رد  مکاح  میژر  رگید  شالت  سراف ،) ) جـیلخ رد  یبرع  هناگ  هس  ریازج  زا  شیاهورین 
یم تروص  رید  یلیخ  هک  قارع  تساوخرد  نیا  تسا ، ملسم  هچنآ  یلو  دنک ؛ بلج  دوخ  يوس  هب  ار  بارعا  یمومع  يارآ  هلیـسو ، نیدب  ات  دهدب  برع 
نیا ندوـب  یعقاو  تلاـصا و  يور  ار  یهایـس  ياـه  هیاـس  قارع ، لـخاد  رد  دوـجوم  ینارحب  طیارـش  رد  مه  نآ  درذـگ ، یم  نآ  تقو  زا  لاـس  ُهن  دریگ و 

تافالتخا رد  یسایس  ياهرونام  یساسا  رصنع  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تساوخرد  نیا  زا  شفده  اهنت  قارع  اریز  تسا ؛ هدیشک  قارع  تساوخرد 
نابز رب  يزیچ  دوش ، یم  يرپس  هناگ  هس  ریازج  لاغـشا  رب  هک  لاس  ُهن  نیا  لوط  رد  اهنت  هن  قارع  اریز  درادن ؛ یپ  رد  رگید  یفده  دروآرد و  ناریا  اب  دوخ 

هب یتح  درک و  اضما  ریازج  نیا  دروم  رد  ار  اهاعدا  یمامت  نتفرگ  هدـیدان  طوقـس و  نآ ، یط  تسب و  هاش  میژر  اب  يدادرارق  لاس 1975  رد  هکلب  درواین ،
(1)« .درک رظن  فرص  برعلا  طش  رد  قارع  قح  زا  یتمسق  زا  داد ، رارق  نیا  بجوم 

گنج شتآ  ندش  رو  هلعـش  يارب  یتلع  هب  لئاسم  نیا  لیدبت  لامتحا  زین  قارع و  ناریا و  طباور  یگریت  للع  هرابرد  زین  ندنل  ویدار  یـسراف  شخب  زورما 
: تسا ریز  حرش  هب  راتفگ  نیا  لماک  نتم  .درک  شخپ  ار  ناریا  لئاسم  سانشرس  ققحم  يدیلاه ، درف  ياه  هاگدید  روشک ، ود  نیب 

ات تفر  دادغب  هاگشناد  هب  شیپ  هتفه  ود  هدیناسر ، پاچ  هب  نونکات  ناتسبرع ، هریزج  هبش  ناریا و  هرابرد  ییاه  باتک  هک  یسیلگنا  هدنـسیون  يدیلاه  درف  »
وا زا  یـس.یب.یب  ینکارپ  نخـس  هاگنب  تشگزاب ، ندـنل  هب  شیپ  زور  هس  وا  .دـنک  داریا  هنایمرواخ  رد  نیچ  یجراخ  تسایـس  هرابرد  ینارنخـس  اجنآ  رد 
درف .دـنک  نایب  قارع  رد  ار  دوخ  تادـهاشم  ناریا  هب  قارع  زا  بهذـم  هعیـش  رفن  نارازه  جارخا  قارع و  ناریا و  طـباور  تماـخو  هراـبرد  اـت  درک  توعد 

: تفگ نینچ  قارع  رد  دوخ  تادهاشم  هرابرد  يدیلاه 

هام رد  قارع  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  ندنار  نوریب  اب  ادتبا  طباور ، یگریت  .دوب  هداهن  یگریت  هب  ور  هاش  میژر  ندش  نوگژاو  زا  لبق  یتح  قارع  ناریا و  طباور 
قارع لامـش  درک  نایـشروش  زا  ددجم  ینابیتشپ  زاغآ  رب  ینبم  هاش  تادیدهت  هک  دنراد  یم  راهظا  یقارع  تاماقم  نونکا  هتبلا  .دـیدرگ  زاغآ  ربتکا 1978 

هک يوحن  هب  تسا  هتفای  شیازفا  ًابترم  روشک  ود  نایم  تافالتخا  ناریا  رد  دـیدج  تلود  ندـمآ  راک  يور  نامز  زا  .تسا  هتـشاداو  مادـقا  نیا  هب  ار  ناـنآ 
یب هک  تسا  هدـش  رارقرب  یتلاـح  رگید  روشک  نایـضاران  زا  روشک  ره  یناـبیتشپ  يزرم و  ياـهدروخرب  قارع ، زا  ناـیناریا  یعمج  هتـسد  جارخا  اـب  نونکا 

.دشاب یمن  ياه 1970  لاس  لئاوا  رد  روشک  ود  طباور  عضو  هب  تهابش 

هنیمز رد  ناتـسزوخ  زیخ ]  ] تفن هقطنم  نکاس  بارعا  ياه  هتـساوخ  زا  قارع  ًالوا  .دراد  رظن  فـالتخا  ناریا  اـب  هدـمع  دروم  هس  رد  نیـسح  مادـص  تلود 
یم دـیکأت  قارع  لاح  نیا  اب  .دـشاب  یم  فلاخم  هقطنم  نیا  رد  برع  نازرابم  یبوکرـس  اب  دوخ  هتفگ  هب  هدرک و  ینابیتشپ  يا  هقطنم  يراـتخمدوخ  یعون 

.دنشاب ناتسزوخ  ندش  ازجم  ناریا و  هیزجت  دهاش  هک  تسین  نیا  هجو  چیه  هب  نانآ  فده  هک  دنک 

یلماوع هک  دراد  نآ  میب  تسا و  فلاـخم  دـشاب ، یم  سراـف  جـیلخ  هقطنم  رد  ناریا  دـیدج  تسایـس  تلود ، نآ  رظن  قبط  هک  هچنآ  اـب  قارع  تلود  ًاـیناث 
ناـمز رد  هک  ار  سراـف  جـیلخ  رد  عـقاو  هریزج  هس  ناریا  هک  تـسا  لـیام  قارع  .دـنیآرب  نـیرحب  هلئـسم  ددـجم  ندرک  حرطم  ددـص  رد  ناریا ، رد  وردـنت 
درادن دصق  قارع  رضاح  لاح  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  قارع  یمسر  تاماقم  هیرظن  .دنک  هیلخت  دمآ ، رد  ناریا  لاغشا  هب  لاس 1971  رد  هاش ، تموکح 

.دیامن لح  ار  هلئسم  نیا  یللملا ، نیب  یساملپید  قیرط  زا  ات  دیشوک  دهاوخ  ادتبا  هکلب  دریگب ؛ سپ  زاب  ار  روبزم  ریازج  روز ، هب  لسوت  اب  هک 

ار قارع  رد  بمب  ریخا  ياهراجفنا  دشاب و  یم  قارع  یلخاد  روما  رد  ناریا  تلاخد  اه  یقارع  رظن  زا  هک  تسا  يا  هلئسم  ناریا ، زا  قارع  تیاکـش  نیموس 
رب دادغب  رـسارس  رد  دش  هتـشک  هینطنطـسق  راجفنا  هثداح  رد  لیروآ  لوا  زور  هک  ییوجـشناد  ریوصت  اب  يدایز  ياه  هیمالعا  .دـنناد  یم  ناریا  کیرحت  هب 
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تلود هک  تسا  یعدم  دناد و  یم  دش ] هتـشک  زیزع  قراط  ماجرفان  رورت  هثداح  رد  هک  یـصخش  لتق   ] لتق نیا  لوئـسم  ار  ناریا  قارع ، تلود  .تسا  هدش 
رایتخا توکس  اه ، ناگورگ  هلئسم  رـس  رب  اکیرما  ناریا و  طباور  ریخا  نارحب  دروم  رد  ًالماک  قارع  تاعوبطم  .دراد  یمرب  ماگ  اکیرما  عفانم  هار  رد  ناریا 
بالقنا نیا  یطارفا  یبهذـم  هبنج  اب  دـنناد ، یم  یعقاو  بالقنا  کی  ار  ناریا  بـالقنا  ًـالبق  هک  نآ  اـب  هک  دنتـشاد  راـهظا  ثعب  بزح  تاـماقم  .دـنا  هدرک 

ام دنتشاد  راهظا  یقارع  تاماقم  .دنتسه  فلاخم  دشاب ، یم  هقطنم  رد  نآ  يایِحا  لماع  ناریا  بالقنا  هک  یبهذم  تافالتخا  اب  نینچمه  دنتـسه و  فلاخم 
رس و دح  نیا  ات  دوخ  تامادقا  هرابرد  نایناریا  ارچ  نیاربانب  دندوب ، هعیش  بهذم  ياراد  نایناریا  زا  لبق  قارع  مدرم  میدز و  بالقنا  هب  تسد  ناریا  زا  لبق 

.دنزادنا یم  هار  هب  ادص 

زا لاح  نیا  اـب  تسا ؛ يرت  مک  یماـظن  تازیهجت  ياراد  قارع  يرفن  رازه  شترا 200  .تسا  روشک  ود  نایم  یماظن  هنزاوم  مهم ، هلئـسم  رـضاح  لاح  رد 
ياهروشک ریاـس  یناـبیتشپ  زا  ًـالامتحا  قارع  تلود  هدـمع ، دروخرب  کـی  زورب  تروص  رد  دراد و  ناریا  شترا  زا  يرت  شیب  یگداـمآ  یتالیکـشت ، رظن 

دراد لیامت  هکلب  دوش ، گنج  دراو  ناریا  اب  هک  تسین  لیام  ًـالامتحا  قارع  یثعب  تلود  ياه 1970 ، لاس  لیاوا  دننام  یلو  دش ؛ دـهاوخ  رادروخرب  یبرع 
هب هجوت  اب  ًالامتحا  راـب  نیا  یلو  دراد ؛ تفاـیرد  هاـش  زا  يداـیز  تازاـیتما  تسناوتن  قارع  لاـس 1975  رد  .دـیامن  تظفاـحم  ار  دوخ  یلخاد  تیعقوم  هک 

(1)« .دوب دهاوخ  رما  نیا  هب  رداق  يزکرم ، تلود  فعض 
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لیروآ 1980 یلوالا 1400 16  يدامج  نیدرورف 1359 30  هبنشراهچ 7  گنج  رامشزور 

لیروآ 1980 یلوالا 1400 16  يدامج  نیدرورف 1359 30  هبنشراهچ 7 

609

شرازگ و ار  نآ  ياهربخ  ًابترم  دنتسه و  عوضوم  ریگیپ  ناهج  حطـس  رد  يربخ  عبانم  ناریا ، اکیرما و  ياه  تلود  هدش  مالعا  تامیمـصت  نیرخآ  هرابرد 
.دننک یم  مالعا 

هب اکیرما  تسا  نکمم  هک  دیآ  یمرب  نینچ  رتراک  تندیزرپ  هیاپدنلب  نارومأم  تاراهظا  زا  درک : مالعا  ندـنل  ویدار  اکیرما ، ياه  میمـصت  نیرخآ  هرابرد 
نآ رد  تامیرحت  نیا  تسا  نکمم  هک  دـهد  ماجنا  ینویزیولت  يا  هبحاـصم  ادرف  رتراـک  تسا  رارق  .دـنک  مـالعا  ناریا  دـض  رب  يرگید  تاـمیرحت  يدوز 

(1) .دوش مالعا 

(2) .داد ربخ  لامتحا  نیا  زا  دیفس  خاک  یمسر  عبانم  زا  لقن  هب  زین  هسنارف  يرازگربخ 

هـسلج رد  اکیرما ، ( 25/1/1359  ) هتـشذگ هبنـشود  داهنـشیپ  هدـحتم ، تالایا  تلود  هب  کـیدزن  یعبنم  هتفگ  هب  هک  داد  ربخ  سرپدتیـشوسآ  لاـح  نیا  رد 
هب هدحتم  تالایا  (3) دنتشاد تکرش  هسلج  نیا  رد  وتان  وضع  روشک  زا 15  یلاع  ماقم  تفگ 13  يو  .دش  ور  هبور  تبثم  خساپ  اب  وتان  یماظن  ناسانشراک 

یلامتحا مازعا  زا  یـشان  ألخ  هک  نیا  فدـه  اب  تسا ؛ هدرک  داهنـشیپ  تدـمزارد  حرط  دـنچ  وتاـن ، یلامـش ، کـیتنالتآ  یماـظن  ناـمیپ  ییاـپورا  ياـضعا 
هک دنک  راداو  ار  نتگنـشاو  تسا  نکمم  ناتـسناغفا  ناریا و  ینونک  تالوحت  اریز  دننک ؛ ناربج  ار  دنه  سونایقا  سراف و  جیلخ  هب  اکیرما  یماظن  ياهورین 

هدش دای  عبنم  .دراد  مازعا  دـنه  سونایقا  ای  سراف  جـیلخ  هب  دـنا ، هدـش  ینیب  شیپ  يرارطـضا  عقاوم  رد  وتان  تیوقت  يارب  هک  ار  دوخ  ياهورین  زا  یتمـسق 
وتان ياضعا  هک  تسا  هداد  عالطا  دوخ  نادـحتم  هب  یلو  تسا ؛ هدـشن  ثحب  دراو  سراف  جـیلخ  رد  تاـیلمع  عون  لکـش و  هراـبرد  هدـحتم  تـالایا  دوزفا :

(4) دننک کمک  هقطنم  رد  دنناوت  یم  هنوگچ 

هراب نیا  رد  .تسا  يروهمج  سلجم  نیتسخن  رد  اه  ناگورگ  هرابرد  فیلکت  نییعت  رظتنم  دـهد و  یم  همادا  ار  یلبق  یـشم  نانچمه  ناریا  رگید ، يوس  زا 
: داد شرازگ  نارهت  زا  رتیور  زورما 

خساپ اه  ناگورگ  هرابرد  یتالاؤس  هب  یگتفه ، یتاعوبطم  سنارفنک  کی  یط  یتشهب ، دمحم  هللا  تیآ  ناریا ، بالقنا  ياروش  رد  وردنت  هورگ  کی  ربهر 
دروم ار  اه  ناگورگ  نارحب  ینامز  هچ  رد  تسا ، هدشن  باختنا  زونه  هک  هدنیآ  یمالسا  ياروش  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يو  .داد 

1004 ص :

.27/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص14 ، ، 28/1/1359 هرامش 27 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ص2 ، ، 28/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

.سرپدتیشوسآ لسکورب -  ص1 و 12 ، ، 27/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 3
.نامه - 4

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1004_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1004_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1004_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1004_4
http://www.ghaemiyeh.com


یمیج میمـصت  ایآ  دـش : لاؤس  یتشهب  رتکد  زا  .دادـن  يرت  شیب  حیـضوت  هراب  نیا  رد  وا  .هیئوژ » اـی  نئوژ  هاـم  رد  دـیاش  : » تفگ داد ، دـهاوخ  رارق  ثحب 
؟ هن ای  تشاد  دـهاوخ  يریثأت  اه  ناگورگ  تشونرـس  رب  ناریا ، دـض  رب  يداصتقا  ياه  تازاجم  لامِعا  نارهت و  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  رب  ینبم  رتراـک 

میهاوخ یم  ام  اریز  دش ؛ دهاوخ  رتهب  زور  هبزور  اهنآ  یـصخش  عضو  .دوش  لصاح  يرییغت  منک  یمن  رکف  نم  یـسایس  رظن  هطقن  کی  زا  : » داد خساپ  يو 
« .مینک راتفر  رتهب  اه ) ناگورگ   ) نانآ اب 

يریگ ناگورگ  نارحب  لح  فیفخت و  تهج  اه  شالت  همه  رب  ار  هار  نونکات  هک  دراد  هدهعرب  ار  یمالـسا  يروهمج  وردـنت  بزح  يربهر  یتشهب  رتکد 
سلجم رد  ار  دـحاو  هورگ  نیرت  گرزب  ناـملراپ ، یـسرک  نتفرگ 270  رایتخا  رد  اـب  وا  بزح  دور  یم  لاـمتحا  .تسا  هدرک  دـس  ناریا ، اـکیرما و  ناـیم 

ياه ناگورگ  تشونرـس  هراـبرد  ناـملراپ  هک  یماـگنه  تسا  نکمم  هک  دـنا  هدـش  رکذـتم  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناربهر  ریاـس  وا و  .دـهد  لیکـشت 
نیرت مهم  یسایس ، هنیمز  تفگ : زورما  یتشهب  رتکد  اما  دنوش ؛ همکاحم  یسوساج  هدش  اعدا  ماهتا  هب  نانآ  هک  دنیامن  داهنـشیپ  دنک ، یم  ثحب  ییاکیرما 

هک للم  نامزاس  نویـسیمک  هک  درک  يراودیما  راهظا  يو  .دنوش  هدیـشخب  اه  ناگورگ  تسا  نکمم  دـش ، لح  یـسایس  هنیمز  هک  نآ  زا  سپ  .تسا  هتکن 
(1) دوش عقاو  دیفم  هنیمز  نیا  رد  درک ، ندید  ناریا  زا  عولخم ، هاش  هدش  اعدا  تایانج  یسررب  يارب  هتشذگ  هام 
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کی لاح  نیمه  رد  اما  دوش ؛ یم  لابند  ییاکیرما  تاـماقم  زا  یـصاخ  هدودـحم  رد  يرـس ، حطـس  رد  ناریا ، دـض  رب  اـکیرما  یماـظن  مادـقا  یلـصا  حرط 
هرباخم ار  نآ  سرپدتیانوی  سرپدتیـشوسآ و  ییاکیرما  يرازگربخ  ود  هک  درک  جرد  ناریا  دض  رب  اکیرما  یماظن  مادـقا  هرابرد  يربخ  ییاکیرما  همانزور 

شنادحتم و هب  هدـحتم  تالایا  تلود  داد : ربخ  بالک " نوتـسوب   " همانزور اه ، شرازگ  نیا  ربانب  .دـش  یقلت  تیمها  اب  ربخ  نیا  بیترت  نیا  هب  دـندومن و 
ار ناریا  تسا  هدامآ  دـباین ، همتاخ  تشهبیدرا )  21  ) هم هام  هبنـشکی 11  ات  يریگ ، ناـگورگ  تسب  نب  هک  یتروص  رد  تسا  هداد  عـالطا  ناریا  تلود  زین 

دنک رفس  یبرغ  ياپورا  هب  دراد  رظن  رد  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  سنو  سوریاس  تشون  سانشان  عبانم  زا  لقن  هب  همانزور  نیا   (2) .دنک ییایرد  هرصاحم 
زورب بجوم  تسا  نکمم  ییایرد  هرـصاحم  کی  هک  دنتفگ  عبانم  نیمه  .دزادرپب  هرکاذم  هب  اهنآ  اب  ناریا ، دض  رب  یلامتحا  هنایوج  یفالت  مادقا  هرابرد  و 

مه ار  رگید  ياه  هار  ام  یلو  تسا ؛ یکانرطخ  راک  : » تفگ بالک  نوتـسوب  راـگنربخ  هب  اـکیرما  تلود  ماـقم  کـی  .دوش  ناریا  رد  یـسایس  جرم  جره و 
، يریگ ناگورگ  همادا  اب  هک  دوش  یم  دعاقتم  ینیمخ  ای  .میا  هدرک  شیامزآ 

1005 ص :

(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980 رتیور ، يرازگربخ  نارهت -  ص5 ، ذخأم 1 ، - 1
یم بوسحم  بیرف  ندرک و  ریگلفاغ  یعون  دوخ  دش ، ماجنا  سبط  رد  ًادعب  هک  اکیرما  یلصا  تایلمع  يارب  اهربخ ، هنوگ  نیا  جاور  هک  دش  رکذ  ًالبق  - 2
یم نشور  یبوخ  هب  دوش ، هسیاقم  سبط  رد  اکیرما  یماظن  هلمح  خیرات  اب  تسا ، هدـش  رکذ  تلهم ، ناونع  هب  هک  یخیرات  رگا  ربخ ، نیا  رد  هژیو  هب  دوش ؛

.تسا هدوب  رظن  رد  ناریا  يریگلفاغ  بیرف و  فده  رابخا ، هنوگ  نیا  حرط  یگنوگچ  رد  هک  دوش 
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(1)« .دوش یم  اه  ناگورگ  نیزگیاج  دوخ  ای  و  دهد ، یم  تسد  زا  ار  يرت  شیب  ياهزیچ 

طقف ییایرد ، هرـصاحم  نودب  دراد  ناکما  هدـحتم  تالایا  تسا  یکاح  هک  نامگ  سدـح و  رب  ینتبم  ياه  شرازگ  دـسیون : یم  بالک  نوتـسوب  همانزور 
نک عمج  نیم  اب  دـنناوت  یم  اه  سور  تروص  نآ  رد  تفگ : بالک  هب  یتلود  عبنم  کی  .دنتـسین  ینتفریذـپ  زین  دـنک ، يراذـگ  نیم  ار  ناریا  یلـصا  ردانب 

هماـنزور .درک  میهاوخ  هولج  تیاـفک  یب  قمحا و  ییاـه  مدآ  تروص  هب  اـم  هک  یتروص  رد  دـنیآرد ؛ یلحم  ناـنامرهق  تروص  هب  دـنوش و  هکرعم  دراو 
ياهرطخ زا  اریز  درک ؛ دنهاوخن  مادقا  ًامیقتسم  ییایرد ، هرـصاحم  نتـسکش  مهرد  يارب  اه  سور  نارگلیلحت ، رت  شیب  رظن  هب  دسیون : یم  نینچمه  روبزم 

(2) .دنراد میب  یماظن  میقتسم  ییورایور 

هرابرد يرظن  راـهظا  هنوگ  چـیه  اـکیرما  تلود  تاـماقم  زونه  هک  تسا  هدوزفا  درک  لاـسرا  زورما  هک  روکذـم  شرازگ  رد  سرپدتیـشوسآ  تسا  ینتفگ 
دندرک بیذکت  ار  رابخا  نیا  اکیرما  یتلود  عبانم  دنداد : شرازگ  ندنل  ویدار  هسنارف و  يرازگربخ  هلمج  زا  رگید  عبانم  اما  ؛(3) دنا هدرکن  بالک  شرازگ 

؛ دنا هدش  فیـصوت  یـسایس  يداصتقا و  یتامیرحت  دیدج ، تامیرحت  .دروآرد  ییایرد  هرـصاحم  تحت  ار  ناریا  یکیدزن  هدنیآ  رد  دراد  دصق  اکیرما  هک 
(4) .تسا هدرک  يراددوخ  هلئسم  تایئزج  رد  ندش  دراو  زا  دیفس  خاک  لاح ، نیا  اب  یلو 
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ناملآ هنیباک  زورما  هلمج  زا  دراد ؛ همادا  ییاپورا  نالوئـسم  رد  ناریا ، دـض  رب  اکیرما  اب  یهارمه  هرابرد  يریگ  میمـصت  نتخادـنا  ریخأت  راـظتنا و  تلاـح 
رد اما  (5) .تخادنا ریخأت  هب  اپورا ، يداصتقا  هعماج  رگید  ياهروشک  عضوم  ندش  صخشم  نامز  ات  ار  ناریا  يراجت  میرحت  هرابرد  يریگ  میمـصت  یبرغ 

تفگ يو  .درک  نایب  یتوافتم  بلاطم  فلودـسال ،" فارگوتا  ، " ناملآ لاردـف  يروهمج  داصتقا  ریزو  رووناه ، هاگـشیامن  شیاشگ  ماگنه  لاـح ، نیمه 
هب هدش  عضو  يداصتقا  ياه  تازاجم  زا  ییاهنت  هب  روشک  نیا  دنـسرن ، قفاوت  هب  كرتشم  یـشم  طخ  کی  هرابرد  اپورا ، راکمه  ياهروشک  رگید  رگا  هک 
رد هدـنیآ  هبنـشود  اـپورا  كرتـشم  رازاـب  هجراـخ  روـما  ناریزو  تارکاذـم  تفگ  نـینچمه  يو  (6) .درک دـهاوخ  يوریپ  ناریا ، دـض  رب  اـکیرما  هلیــسو 

(7) .درک دهاوخ  زاربا  هدحتم  تالایا  زا  ار  دوخ  تیامح  تاسلج ، نیا  رد  ُنب  دش و  دهاوخ  ماجنا  گروبمازکول 

اب اکیرما  طباور  نارحب  رد  ایلاتیا  تسج و  تکرـش  اکیرما  اب  یگتـسبمه  رد  دیاب  ناهج ، رد  تینما  هب  لین  يارب  تفگ  ایلاتیا  ریزو  تسخن  نینچمه  زورما 
زا شیب  نونکا  روشک  نیا  هک  تفگ  ایلاتیا  ناملراپ  رد  دوخ ، دیدج  تلود  همانرب  هرابرد  یقطن  یط  يو  .دنک  یم  تیامح  اکیرما  زا  لماک  روط  هب  ناریا ،
یم كرد  ار  حلص  هار  رد  تفرشیپ  یناهج و  تینما  يژتارتسا  ناتـسود ، نادحتم و  ریاس  اب  هارمه  اکیرما  اپورا و  هک  تسا  هدش  دعاقتم  يرگید  تقو  ره 

نینچمه يو  .تسین  ینتفریذـپ  اه  شزرا  لوصا و  رایعم  اب  موس ، تردـق  کی  تروص  هب  اپورا  ای  فرطیب  ياپورا  هدـیا  دوزفا : ایلاتیا  ریزو  تسخن  .دـننک 
رد (8) .داد رارق  داقتنا  دروم  ار  ناریا  تلود 

1006 ص :

(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 سرپدتیشوسآ ، نوتسوب -  ص7 و 8 ، ذخأم 1 ، - 1
(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 سرپدتیانوی ، نوتسوب -  ص8 ، ذخأم 1 ، - 2

(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 سرپدتیشوسآ ، نوتسوب -  ص7 و 8 ، ذخأم 1 ، - 3
ذخأم 1 و 2. - 4

.هسنارف يرازگربخ  نب -  ص2 ، ذخأم 2 ، - 5
.27/1/1359 نلک ، ویدار  یسراف  شخب  ص18 ، ذخأم 1 ، - 6

ص2. ، 28/1/1359 دادماب ، همانزور  - 7
ص2. ذخأم 2 ، - 8
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يراک هزب  کی  ینابرق  هک  اکیرما  دـناد ، یم  قحب  یبالقنا  کی  ار  ناریا  بالقنا  ایلاتیا  هک  نیا  دوجو  اب  درک : مالعا  زین  روشک  نیمه  عافد  ریزو  لاـح  نیا 
هک تفگ  اـیلاتیا  عاـفد  ریزو  لاـح  نیا  اـب  هسنارف ، يرازگربـخ  شرازگ  هب  .دـنک  باـسح  اـیلاتیا  تیاـمح  يور  ًـالماک  دـناوت  یم  تسا  هدـش  یللملا  نـیب 

(1) تسا فلاخم  روز  هب  لسوت  اب  شروشک 

هک دوزفا  درک  لاسرا  ار  ربخ  نیا  هک  سرپدتیشوسآ  .دنک  ذاختا  رتراک  یمیج  تساوخرد  هرابرد  صخشم  یعـضوم  تسناوتن  تلود  مه  زورما  نپاژ ، رد 
(2) .دنکن يراکمه  اکیرما  اب  ناریا ، دض  رب  يداصتقا  ياه  تیدودحم  لامِعا  رد  تسا  هتساوخ  روشک  نیا  تلود  زا  نپاژ  تسینومک  بزح 

ییاپورا و ياهروشک  عقوم ، نامه  رد  تسیاـب  یم  رتراـک  تفگ : هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  تارکمد  روتانـس  نوسکج  يرنه  ریخا  تاراـهظا  اـکیرما ، رد 
، ناریا اب  یـسایس  هطبار  عطق  هب  اکیرما  نادحتم  ندرک  راداو  نونکا  تفگ : يو  .دـننک  عطق  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  هک  درک  یم  بیغرت  زین  ار  موس  ناهج 

(3) تسا هدش  راوشد  رایسب 
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نیا لیلد  هب  ار  یکـسنیژرب  يوروش ، داحتا  تسینومک  بزح  ناگرا  ادوارپ  همانزور  زورما ، رتراک ، رواـشم  یکـسنیژرب  هتـشذگ  زور  تاراـهظا  لاـبند  هب 
لامـش رد  يوروش  یماظن  ياهورین  زیهجت  رب  ینبم  یکـسنیژرب ، زورید  تاراهظا  هک  دوش  یم  يروآدای  .دـناوخ  یـسایس " ناـتالراش   " کـی شتاراـهظا 

اکیرما و یـسوساج  ياه  هراوهام  تشون : ادوارپ  همانزور  رـسفم  وکـسم ، زا  رتیور  شرازگ  هب  .دوب  ناریا  یـضرا  تیمامت  يارب  روشک  نیا  دیدهت  ناریا و 
هب یکـسنیژرب  ياقآ  دـننک و  یبایدر  ار  يوروش " ياهورین  زکرمت   " دـنناوت یمن  مادـک  چـیه  ام ، ياهزرم  یکیدزن  رد  عقاو  عمـس  قارتسا  ياـه  هاگتـسیا 

هقالع نآ  هب  ًادـیدش  یکـسنیژرب  هک  تسا  یـسایس  مسیناتالراش  زا  دروم  کی  تسرد  رما  نیا  دوزفا : ادوارپ  .تسا  هدرک  لعج  ار  تاعالطا  نیا  یگداس ،
(4) تسا دنم 

: داد شرازگ  دوخ  زورما  راتفگ  رد  ندنل  ویدار  هلمج  زا  تسا ؛ هتشاد  یناهج  ياه  هناسر  رد  یعیسو  باتزاب  یکـسنیژرب  نانخـس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
رد دوخ  قفاوت  مدـع  بجوم  هب  ناریا  تلود  هک  تسا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ینویزیولت  يا  هبحاصم  رد  هتـشذگ  بش  اـکیرما  يروهمج  سیئر  رواـشم 
هک يرگید  تامیرحت  اکیرما و  يداصتقا  تامیرحت  رب  هوـالع  ناریا  نونکا  .تسا  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  شتینما  ییاـکیرما ، ياـه  ناـگورگ  نتخاـس  دازآ 

ياه ناگورگ  هرابرد  يراکمه  زا  عانتما  لیلد  هب  ناریا  کنیا  تسا ؛ ور  هبور  يرتداـح  رطخ  اـب  دـننک ، یم  اـهنآ  لاـمِعا  هب  دـیدهت  شنادـحتم  اـکیرما و 
یلم تینما  رواـشم  هک  روط  ناـمه  تشوـن : دوـخ  زورما  هرامـش  رد  زین  فارگلت  یلید   (5) .تسا هتخاـس  اـهنت  ار  دوخ  يوروش  رطخ  ربارب  رد  ییاـکیرما ،

، اکیرما لماک  تیاـمح  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  هتـشذگ  رد  هک  دریگ  رارق  يا  هیزجت  رطخ  ضرعم  رد  رگید  راـب  کـی  تسا  نکمم  ناریا  تفگ ، رتراـک 
یهجوت لباق  دادعت  دنتشاد : راهظا  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  یمسر  تاماقم  همانزور ، نیمه  هتشون  هب   (6) دنک عفد  دوخ  زا  ار  نآ  تسا  هدوب  رداق 

1007 ص :

.هسنارف يرازگربخ  سیراپ -  ص2 ، ، 27/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.سرپدتیشوسآ ویکوت -  ص 2 ، ذخأم 2 ، - 2

ص2. ، 27/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 رتیور ، يرازگربخ  وکسم -  ص6 ، ذخأم 1 ، - 4

.27/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص13 ، ذخأم 1 ، - 5
یلید و 30 ، ص 29  ، 11/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یـسررب   " هیرـشن یلم ، داـشرا  ترازو  یجراـخ  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 6

لیروآ 1980.  16 ندنل )  ) ناتسلگنا پاچ  فارگلت 
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داقتعا زا  یـشان  رما  نیا  .دنتـسه  ناریا  كاخ  زا  ییاه  تمـسق  فرـصت  دصرتم  قارع ، ًالامتحا  اه و  سور  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  رتراک  تلود  ياضعا  زا 
دنهاوخن ار  اهنآ  لباقم  رد  يدج  يرطخ  داجیا  تردق  ناش ، هزادنا  یب  فعض  هدیقع و  تافالتخا  ببـس  هب  نارهت  تاماقم  هک  تسا  عوضوم  نیا  هب  اهنآ 

(1) .تشاد

ربخ  (3) دنه سونایقا  رد  زین  (2)و  زاقفق رد  يوروش  یماظن  تالاقتنا  لقن و  زا  زین  نوگاتنپ )  ) اکیرما عافد  ترازو  هجراخ و  ترازو  یکسنیژرب ، رب  هوالع 
(4) .دنداد

نیا هب  هیعالطا  نتم  .درک  بیذـکت  ار  ناریا  زرم  رد  يوروش  ياهورین  تالاقتنا  لقن و  يا  هیعـالطا  رد  نارهت ، رد  يوروش  ترافـس  زورما  رگید  يوس  زا 
اب هک  ناریا ، ياهزرم  یکیدزن  رد  يوروش  ياوق  تالاقتنا  لقن و  حالطـصا  هب  هرابرد  نارهت  ياه  هماـنزور  زا  یـضعب  ياـهربخ  اـب  هطبار  رد  : » تسا حرش 
ربخ نیا  یعطق  روط  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  یتسیلایسوس  يوروش  ریهامج  داحتا  ترافـس  تسا ، هدش  رـشتنم  سرپ  سنارف  يرازگربخ  هب  دانتـسا 

(5) .دناد یم  ضحم  غورد  ساسا و  یب  ار  نآ  بیذکت و  ار 

زاقفق هقطنم  رد  ار  يوروش  یماظن  تالاقتنا  لقن و  سراپ ، يرازگربخ  اب  سامت  رد  شترا ، كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداش  رکـشلرس  راسمیت  لاح ، نیا  رد 
نانابزرم هک  درک  دـیکأت  اما  ؛(6) دـندرک ارجا  دوخ  كاخ  لـخاد  رد  ییاـهرونام  يوروش  ياـهورین  ًاریخا  هک  تفگ  درک و  دـییأت  يوروش ) ناریا و  زرم  )

یماظن يورین  نداد  بیترت  زا  یکاح  هک  دـشن  هدـهاشم  يدـهاوش  راثآ و  هنوگ  چـیه  دنتـشاد و  رظن  ریز  ًاـقیقد  ار  تاـیلمع  نیا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
(7) .دشاب ناریا  كاخ  هب  زواجت  يارب  يوروش 

يوروش ياهورین  زکرمت  هب  طوبرم  رابخا  دـسر  یم  رظن  هب  درک : مالعا  يریـسفت  یط  ندـنل  ویدار  يوروش ، رطخ  هلئـسم  اب  ناریا  دروخرب  عون  باتزاب  رد 
ناریا یمسر  يرازگربخ  زورما  رصع  هک  ناریا  شترا  كرتشم  داتس  سیئر  هینایب  .تسا  هدرکن  نارگن  ار  ناریا  یماظن  یسایس و  ناربهر  زاقفق ، هقطنم  رد 
ياـنعم هب  تاـیلمع  نیا  یلو  دـنراد ؛ رظن  تحت  زاـقفق  هقطنم  رد  ار  يوروش  ياـهورین  تاـیلمع  ناریا  يزرم  نارادـساپ  تسا : یکاـح  درک ، شخپ  ار  نآ 

زا دعب  هک  ناریا -  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  .تسا  هتفرگن  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناریا  تسین و  ناریا  هب  يوروش  عوقولا  بیرق  مجاهت  مئالع 
هدرک ترفاسم  ناریا  بونج  هب  هک  زین  تسا -  هدرک  باختنا  حلسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  تمِس  هب  ار  وا  ینیمخ  هللا  تیآ  يروهمج ، تسایر  تاباختنا 

رتمولیک رازه  ود  لوط  هب  یکرتشم  زرم  يوروش  ناریا و  .تسا  هدادن  ناشن  ررقم ، دـعوم  زا  لبق  نارهت  هب  تشگزاب  هب  يا  هقالع  راهظا  هنوگ  چـیه  تسا ،
زرم زا  هک  دنراد 

1008 ص :

ص29. نامه ، - 1
.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ص3 ، ذخأم 12 ، - 2

.سرپدتیشوسآ نتگنشاو -  ص12 ، ، 28/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
.يوروش تالاقتنا  لقن و  هرابرد  ییاکیرما  تاماقم  تاراهظا  زا  سرپدتیـشوسآ  هسنارف و  يرازگربخ  شرازگ  شرازگ 612 :  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 4

ص1046
ص3. ذخأم 12 ، - 5

ص12. ذخأم 22 ، - 6
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص4 ، ذخأم 2 ، - 7
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ار ناریا  كاخ  سیلگنا ، ياـهورین  یهارمه  هب  يوروش  ياـهورین  لاس 1941 ، رد  .دراد  دادـتما  ناتـسناغفا  برغ  ات  تارارآ  لابج  هلـسلس  کیدزن  هیکرت 
(1) .دندرک روبع  رگیدکی  زرم  زا  راب  نیدنچ  زاقفق  هقطنم  رد  يوروش ، ناریا و  ياه  شترا  زین  مهدزون  نرق  رد  دندرک و  لاغشا 

613

هک دـنداد  ییاهربخ  ناریا  هجراخ  ریزو  زین  قارع و  يروهمج  سیئر  هدـش  مـالعا  عضاوم  نیرخآ  زا  اـه ، يرازگربخ  قارع و  ناریا و  ياـه  هناـسر  زورما 
.تسا روشک  ود  تافالتخا  قمع  رب  يدیکأت 

ویدار یبرع  شخب  شرازگ  هب  .دوب  هدرک  تکرش  اونین )  ) لصوم رهـش  رد  راهب  هراونـشج  رد  هک  دش  زاربا  یماگنه  نیـسح  مادص  ياه  هاگدید  قارع  رد 
هدهع هب  بارعا ، ياه  نامرآ  هب  هنادنمتفارـش  تمدـخ  رد  ار  برع  ناهج  يربهر  هک  تسا  نینچ  قارع  تشونرـس  تفگ : مادـص  قارع ، ریهامجلا  توص 

دـض رب  ینیمخ ، تلود  ریظن  کچوک ، طسوتم و  گرزب ، ياهروشک  زا  هایـس  ياهورین  هک  تسا  هدش  هتـشون  تلم  نیا  همان  یگدـنز  رد  نینچمه  .دریگب 
، ندرا ماش ، ياهروشک  زا  عافد  هار  رد  يدایز  ياـه  نوخ  دـمآ ] راـک  يور  ثعب  میژر  هک   ] هیئوژ میظع 17  بالقنا  زا  سپ  قارع  تلم  .دـننک  مادـقا  نآ 

نهیم دیاب   " دیوگب دهدب و  نوخ  بارعا  ندش  دحتم  بارعا و  نامرآ  هار  رد  مه  زاب  هک  تسا  یگرزب  راختفا  قارع  يارب  نونکا  درک و  راثن  انیـس  نانبل و 
" .دنوش دحتم  تما  کی  تروص  هب  یگمه  بارعا  دشاب و  یکی  برع 

هیاس ات  دندرک  عافد  نآ  زا  زین  بارعا  شترا  بارعا و  دنتشارفارب و  بارعا  ار  مالـسا  مچرپ   » هک درک  دیکأت  نینچمه  مادص  روبزم ، يویدار  شرازگ  قبط 
یم هنیک  شیوخ  ياـه  هنیـس  رد  بارعا  مالـسا و  هیلع  هزورما  هک  یناـسک  كاـخ  رب  ار  دوـخ  هیاـس  زین  دـش و  هدرتـسگ  ناـهج  زا  هقطنم  نیرترود  رب  نآ 

ییاهر يارب  ار  ردص  ینب  زا  ریغ  دیاب  للم  نیا  تفگ : درک و  يزوریپ  يوزرآ  ناریا  للم  يارب  نایاپ  رد  قارع  يروهمج  سیئر  .تخاس » راوتـسا  دـنزرو ،
(2) .دنا هتخاس  یلوتسم  للم  نیا  رب  ار  میژر  عون  نیرت  هایس  نیرتدب و  وا  یغای  هتسد  راد و  ینیمخ و  اریز  دننیزگرب ؛ شیوخ 

[ رگا  ] هچنانچ دوزفا : يو  .دنا  هدادن  ماجنا  يراک  نیطسلف  تلم  يارب  نونکات  هک  درک  مهتم  ار  ناریا  ناربهر  نیسح  مادص  هسنارف ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
مادـص .تسا  هدرک  بصغ  اهنآ  یلـصا  ناکلام  زا  ار  زمره  هناـهد  هریزج  هس  روشک  نیا  ارچ ]  ] نکیل دـنک ، یم  تیاـمح  نیطـسلف  ناـمرآ  زا  ناریا  تلود 

اب هک  ییاهنآ  .دنزب  هبرـض  قارع  هب  دـناوتب  هک  تسا  هدروآ  شیپ  ار  مهوت  نیا  ناریا  تلود  يارب  یبرع  روشک  دـنچ  هسیـسد  درک : دـیکأت  سپـس  نیـسح 
زا ار  قارع  اهراک  نیا  اب  دنناوت  یمن  دنتـسین و  ناملـسم  دنـشک ، یم  ار  نسم  دارفا  نانز و  ناکدوک ، دـننک و  یم  هلمح  یعمج  هتـسد  روط  هب  کجنران و 

هدیـسرن يا  هجرد  هب  زونه  ییورایور  هک  اج  نآ  ات  ناریا  اب  يریگرد  زا  تسا  اجب  رایـسب  درک : مالعا  مادـص  .دـنرادزاب  دوخ  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت 
نیا هب  جایتحا  هک  دوش  سح  هچنانچ  درک : هفاضا  يو  .مینک  بانتجا  دنک ، باجیا  یلم  هفیظو  هک  تسا 

1009 ص :

.27/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص13 و 14 ، ذخأم 1 ، - 1
.27/1/1359 ریهامجلا ، توص  ویدار  یبرع  شخب  ص12 ، ذخأم 1 ، - 2
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دهاوـخ عاـفد  قارع  برع و  تـلم  تفارــش  زا  ناـس  نیدــب  درک و  دــهاوخن  غـیرد  هبناـج  دــنچ  گـنج  کـی  رد  يریگرد  زا  قارع  مـیراد ، ییوراـیور 
يرفن رازه  شترا 190 دـنک ، باجیا  یماـظن  ياـهدروخرب  هک  یتروص  رد  هک  تشاد  راـهظا  مادـص  تسا : یکاـح  زین  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  (1) .دومن

ینب نسحلاوبا  ینیمخ و  هب  دوخ  تالمح  نیرتدنت  اب  نمض ، رد  نیسح  مادص  .دهد  ماجنا  ناریا  دض  رب  گنج  اب  ار  دوخ  یلم  هفیظو  ات  تسا  هدامآ  قارع 
تسا ناریا  تلم  هفیظو  دوزفا ، نیسح  مادص  .دنا  هدیشک  ریجنز  هب  ار  ناریا  تلم  كانتشحو ، دادبتـسا  کی  اب  هک  دناوخ  ییاهروتاتکید  ار  ود  نیا  ردص ،

(2) .دنزاس رانکرب  ار  ینیمخ  ردص و  ینب  دنزیخ و  اپ  هب  هک 

: داد ربخ  وحن  نیا  هب  نیسح ، مادص  ياهاعدا  لابق  رد  ناریا  دنت  شنکاو  کی  زا  دوخ  زورما  هرامش  رد  ناهیک  ناریا ، رد  رگید ، يوس  زا 

يارب ار  ناریا  طیارش  ناهیک ، اب  یصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  زورما  حبص  تعاس 10:30  هجراخ ، روما  ریزو  بالقنا و  ياروش  وضع  هداز  بطق  قداص  »
هلیـسو هب  هک  ییوگو  تفگ  یط  نیـسح ، مادـص  روشک ، نیا  يروهمج  سیئر  قارع و  یثعب  تلود  نیا ، زا  شیپ  .تشاد  مالعا  قارع  ناریا و  هلئـسم  لح 
هجراـخ روما  ریزو  يوس  زا  هک  ناریا  طیارـش  .دوـب  هدرک  مـالعا  قارع  ناریا و  نیب  یگنج  تلاـح  فـقوت  يارب  طرـش  هس  دـش ، هرباـخم  اـه  يرازگربـخ 

: تسا ریز  حرش  هب  دش ، مالعا  قارع  ناریا و  هلئسم  لح  يارب  هداز ، بطق  قداص  نامروشک ،

قارع و یـسایس  ناینادنز  مامت  يدازآ  . 3 یتسینویهـصدض ؛ یتسیلایرپمادض و  ياهروشک  هب  قارع  نتـسویپ  .2 نیـسح ؛ مادص  یلیئارـسا  میژر  يدوبان  . 1
.ردص یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يدازآ  اهنآ  سأر  رد  روشک و  نیا  مدرم 

.تسشن دهاوخن  ياپ  زا  ناریا  طیارش ، نیا  هب  لوصح  ات  هک  درک  مالعا  هداز  بطق 

: تسا ریز  حرش  هب  دمآ ، سکلت  يور  اه  يرازگربخ  هلیسو  هب  زورما  حبص  هک  قارع  طیارش 

ندوب برع  نتخانش  تیمـسر  هب  . 3 دادرارق 1975 ؛ زا  لبق  هب  دوردـنورا )  ) برعلا طش  هلابند  ندـنادرگزاب  . 2 هریزج ؛ هس  زا  طرـش  دـیق و  یب  جورخ  . 1
(3) (. ناتسزوخ  ) ناتسبرع مدرم 
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مالعا يا  هینایب  راشتنا  اب  دیردام  رد  قارع  ترافس  زورما  یجراخ ، ياهروشک  رد  یقارع  ياه  تاملپید  هنارگ  هیجوت  یسایس و  ياه  شالت  بوچراچ  رد 
رد  ] ناریا يزاس  همیمـض  ياهاعدا  بارعا و  زا  اه  سراـپ  رفنت  هجیتن  هکلب  تسین ، ناملـسم  روشک  ود  ناـیم  هشقاـنم  ناریا ، قارع و  ناـیم  تاـشقانم  درک :

دوخ كاخ  همیمـض  ار  یـسوموبا  کـچوک و  گرزب و  بنت  هریزج  هس  ناریا  هک  تسا  هدـش  ناـشنرطاخ  هژیو  هب  هیناـیب ، نیا  رد  .تسا  هریزج ] هس  دروم 
زیمآ هغلابم  رایسب  ار  قارع  زا  ناگدش  جارخا  هرابرد  نارهت  زا  هدیسر  ياه  شرازگ  تیوک ، رد  قارع  ترافس  يوگنخـس  کی  نینچمه   (4) .تسا هتخاس 

جارخا دـنرادرب ، هارمه  ار  دوخ  ییاراد  دـنبای  هزاجا  هک  نیا  نودـب  قارع  نکاس  نایناریا  زا  رفن  رازه  زا 20  شیب  هک  نیا  رب  ینبم  ییاـه  شرازگ  دـناوخ ؛
.دنا هدش 

1010 ص :

لیروآ 1980.  16 هسنارف ، يرازگربخ  دادغب -  ص10و11 ، ذخأم 1 ، - 1
لیروآ 1980. سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  توریب -  ص3 ، ، 28/1/1359 هرامش 28 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

ص2. ، 27/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 3
(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 هسنارف ، يرازگربخ  دیردام -  ص5 ، ذخأم 29 ، - 4
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یجارخا نایناریا  دادعت  يو  .دنهد  لاقتنا  ار  دوخ  ییاراد  یتیدودحم  هنوگ  چیه  نودب  تسا  هدش  هداد  هزاجا  ناگدش  جارخا  هیلک  هب  تفگ  وگنخـس  نیا 
: دوزفا تیوک  رد  قارع  ترافس  يوگنخـس  .تسا  زیمآ  هغلابم  رایـسب  سراپ  یمـسر  يرازگربخ  ياه  شرازگ  تفگ  یلو  تخاسن ؛ صخـشم  ار  قارع  زا 

(1) .دنا هدوب  ینثتسم  میمصت  نیا  زا  دنتسه ، ناتسزوخ  ناتسا  زا  ًاتلاصا  هک  هدع  نآ  زین  دنتسه و  قارع  تیعبات  ياراد  هک  ینایناریا  هیلک 

ناریا نایم  گنج  لامتحا  یتاعوبطم ، یسنارفنک  رد  زورما  قارع ، هجراخ  ریزو  يدامح  نودعـس  كاهنپک ، زا  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  هب  رگید  يوس  زا 
نودعـس شرازگ ، نیا  رباـنب  .تسا  دادـغب  دـض  رب  هدـش  هداد  ناـمزاس  یتسیرورت  تاـیلمع  مرگرـس  نارهت  میژر  تشاد  راـهظا  یلو  درک ؛ در  ار  قارع  و 

مامت تفگ  يو  .درک  بیذـکت  يداصتقا ، هچ  یماظن و  تروص  هب  هچ  ناریا ، یتفن  ياه  هزوح  دـض  رب  هناراکبارخ  تایلمع  رد  ار  قارع  تکرـش  يدامح 
تفگ درک و  هسیاقم  هاش  میژر  اـب  ار  ناریا  بـالقنا  زا  سپ  میژر  يداـمح  .تسین  یندرکرواـب  تسا و  تاـعوبطم  رد  ییاـه  شرازگ  اـهنت  تاـماهتا  نیا 

اکیرما هلیسو  هب  سراف  جیلخ  یلامتحا  هرصاحم  هرابرد  یلاؤس  هب  خساپ  رد  يدامح  .دنک  یم  يوریپ  طلست  ذوفن و  یبلط ، هعـسوت  تسایـس  کی  زا  نارهت 
دهاوخن تفلاخم  اکیرما  یلامتحا  مادقا  کی  اب  شروشک  تفگ  یلو  تخاسن ؛ نشور  ار  قارع  عضوم  اه ، ناگورگ  يدازآ  هب  ناریا  ندرک  دـعاقتم  يارب 

تـالماعم ماـجنا  يارب  قارع  طیارـش  هک  دوـمن  دـیکأت  درک و  يراددوـخ  یلیئارـسا  ناراـگنربخ  تـالاؤس  هب  نداد  خـساپ  زا  سنارفنک  نـیا  رد  يو  .درک 
(2) دنیامنن زین  هلماعم  نانآ  اب  دننکن و  مادختسا  ار  اه  تسینویهص  اه  تکرش  نیا  هک  تسا  نآ  یجراخ  ياه  تکرش  اب  یناگرزاب 
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یم مشچ  هب  هراب  نیا  رد  مه  ییاهدیدرت  زونه  لاح  نیا  رد  تسا و  رت  يوق  يو  تداهـش  ربخ  تحـص  لامتحا  ردـص ، هللا  تیآ  هب  طوبرم  رابخا  نایم  رد 
ار ربخ  نیا  تسا ، ینتبم  ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  تحـص  رب  نآ  ياه  لیلحت  اهربخ و  رت  شیب  هک  نیا  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هلمج  زا  دروخ ؛

هلمح رد  ًارهاـظ  هک  قارع  نایعیـش  ربهر  تسا  هدـش  هتفگ  دادـغب  برع  ياـه  تاـملپید  هب  هک  دـنتفگ  یناریا  علطم  عباـنم  درک : جرد  رتیور  زا  لـقن  هب  زین 
دیس هللا  تیآ  ندش  ریگتسد  زا  سپ  هک  دنتفگ  روبزم  عبانم  .تسا  هدنز  تسا ، هدش  ریگتسد  روشک  نآ  فلاخم  هعیـش  ياهورین  هب  تلود  ریخا  هناریگلفاغ 
ربهر هک  تسا  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  .دندوب  هدرک  لاؤس  يو  هرابرد  یقارع  تاماقم  زا  قارع  رد  يریازجلا  ياه  تاملپید  هتـشذگ ، هتفه  رد  ردص  رقابدمحم 

(3) .دنا هدرک  لقتنم  دادغب  هب  ثعب  تلود  یتینما  نارومأم  ار  قارع  یبهذم 

عومجم زا  تسا ، ضیقن  دض و  هدیسر  ياه  شرازگ  دنچره  تسا : هدمآ  ییابطابط  قداص  زا  لقن  هب  تاعالطا  زورما  هرامش  رد  هدربمان ، تداهش  هرابرد 
نینچمه .دنا  هدیسر  لتق  هب  هجنکش  کی  زا  دعب  شرهاوخ ، ردص و  رقابدمحم  دیس  هللا  تیآ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا  اهنآ 

1011 ص :

(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 سرپدتیانوی ، يرازگربخ  تیوک -  ص4 ، ذخأم 29 ، - 1
(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  كاهنپک -  ص3 ، ذخأم 29 ، - 2

.رتیور نارهت -  ص2 ، ذخأم 14 ، - 3
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(1) تسا هدرک  ناهنپ  ار  نآ  قارع  میژر  تسا و  هدش  نفد  بش  همین  دیهش ، ردارب  رهاوخ و  نیا  هزانج  هک  تسا  یکاح  اه  شرازگ 

اما تسا ، هدرک  تفاـیرد  ردـص  رقاـب  هللا  تیآ  تشونرـس  زا  يربخ  هتـشذگ  بش  هک  تشاد  راـهظا  یتشهب  رتـکد  داد : شرازگ  نارهت  زا  رتـیور  نینچمه 
(2) دنکن شاف  ار  يدژارت " نیا   - " وا لوق  هب  دروم -  رد  تاعالطا  تسا ، هتفاین  نانیمطا  نآ  تحص  زا  ًالماک  هک  ینامز  ات  دهد  یم  حیجرت 

ریازجلا و روـشک  قـیرط  زا  ردـص ، هللا  تیآ  تشونرـس  یگنوـگچ  عـضو و  زا  عـالطا  يارب  اـم  تفگ : هراـب  نیا  رد  زین  هداز  بطق  قداـص  هجراـخ ، ریزو 
هنوگ نامه  .میرادن  دروم  نیا  رد  یعطق  يربخ  زونه  ام  تسا و  هدیـسرن  ام  هب  یمـسر  يربخ  زونه  اما  میا ؛ هدرک  مادقا  رگید  روشک  ود  یکی  نیطـسلف و 
تلود يارب  يا  همان  نینچمه  زورما  هجراـخ ، ریزو   (3) .مینک یم  دییأت  هن  بیذـکت و  ار  ربخ  هن  ام  دوب ، هدـش  هراشا  هجراخ  روما  ترازو  هیعالطا  رد  هک 

زواـجت یمالـسا  يروـهمج  تسا : هدـمآ  ناریا ، دـض  رب  قارع  ثعب  تلود  ریخا  راـتفر  اـهزواجت و  رکذ  زا  سپ  نآ  رد  هک   (4) درک لاسرا  یمالـسا  ياه 
، ردـص هللا  تیآ  ترـضح  مالـسا ، گرزب  ربمغیپ  هیرذ  تاجن  ییاهر و  يارب  اما  دـهد ؛ یم  خـساپ  نکمم  هجو  نیرتدـیدش  هب  ار  قارع  ثعب  میژر  یماظن 

(5) .دبلط یم  يرای  هب  ار  ناملسم  لود  مامت  ًامسر 
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يریگرد نیا  .دش  رارکت  رگید  راب  مه  زورما  هک  دوب  توریب  هتـشذگ  زور  ياه  يریگرد  هلمج  زا  یثداوح  نانبل ، رد  ردص  هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  دـمایپ 
يریگرد نیا  رد  داد : شرازگ  ربخ  نیا  مالعا  اب  سرپدتیشوسآ  .داد  خر  توریب ، رد  قارع  رادفرط  نایماظن  هبـش  ینیمخ و  ماما  رادفرط  ناناملـسم  نیب  اه 

راجفنا رثا  رب  توریب  ياه  تمسق  زا  يرایسب  دندش و  هتشک  ارجام  نیا  رد  رفن  راهچ  سیلپ ، ياه  شرازگ  نیتسخن  ساسارب  دیشک و  يزادناریت  هب  راک  اه 
شخب يدازآ  ناـمزاس  یماـظن  سیلپ  ياهدـحاو  .داد  خر  توریب  نیـشنریقف  هلحم  رد  يریگرد  نادـهاش ، هتفگ  هب  .دـمآرد  هزرل  هب  کـجنران  هراـپمخ و 

.دنروآرد يداع  تلاح  هب  ار  اه  لیبموتا  دمآ  تفر و  دنهد و  همتاخ  يزادناریت  هب  دندیشوک  یم  نیطسلف 

هک لما "  " نامزاس هدنیامن  هب  هک  داد  خر  ینامز  يریگرد  تفگ : نانبل  هعیش  ناناملسم  ياروش  يوگنخـس  کی  هسنارف ، يرازگربخ  شرازگ  هب  نینچمه 
، داد خر  نآ  لابند  هب  هک  یی  يریگرد  رثا  رد  یلو  دربرد ؛ هب  ملاس  ناج  هثداح  نیا  زا  يو  .دش  هلمح  تسا ، نانبل  نایعیش  یماظن  یـسایس -  نامزاس  کی 

(6) دندش یمخز  هتشک و  یهورگ 

نایعیش یلاع  سلجم  يوس  زا  تارهاظت  باصتعا و  یمومع و  يازع  مالعا  یپ  رد  : » داد شرازگ  زین  یمالسا  يروهمج  همانزور  راگنربخ  هنیمز  نیمه  رد 
"، لما [ " شبنج  ] تکرح نانبل و 

1012 ص :

.27/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 1
(. 27/1/1359  ) لیروآ 1980  16 رتیور ، يرازگربخ  نارهت -  ص5 ، ، 1 ذخأم - 2

ذخأم 30. - 3
.یمالسا ص1047 ياه  تلود  هب  باطخ  ناریا  هجراخ  ریزو  همان  لماک  نتم  شرازگ 615 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 4

ص1. ذخأم 22 ، - 5

ص1. ذخأم 12 ، - 6
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 - ثعب نارودزم  هلمح  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هیلع  ثعب  میژر  تامادقا  ندرک  موکحم  ردص و  رقابدـمحم  دیـس  هللا  تیآ  يریگتـسد  هب  ضارتعا  رد 
یگنهرف و زکارم  زا  یخرب  ناـنآ  ناگدـننکرهاظت ، هب  دـندوب -  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  رد  برع  شخب  يدازآ  ههبج  وـضع  ناـنآ  زا  یخرب  هـک 
رد و  هدرک ، یمخز  ار  يا  هدـع  هلمح و  ناگدـننکرهاظت  هب  ناـنبل  بوـنج  ياهرهـش  رد  ثعب  نارودزم  .دـنداد  رارق  هلمح  دروـم  ار  لـما  تکرح  یماـظن 

، یثعب نارودزم  .دندرک  یمخز  هتشک و  ار  يا  هدع  دندوشگ و  شتآ  ناگدننکرهاظت  هب  یقارع  نارودزم  زین  هنجاربلا  جرب  و  یبرغ ، حایـش  جربلا ، توریب ،
نیا هاگـشیامزآ  دـندرک و  یمخز  ار  رفن  تفه  هتـشک و  ار  رامیب  ود  هلمح و  دـشاب ، یم  نایعیـش  یلاع  سلجم  عبات  هک  ارهزلا  ناتـسرامیب  هب  هنادرمناوجان 

« .دندیشک شتآ  هب  رجفنم و  ار  ناتسرامیب 

هلمح توریب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  هب  قارع ، هب  هتسباو  ینیطسلف  ياه  هورگ  یثعب و  نارودزم   » زورما نینچمه  روبزم ، راگنربخ  شرازگ  هب 
اب یلو  دندیـشک ؛ شتآ  هب  ار  ترافـس  زا  یتمـسق  دیهـش و  دنراد ، هدهع  هب  ار  ترافـس  زا  تظافح  تیلوئـسم  هک  لما  تکرح  ناناوج  زا  رفن  ود  هدرک و 

ترافس هب  هبناج  همه  هلمح  یط  زین  لما  تکرح  ناناوج  .دنتشاذگ  رارف  هب  اپ  هدرک و  ینیـشن  بقع  نارودزم  لما ، تکرح  زا  يدیدج  ياهورین  ندیـسر 
(1)« .دندیشک شتآ  هب  ار  قارع  یتراجت  رتفد  دندناسر و  لتق  هب  ار  نارودزم  زا  رفن  تفه  تسا ، هدش  عقاو  ناریا  ترافس  یکیدزن  رد  هک  قارع 
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ّوج یعون  جـیورت  زا  دـبای ، یم  ساکعنا  زین  تاعوبطم  رد  ًاضعب  هک  طوبرم ، یماظن  یتینما و  زکارم  هب  قارع  لخاد  زا  یلاسرا  یمـسرریغ  ياهربخ  یخرب 
روضح نودـب  هک  دادـغب  رد  ثعب  بزح  ياضعا  تکرـش  اب  هسلج  کی  رد  نیـسح  مادـص  ًاریخا   » هک نیا  هلمج  زا  دراد ؛ تیاکح  قارع  لـخاد  رد  بعر 

اهنآ هک  دننامب  یقاب  رفن  نویلیم  هس  رگا  یتح  داد ، دهاوخ  ار  مدرم  یبوکرس  روتسد  دشاب ، مزال  رگا  هک  هدومن  راهظا  هدش ، لیکـشت  یهورگ  ياه  هناسر 
ًاریخا يو  نینچمه  .میـشکب  ار  رفن  نویلیم  راـهچ  هک  تسین  مهم  اـم  يارب  تسا  هتفگ  نیـسح  مادـص  ًاریخا  هک  نیا  رگید  ربخ  (2)« .دوب دـنهاوخ  یثعب  مه 

نارجاهم یخرب  نینچمه   (3) .تسا هدرک  مادعا  ار  نایهاگشناد  نایناحور و  زا  رفن  زین 160  و  دننک ، مادعا  ار  رفن  رازه  قارع 20  رد  هک  تسا  هدرک  ررقم 
نیا قبط  .تسا  هداد  شرتسگ  قارع  ياه  نابایخ  رد  ار  حلـسم  دارفا  روضح  قارع  یثعب  میژر  هک  دنراد  یم  راهظا  دـنا ، هدـش  ناریا  دراو  ًَاریخا  هک  یقارع 

اب دنتسه  یناناوج  هک  رگید  یهورگ  دننک ، یم  تکرح  یصخش  سابل  اب  نیگنس و  ياه  هحلسا  اب  هک  نسم  نادرم  زا  یهورگ  زا : دنترابع  اهنآ  تاراهظا ،
(4) .قارع شترا  یلم  دراگ  و  کبس ، ياه  هحلسا  هب  حلسم  یکشم و  ياه  سابل 

: هلمج زا  تسا ؛ قارع  طـیحم  ندوـب  يداـعریغ  هدـنهد  ناـشن  هک  دـسر  یم  راکـشآریغ  اـی  راکـشآ  حطـس  رد  قارع  لـخاد  زا  ییاـهربخ  رگید  يوـس  زا 
رد لصالا  یناریا  دارفا  يریگتسد 

1013 ص :

ص3. ، 30/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
07ر2.  - 21 هب ف 19 -  زا ف 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0287573 دنس  - 2

.يزاریش دمحم  دیس  هللا  تیآ  ص 10 ، ، 26/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
ص2. ذخأم 3 ، - 4
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ناتـسدرک تارکمد  بزح  نارادفرط  لباقتم  يریگرد  هلمح و  (2)، هراـمع رد  میژر  زا  ترفن  زاربا  زا  سپ  يو  يدازآ  سیلپ و  کـی  ندوبر   (1)، هینامیلس
هک راتشک  هب  رجنم  تارهاظت  ،(4)و  هرصب یلاوح  رد  ثعب  بزح  ياهرقم  هب  هوعدلا  بزح  دارفا  هلمح   (3)، فرط ود  تافلت  زین  یتلود و  ياهورین  قارع و 

(5) تسا هداد  خر  دادغب  هموح  رد  عقاو  يداهلا "  " رد ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  هب  ضارتعا  رد 

618

زا ییاهدحاو  هتشذگ ، زور  زا  .دوبن  مکاح  مه  لماک  شمارآ  نآ ، فرط  ود  رد  اّما  دادن ؛ خر  یهجوت  لباق  يریگرد  كرحت و  يزرم ، طوطخ  رد  زورما 
نزاخم یکیدزن  رد  هیقب  و  رادار ، یکیدزن  رد  واف  هاگدورف  رد  پوت  هس  دادـعت  اهنآ  زا  .دـندش  رقتـسم  واف  هقطنم  رد  قارع  شترا  هناخپوت  هدایپ و  يورین 

هب ناریا  زرم  لـخاد  زا  زین  رهـشمرخ  هزوح  رد  عقاو  نّیخ "  " هاگـساپ رد   (6) .دنتخادرپ راتتـسا  رگنـس و  ثادحا  هب  اه  یقارع  دندش و  هداد  رارقتـسا  یتفن 
(7) دیسرن یبیسآ  هاگساپ  نارومأم  هب  هک  دیدرگ  ور  هبور  لباقتم  يزادناریت  اب  يزادناریت  نیا  .دش  يزادناریت  دندوب ، تشگ  لوغشم  هک  ینارومأم  فرط 

روتـسد اـت  ناریا  يزرم  راوـن  رد  قارع  شترا  ياهدـحاو  هیلک  خـیرات 11/1/1359  زا  ، » ناتـسزوخ يرمرادـناژ  هیحان  یظافحتـسا  هزوح  رد  یلک  روط  هب 
هب قارع  ییایرد  يورین  دنراد و  رارق  ن "  " عون زا  شاب  هدامآ  تروص  هب  قمع  رد  رقتـسم  ياهدحاو  هدـمآرد و  ج "  " عون زا  شاب  هدامآ  تلاح  هب  يوناث 

(8)« .دشاب یم  م "  " عون زا  شاب  هدامآ  تروص 

، مالیا ریجخن " هش   " تاـعافترا رد  عقاو  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  رادار  هاگتـسد  یثعب ، رـصانع  هک  دیـسر  ربخ  هاپـس  هب  مـالیا  رد 
یقارع اب  ناظفاحم  زا  يدادـعت  يراکمه  ای  رادار  یتظفاحم  تیوقت  مدـع  تسا ؛ هدـش  رکذ  رما  نیا  أشنم  هرابرد  لامتحا  ود  شرازگ ، رد  .دـندرک  مدـهنم 
هقطنم نیا  رد  هک  تسا  يرگید  مادـقا   (11)، نارلهد ینابزرم  لـبق  زور  تساوخرد  هب   (10) یمازعا يورین  هتـسد  کی  اب  تالیچ  هاگـساپ  تیوقت   (9) .اه

.تفرگ تروص 

.تسا هدرک  مالعا  يرمرادـناژ  یهدـنامرف  هب  روشک  برغ  كرتشم  تایلمع  داتـس  ًالبق ، هک  تسا  يرادـشه  مالیا ، يزرم  هقطنم  رد  رکذ  ناـیاش  عوضوم 
قارع راکبارخ  رـصانع  هیلوا  ياـه  فدـه  ءزج  هوک ، تشپ  رد  عقاو  مـالیا  ناتـسا  نارهم  هقطنم  رد  مچ  ناـجنک  دـس  بیرخت  : » تسا یکاـح  رادـشه  نیا 

: دش مالعا  روبزم  هیحان  هب  يددجم  غالبا  رد  هتـشذگ  زور  همادا ، رد   (12) .دش مالعا  يرمرادناژ  هیحان 5  یهدـنامرف  هب  لبق  زور  ود  عوضوم  نیا  .تسا »
.دشاب یم  نویبالقنادض  قارع و  روشک  يدایا  هجوت  دروم  مچ  ناجنک  دس  هب  ندـناسر  بیـسآ  ای  بیرخت و  تسا ، هدـش  غالبا  مه  ًالبق  هک  يروط  نامه  »

(13)« .دیهد شرازگ  ار  رما  لوصو  .دوشن  دس  هجوتم  يرطخ  هجو  چیه  هب  هک  ددرگ  تظافح  نآ  زا  يوحن  هب  دییامرف  روتسد 

تبقارم هک  دوش  غالبا  مالیا  گنه  هب  . 1 درک «: غالبا  ار  روتسد  نیا  زین  هیحان 5  یهدنامرف 

1014 ص :

.15/2/1359 07 ر2 ،  - ف 21 هب ف 19 ، زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287246  دنس  - 1
.15/2/1359 ر2 ،  - 07 هب ف 21 -  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287241  دنس  - 2

.نارهت هب  هاشنامرک ، تاعالطا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 41062  دنس  - 3
ص2. ذخأم 3 ، - 4
ص2. ذخأم 3 ، - 5

.10/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، رتفد  ر2 -  اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033960  دنس  - 6
.28/1/1359 يروهمج ، تسایر  رتفد  هب  یهدنامرف ، زکرم   - 3 نکر اجاژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063397  دنس  - 7

نـکر 2، زاوــها -  یهرز  هــب ف ل92  نـکر 2 ، ناتــسزوخ -  يرمرادــناژ  هیحاـن  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 287576  دنـس  - 8
.27/1/1359
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.تایلمع مالیا -  هاپس  هب  تایلمع ، یهدنامرف -  زکرم  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063389  دنس  - 9
ص 170. گنه ر3 ، یهدنامرف  مالیا  تشونور  ینابزرم -  نارلهد ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يا ) هعومجم  دانسا   ) هرامش 042203 دنس  - 10

ص 172. نامه ، - 11
.25/1/1359 هیحان 5 ، هب  اجاژ ، نارهت ر3  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 282857  دنس  - 12

.26/1/1359 هیحان 5 ، هب  نکر 3 ، زا  ص 174 ، ذخأم 53 ، - 13
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: تسا هدمآ  لمع  هب  ریز  تامادقا  دوش  شرازگ  زکرم  هب  .دیآ 2 . لمع  هب  مزال 

.هتفای 3. شیازفا  ربارب  هس  هب  هاگساپ  ینامزاس  لنـسرپ  .تسا 2 . هدش  رقتسم  هاگـساپ  رد  زادنا  هراپمخ  هضبق  کی  يرتم و  یلیم  گنفت 57  هضبق  کی  . 1
هیحان 5 يرمرادناژ  موس  نکر  همادا ، رد   (1)« .ددرگ یم  رقتسم  هاگساپ  رد  دوش و  یم  مازعا  نارهم  مالیا و  هب  زور 1/2/59  دادما ، نادرگ  زا  دحاو  کی 

دروم نیا  رد  مزال  تاروتـسد  ًاروضح  هیحان ، یهدنامرف  هک  يروط  نامه  عوضوم و  تیمها  هب  هجوت  اب  : » دوزفا داد و  حیـضوت  ار  عوضوم  مالیا  گنه  هب 
(2) .دییامن شرازگ  ار  تامادقا  هرهب  لومعم و  رظن  ره  زا  هتسیاب  ياه  ینیب  شیپ  دییامرف  روتسد  دندومرف ، رداص 

دـس تظافح  عوضوم  رد  زین  كرتشم  داتـس  هک  دـش  ثعاب  هیـضق  تیمها  اـما  ؛(3)  دـش مالعا  اجاژ  یهدـنامرف  هب  هدـش  رکذ  تامادـقا  زورما  تیاهن ، رد 
دـس هک  نیا  هب  شرگن  اب  دراد ، ینابیتشپ  هب  زاین  مچ  ناجنک  دس  تظافح  رظن  زا  يرمرادناژ  هچنانچ   » هک دنک  مالعا  يرمرادناژ  یهدنامرف  هب  مچ  ناجنک 

دس رد  رقتـسم  يرمرادناژ  ياهورین  تیوقت  هب  تبـسن  دوخ ، صیخـشت  اب  دیاب  رکـشل )  ) هک نیا  دشاب و  یم  یهرز   92 رکشل یظافحتـسا  هقطنم  رد  روبزم 
(4) .دنیامن شرازگ  ار  هجیتن  مادقا و  دروم  نیا  رد  ًاعیرس  دییامرف  روتسد  دنک ، مادقا 

619

.تفای همادا  بونج )  ) نادابآ و  برغ )  ) دورناوج هاشنامرک و  رد  هلمج  زا  قارع  لماوع  ییاذیا  تامادقا  مه  زورما 

، قاطالاب هاگـساپ  .دـش  قاتاپ  هناخ  هبملت  یتفن و  تاسیـسأت  هجوتم  رگید  راب  کـی  زورما  قارع  لـماوع  ییاذـیا  تامادـقا  روشک ، برغ  يزرم  قطاـنم  رد 
یم يزادناریت  اهنآ  هب  کبس  نیگنـس و  ياه  حالـس  اب  دنا و  هتفرگ  ار  قاطالاب  تفن  تکرـش  رود  نیمجاهم  : » داد عالطا  دادماب  تعاس 2  زا  دعب  یقیاقد 

هک نیا  نایب  اب  قاطالاب  هاگـساپ  يدـعب  شرازگ  (5)« .دـنیامن یم  يزادـناریت  اهنآ  يوس  هب  يرتمیلیم )  ) .م.م و 60  هراپمخ 81  اب  روکذم  هاگـساپ  .دـنیامن 
قاطالاب زاگ  عبنم  هب   7 یج.یپ.رآ هلولگ  هس  دادعت  هلمح و  قاطالاب  هناخ  هبملت  هب  بالقنادض  لماوع  :» تسا یکاح  هدش  عورـش  دادماب  تعاس 2  هلمح ،

اب هتفاتـش و  لحم  هب  ًاروف  یهاگآ  ضحم  هب  هاگـساپ  نیرومأم  هدرواین و  راب  هب  یتاراسخ  یلو  تباصا ؛ زاگ  عبنم  هب  هلولگ  کی  و  دـننک ] یم   ] يزادـناریت
(6)« .دنوش یم  يراوتم  دوش ، دراو  هاگساپ  دارفا  هب  یتافلت  هک  نیا  نودب  نیمجاهم  دادماب  تعاس 2:30  رد  هک  دنیامن ] یم   ] هلباقم نیمجاهم  اب  تدش 

رارق حلـسم  نامجاهم  هلمح  دروم  قاتاپ  تفن  هناـخ  هبملت  فرظ  راـهچ  تعاس 13:45 ، رد  زین  هتـشذگ  زور  هاـشنامرک ، زا  سراـپ  يرازگربخ  شرازگ  هب 
تباصا رثا  رب  تفگ : سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  هب  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  هدنامرف  ینایخا  گنهرـس  .دـش  عفد  تعاس 15  رد  تالمح  نیا  .تفرگ 

هک ناـمجاهم  ناـهیک ، یمازعا  راـگنربخ  شرازگ  هب   (7) .دـندرک شوماخ  ار  نآ  عقوم  هب  هناـخ  هبملت  نارومأـم  هک  دـش  لعتـشم  نزاـخم  زا  یکی  هلولگ ،
رفن ات 40  ناشدادعت 30 

1015 ص :

.26/1/1359 ص174 ، ذخأم 53 ، - 1

.26/1/1359 ص177 ، ذخأم 53 ، - 2
ص173. ذخأم 53 ، - 3

.28/1/1359 مر ، 407 يروف ) ، ) هیحان 5 اجاژ -  زا ر3  یماظن 48644 ،  شیف  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  - 4
هیحان 5 ر2. هب  رصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 277245  دنس  - 5

.27/1/1359 هیحان ر3 ، هب  رصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 277246  دنس  - 6
.27/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  هاشنامرک -  ص2 ، ذخأم 1 ، - 7
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نیموس نیا  هاشنامرک  هاگشیالاپ  رهش و  یتفن  تاسیسأت  هب  هلمح  زا  دعب  يو ، شرازگ  قبط  .دنتسه  یلحم  دارفا  زا  یـضعب  تیامح  دروم  تسا ، هدش  رکذ 
نیا زا  دعب  قاتاپ  یتفن  هناخ  هبملت  .دنا  هتفاین  تسد  دوخ  فدـه  هب  تبون  هس  ره  رد  هک  تسا  هاشنامرک  ناتـسا  یتفن  تاسیـسأت  هب  حلـسم  نامجاهم  هلمح 

(1) .تفای همادا  فقوت  نودب  هاشنامرک  هاگشیالاپ  هب  تفن  نایرج  دیدن و  یبیسآ  هلمح 

بـالقنا نارادـساپ  هاپـس  یمومع  طـباور  .داد  يور  دورناوج  رد  روشک ، برغ  يزرم  هقطنم  رد  قارع  لـماوع  ییاذـیا  تاـکرحت  هب  طوبرم  رگید  هثداـح 
زا نت  ود  تفرگ ، تروص  دورناوـج  هب  ثعب  نارودزم  طـسوت  هک  هنادرمناوجاـن  هلمح  کـی  رد  : » درک مـالعا  يا  هیعـالطا  راـشتنا  اـب  هاـشنامرک  یمالـسا 

داتس هب  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا  هراب ، نیا  رد   (2)« .دندش حورجم  رگید  نتراهچ  دندمآ و  لئان  تداهـش  هجرد  هب  ناملـسم  گرمـشیپ  ناردارب 
گیبدـماح فاج و  رادرـس  لماوع  اب  دورناوج ، يرتمولیک  رد 10  بادـنک "  " رد ناملـسم  درُک  ناگرمـشیپ  ياهورین  : » داد عالطا  روشک  برغ  تاـیلمع 

یله ياضاقت  دـنا و  هدـیدرگ  یمخز  رفن  راهچ  دیهـش و  رفن  ود  يریگرد ، هجیتن  رد  هتفر و  نانآ  کمک  هب  هاپـس  هدـمآرد و  ناـنآ  هرـصاحم  هب  ریگرد و 
(4)-(3)« .دنا هدومن  ار  نیحورجم  لمح  ینابیتشپ و  يارب  رتپوک 

نیا .دروآ  راب  هب  يدایز  ًاتبـسن  تافلت  هک  تفرگ  تروص  یمومع  نکاما  رد  يوق  بمب  کی  راجفنا  اب  نادابآ  رد  قارع ، لماوع  ییاذیا  مادقا  بونج ، رد 
الیهس امنیـس  تشپ  يریما  نابایخ  رد  زورما ، رهظزادعب  تعاس 4:30  رد  هک  (5) دوب هدش  هتشاذگ  راک  ادنوه 80  تلکیـسروتوم  کی  نیجروخ  رد  بمب 
بمب رادقم  نادابآ  هاپس  (7) .دمآ راب  هب  زین  یتاراسخ  دـندش و  حورجم  رفن  دـنداد و 31  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  رباع   6 راـجفنا ، نیا  رثا  رب   (6) دش رجفنم 
لحم يرتم  عاعـش 200  اـت  هک  دوب  يدـح  هب  بمب  نیا  راـجفنا  تدـش   (8) .درک مالعا  .یت.نا.یت  مرگولیکراـهچ ) دودـح   ) دـنوپ تشه  ار  هدـش  رجفنم 
تقوم يرک  راچد  بمب  نیا  راجفنا  رثا  رب  دندوب ، يریما  نابایخ  یلاوح  رد  هک  یناسک  زا  يرایسب  .دنتسکش  اه  هشیش  دندش و  یمخز  نارذگهر  راجفنا ،

هکت هکت  ناگدش  هتشک  زا  نت  ود  تسا  یکاح  شترا  كرتشم  داتس  هب  هاپـس  یهدنامرف  زکرم  شرازگ  (9) .دندش هکت  هکت  ناینابرق  زا  نت  دنچ  دنتشگ و 
هزاغم دنچ  ياه  هشیـش  اه و  برد  دندش و  مدهنم  یلک  هب  زین  تلکیـس  روتوم  ود  لیبموتا و  کی  راجفنا ، نیا  رد   (10) .دنتسین صیخشت  لباق  دنا و  هدش 

(11) .تسکش فارطا 

همانزور راگنربخ  شرازگ  هب  انب  .دـندش  لقتنم  تفن  تکرـش  ناتـسرامیب  هب  دوب  میخو  نانآ  نت  دـنچ  لاح  هک  ناحورجم  بمب ، راجفنا  زا  سپ  هلـصافالب 
راتساوخ ییاهراعش  نداد  اب  دنتفای و  روضح  هثداح  لحم  رد  نادابآ  مدرم  زا  يا  هدع  راجفنا  نیا  لابند  هب  نادابآ ، رد  یمالسا  بالقنا 

1016 ص :

ص9. ، 30/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
ص4. ذخأم 40 ، - 2

.هواپ ص1047 تیعضو  زا  ناهیک  راگنربخ  یلیمکت  شرازگ  شرازگ 619 :  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
، برغ كرتشم  تایلمع  داتـس  هب  یهدنامرف ،) زکرم   ) یمالـسا بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 106667  دنـس  - 4

.27/1/1359
، یهدنامرف زکرم  اجامـس 3 -  هب  یهدنامرف ، زکرم  یمالـسا -  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063391  دنـس  - 5

.27/1/1359
ص11. ، 28/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 6

.28/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 7
ص 1 و 11. ، 28/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 8

ص7. ، 30/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 9
ذخأم 67. - 10

ص1. ذخأم 22 ، - 11
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یسکات کی  اب  گنردیفس  ناکیپ  کی  بمب  نیا  راجفنا  زا  شیپ  ینیع ، نادهاش  هتفگ  هب  انب  (1) .دندش اهراجفنا  هنوگ  نیا  نالماع  تازاجم  يریگتسد و 
زا لبق  یقیاقد  یـسکات  هدننار  ًارهاظ  دنوش و  یم  عمج  اهنآ  رود  مدرم  زا  يدایز  دادعت  دنوش ، یمن  هحلاصم  هب  رـضاح  هک  اج  نآ  زا  دنک و  یم  فداصت 

(2) .دوش یم  رود  لحم  زا  راجفنا ،

620

نوتـس تکرح  عوضوم  نامه  عوضوم ، .داد  ناشن  ار  دوخ  نارحب  جنـشت و  دیدهت ، روشک ، برغ  ینارحب  قطانم  رد  هرابود  زورما  شمارآ ، یتدم  زا  دـعب 
.دندش ور  هبور  ناتسدرک  رد  ریگرد  ياه  هورگ  تعنامم  اب  دنتخادرپ و  تکرح  هب  شیوخ  تیرومأم  فیاظو و  ساسا  رب  هک  تسا  هقطنم  رد  شترا  ياه 
لباقم نابایخ ، رد  دوش ، جدننس  دراو  تساوخ  یم  هک  شترا  ياهدحاو  زا  نوتـس  کی  زورما ، حبـص  تعاس 10  رد  .داد  يور  جدننـس  رد  هعقاو  راب  نیا 

راگنربخ هتشون  هب   (3) .دـندوب هتـسشن  نیمز  يور  نابایخ  طسو  هک  یلاح  رد  دـش ؛ ور  هبور  نالاسدرخ  نازومآ و  شناد  مدرم و  زا  یهورگ  اب  یناـبرهش ،
قطانم رد  تمدـخ  یـضقنم  دارفا  ضیوعت  یـشزومآ و  روما  ماجنا  ورین ، ضیوعت  روظنم  هب  نوتـس  نیا  تکرح  هاشنامرک ، زا  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 

(4) .تسا هتفرگ  تروص  ناتسدرک ،

هب یمالسا  يروهمج  شترا  زهجم  یماظن  نوتـس  کی  دورو  ماگنه  زورما  : » تسا هدمآ  عوضوم  نیا  هرابرد   (5) جدننس زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  رد 
یماظن نوتس  نیا  روبع  عنام  نابایخ ، فک  رد  نتسشن  اب  رهش ، يدورو  لخدم  قباس ) نمهب  مشش   ) نابایخ رد  رهش  نیا  مدرم  زا  نت  نارازه  جدننـس ، رهش 

بیرق رتپوک ، یله  دنورف  کی  دوش و  یم  هدوزفا  دنتـسه  نابایخ  نیا  مزاع  هک  یتیعمج  دادـعت  رب  هظحل  ره  : » تسا هدـش  هدوزفا  شرازگ  نیا  رد  .دـندش »
مدرم هیلک  رـضاح  لاح  رد  : » تسا هدمآ  يرازگربخ  نیا  تعاس 12:45  شرازگ  رد  .تسا » زاورپ  رد  جدننـس  نامـسآ  زارف  رب  هک  تسا  مین  تعاس و  ود 

زا سپ  هلـصافالب  دـنناور و  نوتـس  نیا  يوس  هب  نانچمه  تاقبط ، ریاس  یـسایس و  ياه  هورگ  حلـسم ، ناگرمـشیپ  نایرازاب ، زومآ ، شناد  زا  معا  جدـننس 
نیا تارادا  جدننس و  رهش  ياه  هزاغم  تیرثکا  : » تسا هداد  ربخ  شرازگ  نیمه  رد  روبزم  يرازگربخ  .دننیشن » یم  نابایخ  حطس  رد  نارگید ، هب  نتـسویپ 

رد ًالبق  هک  يرتپوک  یله  رب  هوالع  .دـشاب  یم  عطق  یلک  هب  قباس  نمهب  مشـش  ناـبایخ  رد  لـیبموتا  رورم  روبع و  تسا و  هدـمآرد  لـیطعت  تلاـح  هب  رهش 
(6) .تسا زاورپ  رد  رهش  يور  رب  مک  هلصاف  رد  زین  رگید  رتپوک  یله  کی  دوب ، زاورپ  رد  جدننس  نامسآ 

1017 ص :

ص 1 و 11. ذخأم 2 ، - 1
ذخأم 71. - 2

ص2. ذخأم 68 ، - 3

ص4. ذخأم 22 ، - 4
لک هدنامرف  ماقم  رد  ردص  ینب  شنزرـس  دروم  یفرطیب ، مدع  يرادبناج و  لیلد  هب  ًالبق  جدننـس ، رد  سراپ  يرازگربخ  یگدنیامن  دوش  یم  يروآدای  - 5

.تسا هتفرگ  رارق  دراد ، ششوپ  تحت  ار  بالقنا  ناراداوه  زا  يا  هدمع  يورین  هک  تموکح  رد  يو  لباقم  حانج  زین  و  اوق ،
.27/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص2و3 ، ذخأم 1 ، - 6
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ياه هورگ  بازحا و  رهظ ، زا  لبق  هک  داد  شرازگ  يرمرادناژ  یهدنامرف  هب  شترا  كرتشم  داتـس  هیـضق ، نیا  عورـش  هوحن  اه و  هنیمز  تامدـقم ، هرابرد 
اب اهنآ  .دندروآ  لمع  هب  يا  هدرتسگ  تیلاعف  رهش ، ناگداپ  هب  نانآ  دورو  جدننس و  رهـش  هب  یمازعا  نوتـس  دورو  زا  يریگولج  روظنم  هب  جدننـس ، حلـسم 

یمازعا نوتـس  دورو  عنام  رهـش ، يدورو  لخدم  رد  عامتجا  هب  نازومآ  شناد  مدرم و  قیوشت  اب  تارادا و  زا  یـضعب  سرادـم و  اه و  هزاغم  ندرک  لیطعت 
ار دوخ  نیگنس  ياه  حالس  رارقتـسا  اب  هدومن و  يدنبرگنـس  رباعم  اه و  هارراهچ  رد  هلـصافالب  بازحا  هب  هتـسباو  حلـسم  دارفا  همانرب  نیا  يارجا  اب  .دندش 

يور رد  هدـش ، هیهت  ياهرگنـس  رد  حلـسم ، دارفا  دـمآرد و  لـیطعت  تلاـح  هب  جدننـس  رهـش  هجیتـن  رد  .دـندرک  هداـمآ  شترا  اـب  نیگنـس  يریگرد  يارب 
هـضبق شـش  نینچمه  اهنآ  .دـندش  یماظن  ياهورین  ناکم  رییغت  هنوگره  زا  يریگولج  هدامآ  کبـس  نیگنـس و  ياه  حالـس  اب  رهـش ، لخاد  تاـعافترا و 

ناگورگ زین  ار  رهـش  نابژد  سیئر  عناق  گنهرـس  دـنتفرگ ؛ تمینغ  هب  دوب ، ضیرم  ندرب  لاح  رد  هک  سنالوبمآ  کی  زا  ار  میـسیب  هاگتـسد  ود  گـنفت و 
(1) دندرک دازآ  تعاس  ود  زا  سپ  دنتفرگ و 

ینیـشن بقع  نوتـس  هک  داد  روتـسد  مدرم  اب  يریگرد  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  يارب  نوتـس  هدنامرف  هدشدای ، تیعـضو  ندش  رادیدپ  اب  ارجام ، همادا  رد 
(2) دوش رقتسم  هاگدورف  ياه  نیمز  رد  دنک و 

جدننس دراو  زورما  حبـص  هک  یماظن  نوتـس  : » دنک یم  حیرـشت  نینچ  دوخ ، زورما  تعاس 17:20  شرازگ  رد  ار  تیعـضو  جدننـس ، زا  سراپ  يرازگربخ 
زا نآ  روبع  اب  مدرم  و  رقتـسم ، جدننـس  هاگدورف  رد  نانچمه  تشگزاب ، جدننـس  هاگدورف  هب  دیدرگ و  ور  هبور  مدرم  ضارتعا  اب  رهـش  لخدـم  رد  دـش و 

لقن و نیا  دـننک  یم  روصت  هک  تسا  نیا  یماظن  نوتـس  نیا  روبع  اب  جدننـس  مدرم  تفلاخم  تلع  .دـنفلاخم  يدـنبرمک  هداج  زا  هچ  لخاد و  زا  هچ  رهش ،
.درب یم  رس  هب  لیطعت  تلاح  رد  رهش  هدش و  هتسب  جدننس  ياه  هزاغم  هیلک  .دراد  تریاغم  هدش ، هتفگ  شترا  داتـس  ياه  هیمالعا  رد  هک  هچنآ  اب  تالاقتنا 
(3)« .دنا هدرک  عامتجا  یسایس  ياه  هورگ  ریاس  هل و  هموک  تارکمد و  بزح  برد  يولج  رد  مدرم  هدش و  يدنبرگنس  رهش  ياه  هچوک  رثکا  لخدم 

درُک ياه  هورگ  يزیر  هماـنرب  یهد و  ناـمزاس  تسا ، هدرک  رکذ  مدرم  تفلاـخم  تلع  هراـبرد  جدننـس ، زا  سراـپ  يرازگربخ  راـگنربخ  هچنآ  فـالخرب 
ییادـف ياه  کیرچ  رتفد  لاثم  روط  هب  دـننک ؛ یمن  ناهنپ  نادـنچ  ار  هلئـسم  نیا  زین  نانآ  دوخ  تسا و  دوهـشم  تکرح  نیا  رد  ینـشور  هب  ماظن ، فلاخم 

هب تردابم  قارع ، ثعب  یتسیـشاف  میژر  اب  گنج  هناهب  هب  ورین و  ضیوعت  هناهب  هب  دوخ ، ناهدـنامرف  کمک  اب  شترا  : » درک مـالعا  جدننـس ، هخاـش  قلخ ،
تکرح تشدرـس  هناب و  سپـس  زقـس و  فرط  هب  هعمج  زور  جدننـس ، هب  دورو  زا  سپ  زورما  دنراد  دصق  اهنآ  .دنا  هدرک  میظع  یماظن  نوتـس  کی  مازعا 

(4)« .تسا ناتسدرک  يداصتقا  یماظن و  هرصاحم  لیمکت  تهج  رد  ام  رظن  هب  نیا  .دننک 

سراپ يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  زین  جدننس ، رد  تارکمد  بزح  تالیکشت  لوئسم  يدادغب ،

1018 ص :

زور تعاس 12  ياهدادیور  ص1 ، ، 28/1/1359 اجاژ ، هب  یهدـنامرف ، زکرم   3 اجامـس زا  گنج : تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063406  دنـس  - 1
یلا 27/1.  26/1

ص2. ذخأم 68 ، - 2
.27/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص2 ، ذخأم 1 ، - 3

.27/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص2و3 ، ذخأم 1 ، - 4
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28 رکشل تاماقم  اب  ام  نوچمه  زین  وا  هک  مدرک  شهاوخ  متفرگ و  سامت  يرادناتسا  لوئسم  یمهیم  اب  زورما  نم  : » تفگ جدننس  هب  یمازعا  نوتس  هرابرد 
اب زین  نم  تفر و  ناگداپ  هب  روظنم  نیمه  هب  یمهیم  .دوش  رهش  نیا  ناگداپ  دراو  جدننـس  يدنبرمک  هداج  زا  نوتـس  نیا  هک  دنهد  یبیترت  ات  دنک  هرکاذم 

نیا هک  تفگ  مهاوخ  تفگ : نم  هب  يو  .دـنکن  روبع  رهـش  لخاد  زا  نوتـس  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متفرگ و  سامت  رکـشل  هدـنامرف  يردـص  گـنهرس 
هب نونکا  مه  دحاو  نیا  هک  هداد  لوق  رکشل  هدنامرف  : » دوزفا يدادغب  .درک » مهاوخ  نییعت  ار  رهـش  فیلکت  اج  نآ  زا  نم  ددرگرب ؛ هاگدورف  هب  ًالعف  نوتس 

دراو دابآ  ضیف  قالـشق و  يدـنبرمک  هداج  قیرط  زا  روکذـم  نوتـس  ًادـعب  تسا  رارق  .تسا  ارجا  تسد  رد  رـضاح  لاح  رد  لمع  نیا  ددرگرب و  هاگدورف 
(1)« .دوشب جدننس 

نیعم ینامز  تسا و  فقوتم  هاگدورف  رد  یماظن  نوتـس  تفگ : نارهت  سراپ  يرازگربخ  هب  جدننـس ،  28 رکشل هدنامرف  يردص  گنهرـس  لاح ، نیمه  رد 
(2) .دوب دنهاوخ  نآ  زا  یشان  بقاوع  لوئسم  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک و  زاب  نوتس  روبع  يارب  ار  هار  ات  تسا  هدش  هداد  تصرف  لوئسمریغ  حلسم  دارفا  هب 

زا دنتسه ؛ ماظن  فلاخم  درُک  ياه  هورگ  ارجام ، نیا  رد  شترا  لباقم  فرط  هک  تسا  صخـشم  ماظن  ناراداوه  نالوئـسم و  رظن  زا  هژیو  هب  بیترت ، نیا  هب 
هل و هموک  تارکمد ، بزح  نایوگنخس  اب  نآ ، تکرح  زا  تعنامم  جدننس و  هب  نوتس  نیا  دورو  هرابرد  جدننـس ، رد  ناهیک  راگنربخ  هک  تسا  ور  نیمه 

نـشور نویـسیمک  نآ  رد  ار  هلئـسم  نیا  دـنهد و  لیکـشت  كرتشم  ینویـسیمک  دـنراد  دـصق  هک  دـنتفگ  اهنآ  درک و  تبحـص  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ 
(3) .دننک

يروهمج همانزور  اب  ینفلت  ییوگو  تفگ  یط  جدننس ،  28 رکشل هدنامرف  يردص  گنهرس  اهنآ ، شقن  هیضق و  نیا  رد  ریگرد  ياه  هورگ  یفرعم  هرابرد 
رد حلـسم ، ياه  هورگ  ایآ  تسیچ و  یماظن  نوتـس  زا  مدرم  يریگولج  هزیگنا   » هک دـش  لاؤس  يو  زا  .داد  يرت  شیب  تاحیـضوت  تعاس 20 ، رد  یمالسا 

بزح و ]  ] هل هموک  ییادف ، ياه  کیرچ  کیرحت  هب  دـش و  لیطعت  سرادـم  زورما ، حبـص  تعاس 10  زا  : » تفگ وا  هن »؟ ای  دـنا  هتـشاد  تلاخد  لمع  نیا 
لمع نیا  هب  جدننـس  مدرم  دوخ  .دـننک  یم  يریگولج  نوتـس  تکرح  زا  دنتـسشن و  نیمز  هب  شترا  نوتـس  لباقم  رد  ناـملعم  نازومآ و  شناد  تارکمد ،
تلهم ناگدننک  يریگولج  هب  ام  ًانمـض  .تسا  هتفریذپ  ماجنا  حلـسم  ياه  هورگ  کیرحت  هب  مه  نآ  هک  دندوب ، نازومآ  شناد  اهنت  دنتـشادن و  یـضارتعا 
ساسح قطانم  رد  لبق ، دننامه  زین  حلسم  ياه  هورگ  : » دوزفا يو  .دوب » دنهاوخ  نآ  زا  یشان  بقاوع  لوئسم  الا  و  دنرادرب ؛ لمع  نیا  زا  تسد  ات  میا  هداد 

« .تسا نانآ  یگشیمه  راک  لمع ، نیا  دنا و  هدرک  يدنبرگنس 

ود دودـح  هک  دوب  نیا  تشگزاب ، تلع  : » تشاد راهظا  تسیچ » هاگدورف  هب  یماظن  نوتـس  تشگزاب  تلع   » هک لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  يردـص  گنهرس 
؛ دندرک يریگولج  تکرح  زا  نیشام و  يولج  دندوب  هدمآ  هدننک ، کیرحت  ياه  هورگ  ناکدوک و  ناناوج و  زا  رفن  رازه  هس 
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روتسد اب  و  دنوش ، دنا ، هتشگ  حلسم  ياه  هورگ  هچیزاب  هک  هانگ  یب  يا  هدع  ندش  هتشک  هب  رجنم  هک  دننکب  یلمع  هب  مادقا  دنتساوخن  یـشترا  ناردارب  اما 
« .دنتشگزاب هاگدورف  هب  شترا  ناردارب  نوتس ، هدنامرف 

یم لیمحت  ار  دوخ  هدارا  هحلسا ، روز  اب  هک  تسا  ینوناقریغ  حلسم  ياه  هورگ  هدع  کی  تسد  تلآ  جدننس  رهش  : » تفگ رهـش  عضو  هرابرد  سپـس  يو 
تفرگ و سامت  نم  اب  راب  دنچ  تارکمد  بزح  سیئر  ًانمـض  .دنتـسیا  یم  بقع  دوخ  و  ولج ، دنتـسرف  یم  ار  مدرم  ناناوجون  سرادم و  نادرگاش  دننک و 

« .مداد وا  هب  یضتقم  باوج  نم 

، دوب حورجم  زابرس  هس  لماح  هک  یسنالوبمآ  : » تفگ نیمحازم ، طسوت  شترا  سنالوبمآ  نتفرگ  هب  طوبرم  لاؤس  هب  خساپ  رد  جدننس ،  28 رکشل هدنامرف 
(1)« .دندرک دازآ  ار  اهنآ  سپس  هدرک و  حالس  علخ  ار  حورجم  نازابرس  تعاس  دنچ  زا  دعب  دش و  هتفرگ  اهنآ  طسوت 

يررکم تادیکأت  اه و  هیمالعا  دوجو  اب  : » درک رداص  حرش  نیدب  يا  هیمالعا  هراب  نیا  رد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  رگید ، يوس  زا 
طوبرم ياهدحاو  لاقتنا  لقن و  زا  ریزگان  تمدخ ، یـضقنم  دارفا  ضیوعت  یـشزومآ و  روما  ماجنا  يارب  یماظن  ياهورین  هک  نیا  رب  ینبم  تسا ، هدـش  هک 

شناد يا  هدـع  طسوت  رهـش  لخدـم  رد  دورب ، ناگداپ  هب  ات  تسا  هدـش  جدننـس  دراو  هاشنامرک  زا  یماظن  نوتـس  هک  عقوم  نیا  رد  کلاذ  عم  دنـشاب ، یم 
نآ لنـسرپ  دریگ و  یم  رارق  دیدهت  دروم  نویبالقنادض ، طسوت  زین  رکـشل  سنالوبمآ  هدیدرگ و  فقوتم  دنا ، هتـسشن  هداج  يور  هک  هدروخ  بیرف  زومآ 
زا اذـل  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  ياه  تیرومأـم  تسا  ریزگاـن  شترا  نوچ  .دـنهد  یم  رارق  نیمحازم  راـیتخا  رد  ار  سنـالوبمآ  يریگرد ، زا  يریگولج  يارب 

.دنوشن یـشترا  ياهدحاو  دمآ  تفر و  عنام  دنریگن و  رارق  یجراخ  هدرپسرـس  دارفا  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  ینیب ، عقاو  اب  هک  دهاوخ  یم  نازومآ  شناد 
شترا هار  ریسم  زا  ار  دوخ  نادنزرف  رتدوز  هچ  ره  هچنانچ  نادنبهار ، نیا  اب  هطبار  رد  هک  دناسر  یم  جدننس  دنمتفارـش  مدرم  عالطا  هب  هلیـسو  نیدب  ًانمض 

و دوش ، یم  تمحازم  نیا  ببـسم  نویبالقنادـض  نازومآ و  شناد  کیرحت  نیلماع  هجوتم  نآ  بقاوع  دـنیامنن ، رود  دراد ، ار  ناـگداپ  هب  دورو  دـصق  هک 
ییاهورین دروخرب  روشک و  رد  یناماسبان  داجیا  رد  شالت  رد ]  ] نمـشد هک  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  هک  دـیامن  یم  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  ناـنطومه  هجوت 

هجیتن وا ، هدرپسرـس  لماوع  مسیلایرپما و  ییوجدوس  زج  تامادقا  لیبق  نیا  هدمآرب ، دنـشاب ، نمـشد  اب  هلباقم  روشک و  تینما  یگدنزاس و  هار  رد  دیاب  هک 
(2)« .تخاس دهاوخن  دیاع  يرگید 

هاـگدورف رد  ار  بش  یمازعا ، نوتـس  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  جدننـس ، رادـنامرف  یمهیم  ياـقآ  28 و  رکـشل هدـنامرف  كرتشم  هسلج  ساسارب  تیاـهن ، رد 
تفگ رد  يردص  گنهرس  تعاس 20:15 ، رد  ار  بلطم  نیا  (3) .دوش هداد  روبع  جدننس  زا  رهش ، نیا  رادنامرف  تیلوئـسم  لوبق  اب  حبـص  دنامب و  جدننس 

مالعا دوب ، هتفرگ  سامت  يو  اب  نارهت  زا  هک  سراپ  يرازگربخ  اب  وگو 
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هوالع زورما  داد  یم  ناشن  هک  درک  رداص  رگید  يا  هیعالطا  شترا  كرتشم  داتـس  ماگنه ، بش  اما  دناوخ ؛ هدش  هتفرگ  تامیمـصت  نیرخآ  ار  نآ  درک و 
زا رتارف  هب  طوبرم  هلئـسم  هک  دـش  صخـشم  بیترت  نیا  هب  تسا ؛ هدوب  ور  هبور  یتالاکـشا  اب  شترا  تالاقتنا  لقن و  زین   (1) يرگید طاقن  رد  جدننـس ، رب 

: تسا هدمآ  روبزم  هیمالعا  رد  .دشاب  یندش  عفر  رکشل ، هدنامرف  جدننس و  رادنامرف  قفاوت  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدیچیپ  رت و  يدج  تسا و  جدننس 

رد دندوب ، تکرح  رد  يزرم  طاقن  رد  رارقتـسا  يارب  هک  یلاح  رد  یـشترا  ياه  نوتـس  میدوب ، هدـناسر  زیزع  نانهیم  مه  عالطا  هب  ًالبق  هک  يروط  نامه  »
: دنا هتفرگ  رارق  بالقنادض  رصانع  هنادرمناوجان  موجه  دروم  ریز  قطانم 

شناد يدادـعت  یبنجا ، هب  هتـسباو  لماوع  کیرحت  هب  انب  هدوب ، قارع  ناریا و  زرم  رد  رارقتـسا  تشدرـس و  يزرم  هقطنم  مزاع  هاشنامرک  زا  هک  ینوتـس  . 1
.دندروآ لمع  هب  تعنامم  زرم ، فرط  هب  نوتس  تکرح  زا  هتسشن و  جدننس  يدورو  نابایخ  رد  زومآ 

، هدیـسر ربخ  نیرخآ  ربارب  و  ریگرد ، بالقنادـض  حلـسم  ياـه  هورگ  اـب  هدوب ، ولمـساق  هرد  قیرط  زا  يزرم  هقطنم  مزاـع  هیمورا  زا  هک  يرگید  نوتـس  . 2
.دراد همادا  يریگرد  نونکا  مه  هتشاذگ و  ياج  هب  حورجم  تسیب  زا  شیب  دیهش و  شش  دادعت 

یم دوجو  هب  يریگرد  هدش  هتخانش  ياه  هورگ  هلیـسو  هب  دندوب ، روطق  يزرم  هقطنم  مزاع  نهآ ، هار  ياه  لپ  تظافح  تهج  هک  يرگید  نوتـس  يارب  . 3
.دیآ

ربارب رد  دـنا  هدامآ  هک  دـنا  هدومن  مالعا  یـسایس  حالطـصا  هب  ياه  هورگ  یهورگ ، ياه  هناـسر  رد  ًاررکم  ریخا  زور  دـنچ  فرظ  تسا  هاـگآ  ناریا  تلم 
شترا ياـه  ناـگی  هب  هلمح  روشک  تیماـمت  زا  عاـفد  ینعم  اـیآ  .دـننک  عاـفد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  تیماـمت  زا  قارع ، ثعب  تموـکح  دـیدهت 

قارع و ثعب  تموـکح  زا  میقتـسمریغ  تیاـمح  اـهنآ و  تین  ءوـس  نّیبـم  ناتـسدرک ، هقطنم  رد  حلـسم  ياـه  هورگ  تاـیلمع  تـسا ؟ یمالـسا  يروـهمج 
.دناوخ یم  يرواد  هب  ار  درُک  زیزع  نانهیم  مه  ناریا و  نامرهق  تلم  یطیارش  نینچ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  .تسا  اکیرما ، گرزب ، راوخناهج 
هتسباو رصانع  هب  دشاب ، یم  ناریا  روانهپ  نیمزرس  رد  تینما  رارقتسا  روشک و  لالقتسا  ظفح  هک  دوخ  تیرومأم  كرد  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا 

(2)« .دوب دهاوخن  سدقم  تیرومأم  نیا  ماجنا  زا  عنام  یلماع  چیه  دیامن  یم  مالعا  یبنجا  هب 

621

اج نیا  رد  .تشاد  لاـبند  هب  يریگرد  شنت و  یـشترا ، ياـه  نوتـس  روبع  زین  یبرغ  ناـجیابرذآ  زا  یطاـقن  رد  ناتـسدرک ،)  ) رد جدننـس  رب  هوـالع  زورما 
روبع ماگنه  زورما  رهظ  شترا ، یهرز  نوتس  کی  ناهیک ، شرازگ  هب  .دوب  هارمه  یناسنا  تافلت  يریگرد و  اب  هثداح  جدننس ، فالخرب 
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هاپـس تاعالطا  يریگرد ، عورـش  زا  دـعب  یتعاس  هراب ، نیا  رد   (1) تفرگ رارق  هناریگلفاـغ  هلمح  دروم  یبرغ ، ناـجیابرذآ  ناتـسا  رد  عقاو  ولمـساق  هرد  زا 
تارفن رظن  زا  ینیگنس  تافلت  داد و  خر  اه  تارکمد  هیونشا و  هب  یمازعا  نوتس  نیب  یتخـس  يریگرد  هدیـسر ، عالطا  قبط  : » داد شرازگ  نارهت  هب  هیمورا 

(2)« .دنشاب یم  هرصاحم  رد  نونکا  هداد و  يور  زورما  رهظزادعب ]  ] تعاس 1 يریگرد  و  هدمآ ، دراو  شترا  هب  تازیهجت  و 

دندش و هتـشک  زین  نامجاهم  زا  يا  هدع  .دندش  یمخز  رفن  دیهش و 20  یـشترا  ناردارب  زا  رفن  هثداح 6  نیا  رد  تشاد : راهظا  يرادناتـسا  نواعم  یکباتا 
تافلت دادعت  دننک ، یم  لقتنم  يریگرد  لحم  زا  ار  دوخ  ناگدش  هتشک  هدزباتش  نامجاهم ، هک  نیا  لیلد  هب  .دندرک  ریگتـسد  یماظن  ياهورین  ار  يدادعت 

، یبرغ ناجیابرذآ  رادناتسا  هتفگ  هب  نینچمه  (3) .تسا صخشمان  یشترا ، ياهورین  هلیسو  هب  ناگدشریگتسد  هدع  .درک  صخشم  ناوت  یمن  ًاقیقد  ار  اهنآ 
ار یشترا  ياه  نوتس  تکرح  يا ، هیعالطا  راشتنا  اب  ًالبق  شترا  كرتشم  داتس  تشذگ و  یم  ولمساق  هرد  زا  رگید ، ینوتـس  اب  ضیوعت  يارب  روبزم  نوتس 

زکرم ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  يادـص  زا  هـک  يا  هیعـالطا  یط  رادناتـسا  يریگرد ، نـیا  یپ  رد   (4) .دوب هدرک  مـالعا  رگید  ياهدـحاو  ضیوـعت  يارب 
(5) .دننک یفرعم  هیمورا   64 رکشل ناتسرامیب  هب  ار  دوخ  هک  تساوخ  رهش  یحارج  یکشزپ و  ياهرداک  هیلک  زا  دش ، شخپ  هیمورا ،

.دش عقاو  موجه  دروم  لود " جزید   " ياتسور یکیدزن  رد  دوب ، تکرح  رد  داباهم  هب  هیمورا  ریسم  رد  زورما  هک  يرگید  نوتس  هدش ، دای  نوتـس  رب  هوالع 
(6) .دندش یمخز  یشترا  هس  زین  هلمح  نیا  رد 

حورجم هتشک و  فرط  ود  زا  نت  دنچ  نآ ، یط  هک  داد  يور  نامجاهم  شترا و  نیب  يدیدش  يریگرد  هیونـش " هب ا  هدقن   " يرتمولیک شـش  رد  نینچمه 
(7) دندش

یماظن و ياهدحاو  هب  ناتسدرک  تارکمد  بزح  حلسم  دارفا  هیونشا ، عباوت  زا  يرصان  تخت  یئوت و  یبلح  رل ، هعلق  ياهاتسور  فارطا  رد  زین  ماگنه  بش 
يرمرادـناژ ناهورگ  هدـنامرف  راهظا  هب  انب  .دـندرک  رارف  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  لباقتم  هلمح  اب  اـهنآ  .دـندرک  هلمح  لسلـسم  هراـپمخ و  اـب  یماـظتنا ،

زا یکی  لاح ، نیمه  رد  .دـندرک  هلمح  تفر ، یم  هقطنم  هب  رارـشا  ياه  یمخز  يروآ  عمج  يارب  هک  یـسنالوبمآ  هب  حلـسم  ناـمجاهم  هدـقن ، ناتـسرهش 
تشذگرد و تاحارج  تدش  تلع  هب  ریـسم  رد  دندش ، یم  هدرب  هدقن  هب  يرمرادناژ  ياه  سنالوبمآ  اب  دندوب و  هدـش  یمخز  هک  یحلـسم  مجاهم  راهچ 

تروص یلاح  رد  تارکمد  بزح  حلـسم  دارفا  هلمح  تفگ : سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  هب  روبزم  هدـنامرف  (8) دندش يرتسب  ناتـسرامیب  رد  رگید  رفن  هس 
هک ییاه  لوق  دهعت و  مغر  یلع  زین  تارکمد  بزح  .میدرک  هدافتـسا  دوخ  تاناکما  هیلک  زا  هیونـشا ، مدرم  هب  یتخوس  داوم  ندـناسر  يارب  ام  هک  تفرگ 

(9) .درک هلمح  هنادرمناوجان  یماظن ، یشترا  ياه  نوتس  هب  دوب ، هداد  اه  هار  رد  تینما  داجیا  يارب 

هقطنم رد  رارشا  ياه  هورگ  حلسم و  نیمجاهم  یلاوتم ، بش  نیمـشش  يارب  ، » سراپ يرازگربخ  شرازگ  هب  .داد  يور  روطق  رد  رگید ، مجاهت  يریگرد و 
هاگساپ ییاوه و  لپ  روطق ،
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دیدـش خـساپ  اـه  يزادـناریت  نیا  هب  زین  روـطق  هرد  رد  رقتـسم  یماـظتنا  ياـهورین   » و دـنداد » رارق  هلوـلگ  شتآ  ریز  ار  هقطنم  نیا  رد  رقتـسم  يرمرادـناژ 
(1) .دنداد

یم زیزع  نانطومه  عالطا  هب  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  رـشتنم  يا  هیمالعا  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  دیـشمج  ولمـساق ، هرد  ثداوح  هراـبرد 
رگید راب  زورما  هدـش ، هداد  ناشن  ناتـسدرک  هلئـسم  لح  اب  هطبار  رد  هقطنم ، لوئـسم  تاـماقم  تلود و  فرط  زا  هک  تین  نسح  لاـمک  مغر  یلع  دـناسر 

رفن و دنچ  تداهش  ثعاب  هدرک و  دس  ولمساق  هیمورا -  روحم  رد  ار  یماظن  نوتـس  يولج  هناریگلفاغ  روط  هب  نهیم ، مالـسا و  هب  نئاخ  حلـسم  ياه  هورگ 
مدرم هدارا  رد  زگره  اه  يرگیشحو  نیا  هک  مینک  یم  مالعا  یناسنادض  لمع  نیا  ندرک  موکحم  نمـض  ام  .دنا  هدش  یـشترا  ناردارب  زا  یمخز  يدادعت 

یمالـسا يروهمج  شترا  هناراکتیانج ، لامعا  نیا  مغر  یلع  درک و  دـهاوخن  دراو  یللخ  یمالـسا ، يروهمج  هب  ندیـشخب  ماوق  نوناـق و  رارقتـسا  رد  اـم 
يادـها اب  هک  هیمورا  رویغ  مدرم  زا  رکـشت  نمـض  ام  .داد  دـهاوخ  ماـجنا  هقطنم  رد  تینما  داـجیا  رد  ار  دوخ  هفیظو  تلود ، تیلاـعف  رهظم  ناونع  هب  ناریا 

هزاجا نیا  زا  شیب  هک  مینک  یم  مالعا  درُک  ناردارب  هب  دـنداد ... ، ناشن  یـشترا  ناردارب  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  هدارا و  زورما  اه ، یمخز  يارب  دوخ  نوخ 
مزال .دنوشب  تسا ، هدوب  ناشریگنماد  يدامتم  نایلاس  هک  یفاعـضتسا  رقف و  زا  اهنآ  ییاهر  عنام  دـنریگب و  يزاب  هب  ار  اهنآ  تشونرـس  رارـشا ، هک  دـنهدن 
ریغ رد  دنیامن و  يرای  دنا ، هدمآ  رد  هناگیب  تمدخ  رد  ًالمع  هک  رـصانع  نیا  هئطوت  ندرک  یثنخ  رد  ار  تلود  دننک و ...  درط  دوخ  زا  ار  اه  نیا  هک  تسا 
دوخ تشونرس  دوخ و  هب  هک  ییاهنآ  ًاملسم  هک  تخوس  دنهاوخ  مه  اب  همه  رت  کشخ و  دوش ، یم  نشور  هلیسو  نیدب  هک  یشتآ  بیهل  رد  تروص ، نیا 

(2)« .دوب دنهاوخن  هعجاف  نیا  هب  یضار  دنراد  هقالع 

622

رد هلمج  زا  تفرگ ؛ تروص  زین  يا  هدـنکارپ  ییاذـیا  تاکرحت  یـشترا ، ياه  نوتـس  هب  مجاهت  هب  طوبرم  ياـه  يریگرد  زج  هب  زورما ، روشک ، برغ  رد 
دودح رد  کجنران  یگچاپتـسد ، رثارب  هدننک  باترپ  هابتـشا  لیلد  هب  هک  دش  باترپ  نیزنب  پمپ  تمـس  هب  یتسد  کجنران  کی  تعاس 21:20 ، رد  هواپ 

(3) .درک كرت  ار  لحم  اوه  یکیرات  زا  هدافتسا  اب  هدننک  باترپ  .درک  لمع  نابایخ  تلافسآ  يور  پمپ ، زا  رترود  رتم   15

داهج هب  دندوب ، هب ژ3  حلـسم  رفن  هس  هک  ییادف  ناگرمـشیپ  هارمه  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناراداوه  زا  يا  هدع  تعاس 14 ، رد  زین  جدننس  رد 
(4) .دندرب ار  پاچ  نیشام  رهوج و  يرادقم  پیات و  ذغاک  هتسب  دنچ  اه ، قاتا  برد  نتسکش  زا  دعب  اهنآ  .دندرک  هلمح  جدننس  یگدنزاس 

بازحا زورما  حبـص  زا  دش و  لیطعت  سرادـم  لابقتـسا ، ناونع  تحت  دوش ، رهـش  نیا  دراو  ینیـسح  نیدـلازع  خیـش  دوب  رارق  هک  نیا  لیلد  هب  ناویرم ، رد 
(5) .دنداد ماجنا  ینیمأت  تامادقا  جدننس  ناویرم -  هداج  رد  دندمآرد و  شاب  هدامآ  تلاح  هب  ناویرم  رد  دوجوم 
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هرامـش رد  دش ، دیدهت  تدش  هب  ناتـسدرک  یبسن  یعطقم و  شمارآ  زورما  هطقن ، دـنچ  رد  یـشترا  ياه  نوتـس  تکرح  زا  يریگولج  اب  هک  یتیعـضو  رد 
هتشون هبحاصم  نیا  رب  يا  همدقم  ناهیک  .دیدرگ  جرد  ناریا ، ناتسدرک  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمساق  نامحرلادبع  اب  لصفم  يا  هبحاصم  ناهیک  زورما 

: تسا حرش  نیا  هب  روبزم  همدقم  .تسا  هقطنم  رد  همانزور  نیا  ناراگنربخ  تادهاشم  نیرخآ  عقاو  رد  هک  تسا 

اما میورب ؛ هقطنم  هب  هک  نآ  زا  لبق  ام  رظن  دوب  نیا  دور ؛ یم  ناتـسدرک  هب  هک  یـسک  يارب  رطخ  دوجو  يریگ ، ناگورگ  لامتحا  تینما ، مدع  یمظن ، یب  »
یهار میدوب ، هدـش  اریذـپ  ار  تارطخ  همه  اهنآ ، ناربهر  اب  هبحاصم  راید و  نآ  مدرم  اب  وگو  تفگ  و  کـیدزن ، زا  ناتـسدرک  لـئاسم  ندـید  يارب  هک  اـم 

.تسا هدمآ  ریز  رد  دشاب ، يرواد  شیپ  یهورگ و  بصعت  هنوگره  زا  رود  تسا  هدش  یعس  هک  نامترفاسم  لصحام  میدش و  ناتسدرک 

، رهـش رد  .دـننک  یم  دـیدزاب  ار  نآ  نانیـشنرس  اه و  نیـشام  گرمـشیپ  دارفا  رهـش ، یکیدزن  رد  .دوب  داـباهم  تفرگ  رارق  دـیدزاب  دروم  هک  يرهـش  نیلوا 
تارکمد بزح  دارفا  ار  ناگرمشیپ  تیرثکا  .تسا  هداد  ار  حلص  هن  گنج و  هن  تلاح  کی  رهـش  هب  هک  دننک  یم  دمآو  تفر  یناوارف  حلـسم  ناگرمـشیپ 

، رهـش رد  دنناوت  یم  حلـسمریغ  روط  هب  شترا  دارفا  .دراد  رایتخا  رد  نآ  رد  رقتـسم  ياه  کنات  اب  شترا  ار  رهـش  هب  فرـشم  ياه  هپت  .دنهد  یم  لیکـشت 
هحلـسا رازاب  رهـش  زا  يا  هشوگ  رد  .دنراد  هدهعرب  ار  کیفارت  مظن  دنـشاب ، یم  یموب  دارفا  هک  یگدننار  ییامنهار و  نیرومأم  .دننک  دمآو  تفر  هنادازآ 

.دوش یم  شورفودیرخ  تلوهس  هب  نآ  رد   (1)  ...، تلک دننام ژ3 و  فلتخم  ياه  حالس  هک  تسا  یشورف 

رتفد اما  دننک ؛ یم  یعالطا  یب  راهظا  ولمساق  تماقا  لحم  زا  اه  گرمـشیپ  رت  شیب  ًابیرقت  .میوش  یم  ایوج  ار  ولمـساق  رتکد  لزنم  سردآ  هبحاصم ، يارب 
.دوش یم  ماجنا  هبحاصم  دنک و  یم  ام  اب  ار  يراکمه  تیاهن  بزح ، یسایس  رتفد  یماظن و 

زا يرادـفرط  هب  ییاهدراکالپ  لمح  ییاکیرمادـض و  ياهراعـش  اب  تارکمد  بزح  توعد  هب  یتسیلایرپمادـض  ییامیپهار  گرگت ، دـیدش  رابگر  ریز  رد 
.دوش یم  رازگرب  ینیمخ ، ماما 

ار دـمآو  تفر  نیا  یگنوگچ  هک  یتـقو  .میدروخرب  قارع  تسینومک  بزح  وـضع  دـنچ  اـب  دوـب ؛ هدرک  اـپرب  تارکمد  بزح  هک  یـسکع  هاگـشیامن  رد 
هب میناوت  یم  مه  ام  دـنیایب و  ناریا  هب  دـنناوت  یم  قارع  تسینومک  بزح  تراک  نداد  ناشن  اـب  بزح  نیا  ياـضعا  زرم ، رد  هک  دـنتفگ  اـم  هب  میدیـسرپ ،

.میورب قارع  ناتسدرک 

هتفگ هک  ردص  ینب  ياقآ  هلمج  نیا  زا  اهنآ  میتشاد ، مدرم  اب  دجاسم  رد  هک  ییوگو  تفگ  رد 
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دوجو اب  و  مییآ ، یم  دجسم  هب  راب  جنپ  زور  هنابـش  رد  امـش ، تبون  هس  ياج  هب  ام  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  هلگ  تسا " بیرغ  مالـسا  ناتـسدرک  رد   " دوب
؟ تسا بیرغ  مالسا  مه  زاب  دنک ، دمآو  تفر  اهنآ  رد  دناوت  یم  درف  ره  هنادازآ  روط  هب  هک  دجسم   34

هدش باختنا  اه  تارکمد  زا  ارآ  دصرد  اب 57  رهش  نیا  هدنیامن  لاح ، نیا  اب  یلو  دراد ؛ داباهم  هب  تبـسن  يرت  شیب  نارادفرط  هل  هموک  ناکوب ، رهـش  رد 
.تسا

اه هورگ  نیا  دوـخ  هک  یلاـح  رد  .دـنناد  یم  ناملـسم  ار  هل  هموـک  قـلخ و  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناتـسدرک ، رد  مدرم  زا  يا  هدـع  هک  نـیا  بلاـج  هـتکن 
.دیدرگن رسیم  ام  يارب  رکفت  زرط  نیا  یبای  هشیر  دنراد ، لوبق  ار  دوخ  ندوب  تسینومک 

هورگ تاغیلبت  هاپـس و  دارفا  زا  یخرب  ندرک  راتفر  یمالـساریغ  هب  میوش ؛ یم  ایوج  ار  تلع  .دنفلاخم  ًادیدش  نارادـساپ  اب  مدرم  داباهم  لثم  زین  اج  نیا  رد 
.میسر یم  یسایس  ياه 

اه یـضعب  هدیقع  .دنا  هتفرگ  رارق  هل  هموک  بزح  ریثأت  تحت  رت  شیب  مدرم  تسا ، هدش  امرف  مکح  اج  نآ  رب  يرگید  ِّوج  یگزات  هب  هک  جدننـس  رهـش  رد 
زا ناشیا  تیامح  هدـنهد  ناشن  هک  زین  یکرادـم  روظنم  نیا  يارب  دـنک و  یم  تیاـمح  هل  هموک  بزح  زا  رت ، شیب  نیدـلازع  خیـش  ياـقآ  هک  تسا  نیارب 

يدازآ نادیم  رد  ینیسح  نیدلازع  خیـش  ياقآ  ینارنخـس  هام ، نیدرورف  هبنش 23  رهظزادعب  تعاس 5  رد  .دـنهد  یم  هئارا  تسه ، هل  هموک  ياهدـیدناک 
مـسیلایرپما ندرک  موکحم  هب  درُک ، قلخ  هزرابم  هچخیرات  یـسررب  نمـض  ینیـسح  نیدلازع  ياقآ  دوش و  یم  رازگرب  مدرم  زا  يریثک  هدع  روضحاب  رهش 

.دراد یم  زاربا  ردص  ینب  ياقآ  يداهنشیپ  حالس  علخ  زا  ار  دوخ  تفلاخم  زین  دزادرپ و  یم  قارع  اکیرما و 

یم درُک  ناگرمـشیپ  هب  عجار  مدرم  .تسا  هنـسح  رایـسب  ینـس  هعیـش و  نیب  طباور  رهـش  نیا  رد  .دشاب  یم  درُک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  تسد  رد  نارایماک 
ناریا مچرپ  ریز  اهدرُک  هیلک  داحتا  راتـساوخ  ام  دنیوگ  یم  يراتخمدوخ  دروم  رد  .دشاب  یم  ام  دییأت  دروم  دهدب ، ام  هب  ار  تینما  مظن و  سک  ره  دنیوگ 

يرادـقم نداد  لیوحت  ار  دوخ  تیموکحم  لیلد  ناملـسم  ناگرمـشیپ  زا  یکی  .دنـشاب  یم  تارکمد  بزح  رادـفرط  مدرم  رثکا  عضو ، نیا  اـب  .میـشاب  یم 
« .دشاب یم  نارایماک  هب  جدننس  زا  زور  ود  تدم  يارب  شردام  ترفاسم  همان  هزاجا  هدنهد  ناشن  هک  ار  ییاه  همان  يرگید  دناد و  یم  شترا  هب  حالس 

.درک جرد  دوخ  زورما  هرامش  رد  ار  ولمساق  اب  وگو  تفگ  لوا  شخب  درک ، دهاوخ  جرد  هبحاصم  زین  ینیسح  نیدلازع  خیش  زا  هک  نیا  نایب  اب  ناهیک 

: تسا لیذ  حرش  هب  هبحاصم  نیا  زا  ییاه  شخب 

»؟ تسیچ قارع  ناریا و  زرم  رد  ریخا  ياه  يریگرد  هب  عجار  ناترظن  : » س

رایسب نارادزرم  اهدرُک  خیرات ، لوط  رد  یلک  روط  هب  هک  مینک  یم  رکف  ام  ...مینک  یم  در  تیعطاق  اب  ار  قارع  نارادمامز  ياه  دیدهت  ام  همه ، زا  لبق  : » ج
هک مه  الاح  دنا و  هدوب  یبوخ 
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یم ریگلد  تحاران و  رایـسب  ردـص  ینب  ياقآ  ياه  هتفگ  زا  هک  نیا  رگید  بلطم  .درک و  دـنهاوخ  عافد  اهزرم  زا  ورین  مامت  اب  دـنک ، یم  باجیا  ترورض 
یفرط زا  ام  ار  نیا  .دـننکب  هئطوت  نآ  هیلع  تشپ  زا  حلـسم  ياه  هورگ  میتسرفب و  شیپ  ار  شترا  میناوت  یمن  ام  هک  دـنا  هتفگ  ناشیا  هک  نیا  يارب  میـشاب ؛

یم رکف  ام  ًایناث  و  دـننک ؛ یم  تبحـص  هراب  نیا  رد  نینچ  نیا  هک  تسین  لوا  هعفد  میتسه ، ام  ردـص  ینب  ياقآ  دوصقم  رگا  میناد ؛ یم  ناـمدوخ  هب  نیهوت 
هرابرد دـییامرفب  امـش  میتسین ؛ هورگ  ام  میوگب  درک ، كاـپ  اـه  هورگ  نیا  دوجو  زا  ار  روشک  لوا  دـیاب  هک  دـندومرف  ناـشیا  نوچ  یلعف  طیارـش  رد  مینک 

همان رد  ام  .میتسه  حلـسم  رفن  رازه  اهدـص  ناتـسدرک ، رد  میتسین  هورگ  کـی  اـم  .حلـسم  میتسه و  ینویلیم  شـش  جـنپ  تلم  کـی  اـت  دـنیوگب  ناتـسدرک 
ربارب رد  .میتسه  هدامآ  اوق  همه  اب  نآ ، یـضرا  تیمامت  ناریا و  لالقتـسا  زا  عافد  يارب  مینک  یم  رارکت  مه  الاح  میتشون ، ردـص  ینب  ياـقآ  هب  هداـشگرس 

نابیتشپ تسود و  نطو  تسا  یتلم  یلک  روط  هب  درُک  تلم  .میراد  مه  تمواـقم  تردـق  درک و  میهاوخ  تمواـقم  دـشاب ، هک  یجراـخ  روشک  ره  زواـجت 
تدـحو هب  جایتحا  هک  مسیلایرپما  هیلع  هزرابم  نیا  هک  دـشاب  رارق  رگا  نمـضرد  یلو  تسا ؛ روشک  لالقتـسا  زا  عافد  نآ  تسایـس  هک  ام ، بزح  تساـیس 

ار يراک  نینچ  هزاجا  منک ، یم  رارکت  مه  الاح  متفگ و  اهراب  هک  نینچمه  دوش ، هلمح  بالقنا  ياهدرواتـسد  ای  اـم  هب  اـت  دوش  هداد  رارق  يا  هناـهب  دراد ،
« .داد میهاوخن 

»؟ دیا هدرک  ورین  ظاحل  زا  قارع  زواجت  اب  هلباقم  يارب  یتامادقا  امش  : » س

شیب هچ  ره  تدش  اب  يا  هلمح  ره  نوچ  دنک ؛ هلمح  تمسق  نآ  هب  دنک  تئرج  یـسک  میراد  ورین  ام  هک  ییاج  مینک  یمن  رکف  زرم  رد  .میراد  ورین  ام  :» ج
تروکـسا ام  ار  شترا  هک  داتفا  قافتا  راب  نیدنچ  هدمآ و  داباهم  رهـش  هب  تین  نسح  اب  شترا  یتقو  میتفگ  اهراب  مه  دعب  و  دـش ، دـهاوخ  هداد  باوج  رت 

هدـنامرف فرط  زا  ناشیا  دوخ  دوب ، اج  نیا  ماما  هدـنیامن  ینامرک  ياقآ  هک  یتقو  و  میا ، هتفر  شیپ  دروخرب  دـح  ات  رگید  ياـه  هورگ  اـب  یتح  میا و  هدرک 
و دورب ، قارع  زرم  رد  رهـشناریپ "  " و هناخ "  " رد ات  درک  شهاوخ  ام  ياقفر  زا  شترا  زورید  هک  دـنداد  ربخ  اـم  هب  .دـندرک  رکـشت  اـم  زا  ًامـسر  ناـگداپ 

لماک يراکمه  اب  دـنا و  هدرک  ییاسانـش  مه  اب  دـنتفر  .دـنراذگب  شترا  رایتخا  رد  عافد  يارب  مه  دارفا  دنرـضاح  هک  دـنتفگ  دـنتفر و  شترا  اب  ام  ياقفر 
نم رظن  هب  دـشاب ، ام  هب  تبـسن  شترا  دروخرب  نیا ، رگا  .مینک  یم  داـجیا  دروخرب  هک  میتسین  اـم  نیا  سپ  تسا ؛ هدـش  یعازن  هن  يدروخرب  هن  دنتـشگرب ؛

، شترا قباس  یکاواس  لادوئف  تشم  کی  زا  عافد  يارب  داـتفا و  قاـفتا  شیپ  زور  هک 15  دشاب  نیا  لثم  رگا  یلو  دوب ؛ دـهاوخن  يدروخرب  نیرت  کچوک 
ناشدوخ زا  مدرم  هک  تسا  مولعم  تقو  نآ  ًاصوصخم ، يرمرادـناژ  دـنزب و  یماظن  تایلمع  تامادـقا و  هب  تسد  یـسایس  ياهورین  هیلع  ناـناقهد و  هیلع 

« .دنا هدرک  عافد  هک  نانچمه  درک ؛ دنهاوخ  عافد 

»؟ تسیچ امش  رظن  دندرک ؛ ینویزیولت  هرظانم  هب  توعد  امش  زا  راب  نیدنچ  داژنریهظ  ياقآ  : » س
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« .دشاب نم  اب  هرظانم  لباق  هک  تسین  یسک  وا  .داژنریهظ  لثم  يدارفا  اب  هن  تشاد  میهاوخ  ینویزیولت  هرظانم  روهمج  سیئر  ياقآ  اب  ام  : » ج

»؟ تسیچ یسایس  ياه  هورگ  حالس  علخ  حرط  هرابرد  امش  رظن  : » س

ندرپس يراتخمدوخ و  قح  ندرک  لوبق  یـسارکمد و  کیتارکمد و  ياه  هتـساوخ  نیمأت  هب  ندیـشخب  ققحت  نودب  حالـس  علخ  حرط  ندرک  هدایپ  رد  : » ج
یمن مه  يرگید  ینعم  چـیه  و  یـشکردارب ، ینعی  مه  ردـص  ینب  ياقآ  دوخ  يارب  حالـس  علخ  حرط  نیا ، زا  ریغ  و  درُک ، ناگرمـشیپ  هب  یلخاد  تاماظتنا 

« .دهد

تلود اب  امـش  فالتخا  هدوب و  قفوم  يا  هزادنا  هچ  ات  ماما ، هدنیامن  تین و  نسح  تئیه  اب  هطبار  رد  دیا  هدرک  داهنـشیپ  امـش  هک  یلـصا  شـش  حرط  : » س
»؟ دشاب یم  یعوضوم  هچ  رسرب 

هژیو تئیه  ام  فرط  الاح  ات  سب  شتآ  مالعا  زور  زا  هام  نیدنچ  .میتسه  فرط  یـسک  هچ  اب  ام  هک  مناد  یمن  نم  منز ، یم  ار  فرح  نیا  هک  مفـسأتم  :» ج
زا نایغابـص  ياـقآ  هک  نیمه  میـسرب ، یقفاوـت  کـی  هب  هک  میدرک  یعـس  هچ  ره  میتـفگ ، هچ  ره  .تفر  دـمآ و  تئیه  نـیا  .هدوـب  ناتـسدرک  يارب  تـلود 

میتسه نامدوخ  هدیقع  رس  رب  مه  زونه  .تخادرپ ...  ینکـشراک  یـشارت و  لاکـشا  هب  ًالمع  درک و  شومارف  ار  همه  هک  نیا  لثم  دندش ، جراخ  ناتـسدرک 
نامه رد  .میداد  ماما  هب  شیپ  هام  ود  ار  لصا  شش  نآ  میتسشن و  تهج  نیدب  درک و  هرکاذم  تسشن و  دیاب  .درادن  یماظن  لح  هار  ناتـسدرک  هلئـسم  هک 

دماین و تئیه  نیا  .دیایب  ناتـسدرک  هب  ماما  دوخ  فرط  زا  یتئیه  دوب  رارق  دمآ و  شیپ  ماما  يرامیب  هلئـسم  هنافـسأتم  دعب  و  دش ، تقفاوم  هک  دنتفگ  نامز 
، دنداد يأر  نآ  هب  هک  تسین  یناسک  نآ  روهمج  سیئر  دش ، باختنا  یتقو  یلو  میدادن ؛ يأر  ردص  ینب  ياقآ  هب  ام  و  دـش ، باختنا  روهمج  سیئر  دـعب 

رتـفد وضع  هک  هداز  نسح  ياـقآ  .میا  هتفرگ  ساـمت  میدرک ؛ عوجر  ناـشیا  هب  یمـسر  ماـقم  کـی  ناونع  هب  مه  اـم  تسا و  يروشک  روهمج  سیئر  هکلب 
ًاحیرـصت و رگا  .دندرک  لوبق  ار  لصا  شـش  نیا  روهمج  سیئر  ياقآ  دندرک و  هرکاذـم  ناشیا  دوخ  اب  دـنتفر  هک  دـندوب  یتئیه  ءزج  دنتـسه ، ام  یـسایس 

تـسایر زا  مینک  یم  ینابیتشپ  ام  تسین ؛ هرکاذـم  هب  يزاین  رگید  تقو  نآ  دـینکب ، مالعا  ار  لصا  شـش  نیا  رگا  هک  میتفگ  اـم  و  دـندرک ، لوبق  ًاـتحارص 
هتـساوخ هک  ارچ  دـننک ؛ یم  ینابیتشپ  لصا  شـش  نیا  زا  درُک  قلخ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دوشب  لوبق  لصا  شـش  نیا  رگا  هک  میراد  هدـیقع  ام  و  اـمش ؛

قیرط زا  هک  نیا  يارب  ار  ناـمدوخ  شـشوک  رثکادـح  اـم  هک  مریگب  هجیتـن  مهاوخ  یم  ینعی  تسا ؛ هدـش  هدـناجنگ  لـصا  شـش  نیا  رد  درُک  قـلخ  ياـه 
: داد همادا  نینچ  دـناوخ و  رـصقم  ار  لباقم  فرط  ریخا ، ياه  يریگرد  هب  هراشا  اب  ولمـساق  همادا ، رد  .میدرب » راک  هب  مینکب ، لح  ار  هلئـسم  زیمآ  تملاسم 

عمج هاشنامرک  رد  هدقن و  رد  هیمورا ، رد  رگ  هئطوت  يا  هدع  هک  یتامادقا  نآ  اب  هتبلا  هک  حلص  هن  گنج  هن  عضو  دراد ؛ دوجو  نآلا  هک  تسا  یعضو  نیا  »
« .تسه هشیمه  یشکردارب  گنج  رطخ  عضو ، نیا  اب  دنراد ، رایتخا  رد  مه  يدایز  تاناکما  دنا و  هدش 
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یم یلئاسم  هچ  رـس  رب  دراد ، فالتخا  اهنآ  اـب  یهورگ  اـی  صخـش  رگا  دـشاب و  یم  رگید  ياـه  هورگ  قفاوت  دروم  اـیآ  امـش ، يا  هداـم  شـش  حرط  : » س
»؟ دشاب

دشاب و یم  رت  لصفم  يا  هدام  حرط 26  .تسا ...  هدش  داهنشیپ  ینوناق  حرط  ناونع  هب  هک  هدش  قتـشم  يا  هدام  حرط 26  هک  تسا  لصا  شش  نیا  زا  : » ج
وگو تفگ  هب  تلود  اب  ام  هک  دوشب -  لوبق  لصا  شـش  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  نام  هدیقع  ام  و  تسا ، لماش  ار  يراتخمدوخ  لئاسم  همه  لصا  شـش  نیا 

و تسا ، هدش  لوبق  يراتخمدوخ  بوچراهچ  دـنکب -  بیوصت  سلجم  دـیاب  درک ، بیوصت  دوش  یمن  نونکا  ار  ینوناق  حرط  هک  دـنتفگ  اهنآ  میتخادرپ و 
حرط دعب  دنک ، یم  مالعا  تلود  ای  دنک  یم  مالعا  ماما  مینک ، یم  لوبق  ار  يراتخمدوخ  لوصا  ام  هک  دنا  هداد  ار  مایپ  نیا  ماما  هدـنیامن  تلود و  فرط  زا 
دعب و  تسین ، یـساسا  فالتخا  درُک ] ياه  هورگ  نیب   ] مینک یم  رکف  ام  .تسا  هدـش  داهنـشیپ  لصا  شـش  نیا  بیترت  نیا  هب  .سلجم  دور  یم  نآ  ینوناـق 
نیا اب  دـناوت  یمن  ناتـسدرک  رد  یهورگ  چـیه  دوشب ، مالعا  دریگب و  رارق  لوبق  دروم  لـصا  شـش  نیا  رگا  هک  منک  ضرع  مهاوخ  یم  حیرـص  یلیخ  نم 

دهاوخنرب شتـسد  زا  مه  يراـک  دـش و  دـهاوخ  رود  یلک  روـط  هب  مدرم  زا  هتبلا  دـنکب ، تفلاـخم  نآ  اـب  یهورگ  ره  رگا  دـنکب و  تفلاـخم  لـصا  شش 
(1)« .دمآ

624

نیا زا  ییاه  هنومن  زورما  .تسا  ینونک  نارود  ياه  یگژیو  زا  ینوناق ، ياهداهن  زا  هدافتـسا  ياج  هب  اه  نابایخ  رد  فیلکت  نییعت  ینابایخ و  ياهدروخرب 
.دوش یم  رکذ  هک  داد  خر  دابآ  مرخ  رهش و  نویامه  رد  عیاقو  هنوگ 

شرازگ هب  .دـندرک  تکرـش  زیمآ  ضارتعا  یعمجت  رد  رهـش ، نیا  مدرم  فلتخم  تاـقبط  زا  رفن  رازه  زا 30  شیب  زورما  رهظ  زا  شیپ  رهـش ، نویاـمه  رد 
ضارتعا نیا  .دـش  رازگرب  يزاریـش  مراـکم  رـصان  مالـسالا  تجح  یتسرپرـس  هب  مق  زا  یمازعا  تئیه  هب  ضارتعا  رد  تارهاـظت  نیا  سراـپ ، يرازگربـخ 

تازاجم راتساوخ  ناگدننکرهاظت  هک  دوب  هتشذگ  میژر  يدایا  زا  یکی  یبیسم ،"  " يدازآ مکح  هب  طوبرم 
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يربهر دوب : هدرک  موکحم  نادـنز  لاـس  هب 15  تاماهتا  نیا  هب  ناهفـصا  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  ًـالبق  ار  یبیـسم  شرازگ ، نیا  رباـنب   (1) .دندش هدربمان 
قباس یماظن  رادنامرف  مودعم ، یجان  زا  هحلـسا  هضبق  نتفرگ 40  يذاـخا و  دادرم ، ياتدوک 28  رد  تکرش  رهش و  نویامه  ناهفـصا و  ناتـسد  هب  قامچ 

.ناهفصا

نمـشد اـکیرما  اـکیرما  نافعـضتسم ، یماـح  ینیمخ  ینیمخ  هـلمج : زا  دـنداد ؛ رـس  ییاهراعـش  دـندرک و  عاـمتجا  ژد  نـهک  ناـبایخ  رد  ناگدـننکرهاظت 
اب نینچمه  اهنآ  .یبیسم  يدحاو و  یلباز و  نیدسفم ، هس  رب  گرم  نافعضتسم ؛ نمشد  مراکم  مراکم  نافعـضتسم ، یماح  یلاخلخ  یلاخلخ  نافعـضتسم ؛
"، نک شدـسفم  یلاخلخ   " و مراکم " هئطوت  نیدـسفم  يدازآ  ،" " اکیرما هئطوت  نیدـسفم  يدازآ  " " نینئاـخ هئطوت  نیدـسفم  يدازآ   " ياهراعـش نداد 

نیا رد  هبـسک  نازومآ و  شناد  دـمآرد و  لیطعت  لاح  هب  رهـش  نویامه  ياـه  هزاـغم  سرادـم و  هیلک  لاـح ، نیا  رد  .دـندش  هدربماـن  تازاـجم  راتـساوخ 
هللا تیآ  هلیـسو  هب  هدنورپ  ددجم  یـسررب  روبزم و  ياه  هتـساوخ  هب  یعطق  یگدیـسر  ات  تارهاظت  نیا  هک  دش  مالعا  نینچمه  .دندرک  تکرـش  تارهاظت 

(2) .دراد همادا  نانچمه  یلاخلخ ،

هلولگ تباصا  دروم  تروص  هیحان  زا  يا  هلاس  هدزای  هچبرـسپ  داد ، يور  يولع  دجـسم  لباقم  رد  زورما  رهظزادـعب  هک  يریگرد  کـی  رد  داـبآ ، مرخ  رد 
رتفد لوئـسم  دابآ و  رخ م  رهـش  ياروش  سیئر  یمیحر  نیدلارخف  دیـس  مالـسالا  تجح  دادماب ، همانزور  هتـشون  هب  .دش  حورجم  تدـش  هب  تفرگ و  رارق 

، ناییادـف قلخ و  نیدـهاجم  هک  مداد  عالطا  نارادـساپ  هاپـس  ینابرهـش و  يرادناتـسا ، هب  نم  تفگ : هراب  نیا  رد  رهـش ، نیا  رد  یمالـسا  يروهمج  بزح 
، هراـب نیا  رد  هنافـسأتم  .دروآ  دـهاوخ  دوـجو  هب  ار  ییاـهدروخرب  رما  نیا  دـنا و  هداد  رارق  یبالقنادـض  تایرـشن  شورف  زکرم  ار  يوـلع  دجـسم  فارطا 

رادشه رما  نالوئسم  هب  نم  .دنشکب  بوشآ  هب  ار  دابآ  مرخ  دنهاوخ  یم  يا  هدع  دوزفا  يو  .تفرگ  تروص  يریگرد  دندرکن و  یمادقا  طوبرم  نالوئـسم 
.دش دهاوخ  دراو  يریذپان  ناربج  تاراسخ  ناریا  یمالسا  بالقنا  هب  ساسح ، تیعقوم  نیا  رد  دننکن ، لمع  تیعطاق  اب  رگا  مهد  یم 

، قلخ نیدهاجم  تایرشن  اه و  همانزور  ندرک  هراپ  نمض  نارادساپ  هاپـس  دارفا  زا  رفن  ود  هک  دنتـشاد  راهظا  زین  قلخ  نیدهاجم  نارادفرط  رگید ، يوس  زا 
بیذـکت نمـض  نارادـساپ  هاپـس  دارفا  زا  یکی  .تفرگ  رارق  هلولگ  تباـصا  دروم  يا  هلاـس  هدزاـی  هچب  هجیتـن ، رد  دـندرک و  مادـقا  ییاوـه  يزادـناریت  هب 

.تسا هتفرگ  رارق  رظن  تحت  يولع  دجـسم  رد  نونکا  مه  هک  هدوب  یلوئـسمریغ  درف  يوـس  زا  يزادـناریت  هک  تفگ  هاپـس ، نیا  دارفا  هلیـسو  هب  يزادـناریت 
راگنربخ شرازگ 
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دنا و هدرک  عامتجا  دابآ  مرخ  مدرم  قلخ و  نیدهاجم  نارادفرط  زا  يا  هدع  يولع  دجسم  لباقم  رد  تسا : یکاح  زورما  تعاس 19  رد  سراپ  يرازگربخ 
مرخ نارادساپ  هاپس  ینابرهـش و  دارفا  هرـصاحم  رد  لاح  نیا  رد  يولع  دجـسم  .دنناد  یم  دروخ  دز و  لماع  ار  رگیدمه  فلاخم ، ياهراعـش  نداد  نمض 

(1) .دراد رارق  دابآ 

625

انبریز  " ناونع اـب  يدرگزیم  رد  هک  تساوخ  قـلخ  نیدـهاجم  هلمج  زا  یـسایس  ياـه  ناـمزاس  اـه و  هورگ  همه  زا  نوـیزیولت ، وـیدار  یتسرپرـس  ياروـش 
زورما خساپ ، رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  .دـنیامن  نییبت  اه  هورگ  نیا  رت  شیب  هچره  یکیدزن  تهج  ار  شیوخ  ياه  هاگدـید  دـننک و  تکرـش  تسیچ "

طیارـش و نینچمه  دوـمن ؛ یفرعم  هرظاـنم  نیا  رد  تکرـش  يارب  ار  یچ  مشیربا  يدـهم  درک و  لابقتـسا  توـعد  نیا  زا  نآ ، یط  درک و  رـشتنم  يا  هیناـیب 
هرابرد ار  یلئاسم  نینچمه  هیناـیب  نیا  رد  روبزم  ناـمزاس  .تشاد  مـالعا  نویزیولت  ویدار و  ياـه  هرظاـنم  رد  تکرـش  تهج  ار  ناـمزاس  نیا  ياهداهنـشیپ 

: درک ناشنرطاخ  حرش  نیا  هب  روبزم ، داهنشیپ 

نان و بآ و  لیبق  زا  لئاسم  نیرت  ییادتبا  زا  مدرم ، ياه  هدوت  هک  يا  هدیدع  تالکشم  اب  ام و  هعماج  رب  مکاح  ینونک  طیارـش  رد  ًاعقاو  ایآ  دیـسرپ  دیاب  »
مزیلاـیرپما فرط  زا  اـم  بـالقنا  هک  یطیارـش  رد  و  دنتـسه ، ریگرد  نآ  اـب  سلجم ، تاـباختنا  اـه و  يدازآ  لـیبق  زا  یـسایس  مهم  لـئاسم  اـت  هتفرگ  راـک 

ام هعماج  مربم  زاین  فلتخم ، يرکف  ياـه  متـسیس  نیب  مه  نآ  یثحاـبم ، نینچ  هب  نتخادرپ  هتفرگ ، رارق  تادـیدهت  نیرت  دـج ي  دروم  اـکیرما  راوخناـهج 
رتالاب تاماقم  ای  نویزیولت و  ویدار  هک  تسا  هنوگچ  یتسار  هب  .ددرگ  یم  هعماـج  تالکـشم  لـئاسم و  نیرت  یـساسا  زا  راـکفا  فارحنا  بجوم  اـی  تسا 

رب زین  نآ  زاس  تشونرـس  تیمها  هدوب و  هعماج  زور  هلئـسم  نیرت  مهم  یلم ، ياروش  سلجم  يالکو  تاباختنا  هلئـسم  هک  یطیارـش  رد  هدـنریگ ، میمـصت 
يارب همانرب  تقو  نتشاذگ  زا  هدمآ ، لمع  هب  یسایس  ياهورین  اه و  تیصخش  فرط  زا  هک  يررکم  ياه  تساوخرد  مغر  یلع  و  تسین ، هدیـشوپ  یـسک 

ياه ثحب  هب  ار  دوخ  تقو  اه  تعاس  تسا  رضاح  اما  دنک ، یم  يراددوخ  ناشاه ، همانرب  نالعا  اهرظن و  هطقن  نایب  تهج  سلجم  یگدنیامن  ياه  دزمان 
؟ دهد صاصتخا  رگید 

کیژولوئدیا رظن  تدحو  یکیدزن و  رگیدمه ، هب  فلتخم  یـسایس  ياهورین  یکیدزن  یـسایس و  لمع  تدـحو  همزال  دـینک  اعدا  مه  زاب  هچنانچ  رگا  اما 
بزح هدوت ، بزح  لیبق  زا  ییاهورگ  نیب  اه  ثحب  لیبق  نیا  اب  دـیناوت  یم  هک  دـینک  یم  نامگ  ًاعقاو  امـش  ایآ  هک  درک  لاؤس  دـیاب  تروص  نآ  رد  تسا ،

هک دحاو  نامـسیر  كرتشم و  هملک  چیه  ایآ  دینک و  داجیا  کیژولوئدیا  رظن  تدحو  قلخ ، نیدـهاجم  قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  یمالـسا ، يروهمج 
؛ درادن دوجو  درک ، داجیا  فلتخم  ياه  هورگ  نیب  ار  یسایس  لمع  تدحو  یگنهامه و  رثکادح  نادب ، کسمت  اب  ناوتب 
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قافن فالتخا و  زا  دنتسه ، یهورگ  ره  اب  یکلسم و  ره  رد  هک  تسا  ناریا  فیرش  تلم  رب   " دننک یم  مالعا  ًاتحارص  ینیمخ  ماما  هک  یطیارش  رد  مه  نآ 
یگنهامه داجیا  لابند  امـش  رگا  یتسار  .دـنبوک " مهرد  لبح ، هب  ماصتعا  هملک و  تدـحو  اب  ار  نانمـشد  دـنرادرب و  تسد  رگیدـکی  يارب  ینکـشراک  و 

(1) .هدشن لح  راصعا  نورق و  یط  رد  هک  دراد  دوجو  ییاهرظن  فالتخا  هچ  مالسا  نید  ناونع  تحت  هک  دیرادن  هجوت  دیتسه ، کیژولوئدیا 

طباور هیعـالطا  دادـماب  هماـنزور  زورما  بـالقنا ، ياروش  درکلمع  هراـبرد  هرظاـنم  هب  یتـشهب  هللا  تیآ  زا  يوجر  دوعـسم  توـعد  یپرد  رگید ، يوـس  زا 
: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .درک  جرد  هنیمز ، نیا  رد  ار  یمالسا  يروهمج  بزح  یمومع 

هن تسا  ناتدوخ  تلم و  يارب  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  بلاـطم  کیژولوئدـیا و  لـئاسم  ندـش  نشور  یتسار ، هب  اـه ، هرظاـنم  نیا  زا  روظنم  رگا  »
ییارجا و ياه  ناگرا  هب  یمومع  دامتعا  فیعـضت  زیزع و  ناـناوجون  صوصخ  هب  تلم  بیرف  تهج  رد  یـشالت  هن  تاـباختنا و  تاـغیلبت  یبلط و  ترهش 

: دننک هجوت  ریز  لئاسم  هب  قلخ  نیدهاجم  دیاب  تسا ، نآ  ریاظن  اه و  تیصخش 

ياروش رظن  هطقن  رگا  اذل  دشاب ؛ هورگ  ای  درف  نآ  اب  یـصخشم  بلطم  عوضوم و  نیب  یقطنم  هطبار  رد  دیاب  هورگ ، کی  ای  درف  کی  زا  هرظانم  داهنـشیپ  . 1
نآ زا  ًامـسر  دـیاب  یم  بیترت  نیمه  هب  تسا ، بزح  کی  تکرـش  روظنم  رگا  دوش و  هداد  بالقنا  ياروش  هب  تساوخرد  نیا  دـیاب  تسا ، حرطم  بالقنا 

صخـش رب  دـیکأت  اب  یتوعد  نینچ  ایآ  .دومن  يداهنـشیپ  نینچ  ناوت  یمن  نآ  ياضعا  زا  ینیعم  وضع  کـی  هب  تروص ، ود  ره  رد  و  دوش ، هتـساوخ  بزح 
نیا یبلطراصحنا  هرخـالاب  ینیب و  كدـنا  اـی  ینیب  گرزبدوخ  زج  ییاـنعم  هچ  نارگید  تکرـش  مدـع  و  موزل ، یتشهب ، ینیـسح  دـمحم  دیـس  رتکد  ردارب 

... ؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  نایاقآ 

ات دـشاب ، نانآ  یقالخا  نیزاوم  زا  رود  ياهدروخرب  یـسایس و  هناقداصریغ  عضاوم  یطاقتلا و  يژولوئدـیا  نوماریپ  دـیاب  یم  زیچ  ره  زا  لـبق  هرظاـنم ] . ] 2
تامیمصت و  مدرم ، مومع  هب  قلعتم  تسا  يا  هلئسم  بالقنا  ياروش  همانراک  هلئسم  هنرگو  ددرگ ؛ نشور  ام  رادیب  مدرم  رب  شیپ  زا  شیب  تیلقا ، نیا  هرهچ 

هدیـسر ناریا  تلم  عالطا  هب  اروش  نیا  یمـسر  يوگنخـس  قیرط  زا  دعب  تقوم و  تلود  قیرط  زا  ًالبق  هتـشذگ  هام  هدراهچ  رد  بالقنا  ياروش  تامادقا  و 
(2) .تسا

626

، دوخ زورما  هلاقمرس  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور   (3) .دیـسر دوخ  جوا  هب  سراپ ، يرازگربخ  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  یمیدـق  يریگرد  زورما 
یناریادض و ار  سراپ  يرازگربخ 
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ص9. ، 27/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2

رد .دوـش  هعجارم  باـتک ، نیمه  رد  نیدرورف 59 ، و 19  ياهرامـشزور 18  هب  یمیدـق ، ياه  يریگرد  تاـفالتخا و  نیا  زا  يا  هقباـس  هعلاـطم  يارب  - 3
حانج ياهدروخرب  اه و  تیساسح  عون  زا  يا  هناشن  دنک و  کمک  عطقم  نیا  ياضف  میسرت  رد  دناوت  یم  هک  تسا  هدش  حرط  یتاعوضوم  زورما ، دروخرب 

.تسا هدش  میظنت  لصفم  ًاتبسن  روط  هب  رضاح  شرازگ  ور  نیا  زا  دهد ؛ ناشن  ار  ماظن  فلتخم  ياه 
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ار همانزور  هب  يرازگربخ  هیباوج  سپـس  درک و  داقتنا  سراپ  يرازگربخ  درکلمع  هب  ییاه ، هنومن  رکذ  اب  هلاقمرـس  نیا  رد  همانزور  .دـناوخ  یمالـسادض 
هللا تیآ  فیقوت  ات  لمراک  كربب  ياتدوک  زا   " ناونعاب هلاقمرس  نیا  رد  .دومن  جرد  لماک  روط  هب  دوب ، هدش  پاچ  دادماب  رد  لبق  زور  نآ ، زا  یشخب  هک 

: تسا هدمآ  ردص ،"

یلو درادن ، دوجو  نامز  رد  يدنلب  هلصاف  هچ  رگا  قارع ، رد  ردص  هللا  تیآ  هنایشحو  تشادزاب  ات  ناتسناغفا  رد  لمراک  كربب  یشیامرف  ياتدوک  نامز  زا 
یمالسادض يرازگربخ  هرهچ  زا  بیرف  غورد و  باقن  نتخادنارب  رد  ثداوح  نیا  صاخ ، هاگدید  کی  زا  هک  تسا  هداد  يور  یثداوح  هلـصاف  نیمه  رد 

.تسا هدوب  دیفم  رثؤم و  ًالماک  سراپ ،"  " یناریادض و 

هدناوخ یناریادض  یمالـسادض و  بناج ،) هب  قح  زپ  اعدا و  همه  نآ  اب   ) ار يرازگربخ  نیا  تحارـص ، نیا  اب  هک  دـینک  بجعت  رما  يداب  رد  تسا  نکمم 
ریزگاـن و  تفـص ، رکوـن  یتسیلاـیرپما و  یتسینویهـص و  میژر  تـالوصحم  زا  يرازگربـخ  نیا  هک  ریذـپاندیدرت  تیعقاو  نیا  هب  هجوـت  اـب  ًـالوا  یلو  مـیا ؛

یمن هجو  چیه  هب  ینییآ  جک  طحنم و  تخاس  نینچ  کی  هک  دش  دهاوخ  كرد  لباق  ًالماک  امـش  يارب  تسا ، هدوب  عولخم  هاش  یناریادض  یمالـسادض و 
ترازو یمنهج  تراظن  تحت  عولخم ، هاش  نارود  رد  هک  یناسک  تسا  مّلسم  .دشاب  بالقنا  نارود  تایـضتقم  اب  گنهامه  بولطم و  تخاس  کی  دناوت 

درد هب  اـهنت  هک  دنتـسه  ییاـه  هرهم  ناـمه  رثکا  همه ، مییوگن  رگا  دـنا ، هدـش  يرازگربـخ  نیا  دراو  تینما ، ناـمزاس  قیقد  تبقارم  اـب  قباـس و   (1) عالطا
هظحالم لباق  دودح  ات  ناوت  یم  يرازگربخ ، نیا  طسوت  ربخ  هرباخم  هویش  زا  یتح  هک  تسا  نیا  دنروخ ؛ یم  مزیلایرپما  مسینویهـص و  يارب  يرازگتمدخ 

عفن هب  زج  يرازگربخ  نیا  هک  دراد  دوجو  يریذـپان  راکنا  دـهاوش  درب و  یپ  هقطنم  نیا  رد  مزیلایرپما  کیتاملپید  کیتکات  تسایـس و  یـشم ، طخ  هب  يا 
.تسا هتشادنرب  ماگ  اکیرما ، مزیلایرپما  صوصخلا  یلع  یجراخ و  ياه  تردق 

یمالـسا بالقنا  ررـض  هب  هک  ییاهربخ  ندرک  دـنلب  اب  تسا و  یجراخ  يوج  هطلـس  ياه  تردـق  ررـض  هب  هک  ییاهربخ  ندرک  هاتوک  اـب  يرازگربخ  نیا 
قلخ و نیدـهاجم  نامزاس  رتافد  حاتتفا  ربخ  ًالثم ...  دـنک ؛ یم  دـییأت  بیقعت و  ار  بالقنا  نانمـشد  طـخ  ًاـقیقد  يربخ ، نحل  شراـگن و  هویـش  اـب  تسا و 

رابخا هوزج  رد  اهنت  سراپ  يرازگربخ  دـیدرگ ، حاتتفا  گنهامه  روط  هب  زور و  کی  رد  هک  ار ، هناب  رد  هدوت  بزح  قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس 
هدرک لمع  دنراد ، يرازگربخ  نیا  زا  روکذم  ياه  هورگ  هک  یتاراظتنا  دودح  رد  هلیسو  نیا  هب  هدشن و  رشتنم  ینلع  حطـس  رد  ربخ  نیا  ات  دروآ  یم  هژیو 

.دشاب

رد نیا  هدرک و  رـشتنم  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  عفن  هب  یتاباختنا  ربخ  هملک ، رازه  ود  زا  شیب  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  هناتـسآ  رد  سراپ  يرازگربخ 
زا یتح  هک  تسا  یطیارش 
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روهـشم ياهدزمان  مامت  يروتادـیدناک  ربخ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدز  زاب  رـس  تدـش  هب  ناملـسم ، روهـشم  ياهدزمان  زا  یکی  يروتادـیدناک  ربخ  هرباخم 
یم بات  بآ و  اب  تسا -  لوئـسمریغ  درف  کی  هک  ار -  يوجر  دوعـسم  یتاباختنا  ینارنخـس  هک  يرازگربخ  نیا  .تسا  هدرک  لقن  انثتـسا  نودـب  ار  رگید 

، دراد مالـسا  رد  هعمجزامن  هک  يا  هژیو  تیمها  نآ  اب  يا ، هنماخ  مالـسالا  تجح  زین  يرظتنم و  هللا  تیآ  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  لماک  هرباـخم  زا  دروآ ،
.تسا زیتس  رد  بالقنا  یمالسا  تیهام  اب  سراپ  يرازگربخ  ًالوصا  اریز  دودعم ؛ ییانثتسا  دروم  دنچ  رد  زج  هب  تسا ، هدز  زاب  رس 

و تسا ) سراپ  يرازگربخ  زا  ریبعت  " ) ینیمخ ماما  نارادـفرط   " دروخرب دـح  رد  ار  هیـضق  يا  هنامرـش  یب  زرط  هب  زیربت  هلئاـغ  ناـیرج  رد  يرازگربخ  نیا 
یطیارـش رد  نیا  دـنک و  یم  هیهت  لصفم  تاشرازگ  شدوخ  هقالع  دروم  یـسایس  ياـه  هورگ  زا  رگید  يوس  زا  دروآ و  یم  نییاـپ  فلاـخم  ياـه  هورگ 

.دنک هرباخم  رطس   15 هعمج ، زامن  رد  يرظتنم  هللا  تیآ  لصفم  نانخس  زا  دوش  یمن  رضاح  هک  تسا ] ]

هب طقف  هن ؛ تسا ؟ هدرک  داقتنا  سراـپ  يرازگربخ  زا  زین  يرظتنم  هللا  تیآ  اـیآ  .هن  تسا ؟ یمالـسا  يروهمج  بزح  وضع  زین  يرظتنم  هللا  تیآ  اـیآ  ارچ ؟
یناحور تسا و  یمالـسا  هرهچ  کی  يرظتنم  هللا  تیآ  ترـضح  هک  تسا  نیا  شا  یمومع  لـیلد  .یـصوصخ  لـیلد  مود  یمومع و  لـیلد  لوا  لـیلد : ود 

همه رب  هوالع  يرظتنم  هللا  تیآ  ترضح  هک  تسا  نیا  شا  یصوصخ  لیلد  و  دراد ، رارق  یللملا  نیب  مسیلایرپما  بضغ  دروم  تیناحور ، مالـسا و  تسا و 
ماما مالـسا و  نیفلاخم  بناج  زا  یندوشخبان  ياطخ  کی  هک  هتبلا  نیا  دراذـگ و  یم  ماما  ياپ  ياج  اپ  تسا و  ماما  شوک  تخـس  قداص و  درگاش  اهنیا ،

 ... .ددرگ یم  یقلت 

ای تسا  نارادـساپ  هاپـس  يراکادـف  تیمولظم و  هرابرد  هک  ار  يراـبخا  .دراد  یبـالقنا  شوجون  ياـهداهن  فیعـضت  رد  یعـس  هراومه  سراـپ  يرازگربخ 
لوق زا  ات  تسا  هدامآ  هراومه  بالقنادـض  ياه  هورگ  غیلبت  يارب  یلو  دـهد ؛ یم  تبـسن  هاپـس  دوخ  هب  درک ، هرباخم  ًاراـبجا  رگا  اـی  دـنک و  یمن  هرباـخم 
کی ای  بزح  کی  ياضعا  ایآ  دنتسه ؛ یک  مدرم "  " نیا هک  دنک  یمن  صخـشم  هجو  چیه  هب  هک  یلاح  رد  دنک ؛ ینکارپ  ربخ  نوگانوگ ، قطانم  مدرم " "

راشتنا رد  روسناس  دیدج  هویش  نیا  یگرزب  رثا  هچ  یسانشناور ، رظن  زا  هک  دیناد  یم  امش  و  ناتسرهش ، کی  يداع  هدوت  ای  دنتـسه ، هورگ  کی  نامزاس و 
.دراد ربخ 

.دـنک یم  تکرح  اه  تردـقربا  عفانم  طخ  رد  ًاقیقد  تسه و  زین  يزرم  نورب  ياهدـنب  دز و  تاـنایرج  رد  سراـپ  يرازگربخ  میرذـگب ، هک  اـهنیا  همه  زا 
هب یللملا ، نیب  دادرارق  کی  قباطم  هک  مینادب  دیاب  ...مینک  یم  هراشا  یساسا  ساسح و  دروم  کی  یلو  دروم ، کی  هب  طقف  هیـضق  نیا  ندش  نشور  يارب 
هک دوش  یم  رارق  ناتسناغفا ، رد  نیما  هللا  ظیفح  اه و  یقلخ  لماک  یگتسکشرو  یمالـسا و  بالقنا  لباقم  رد  يوروش  اکیرما و  كرتشم  يژتارتسا  لابند 

ياتدوک
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.دـنک قطن  مدرم  يارب  ندـش ، دـباع  هبرگ  هللا و  مسب  نآرق و  هیآ  اـب  روهمج )!!؟ سیئر   ) دـیدج روهمج  سیئر  دریگب و  تروص  ناتـسناغفا  رد  یـشیامرف 
ماـمت دـنک و  یم  هرباـخم  ار  لـمراک  ندـمآراک  يور  ربـخ  هک  تـسا  يرازگربـخ  نـیلوا  يرازگربـخ ...  ناریا ... ) رد  یماـما  فیرـش  کـیتکات  ناـمه  )

نینچ هنایمرواخ ) ناملـسم  مدرم  هژیو  هب  ) ناهج ناناملـسم  ناهذا  رد  ات  دـننک  یم  لقن  سراـپ  يرازگربخ  زا  ار  دوخ  ربخ  زین ...  ناـهج  ياـه  يرازگربخ 
بالقنا ياروش  هناشوهزیت  يریگ  عضوم  هچنانچ  رگا  هتبلا  .تسا  هداد  يور  ناتسناغفا  رد  مالـسا  عفن  هب  یـسایس  شخرچ  کی  یتسار  هب  هک  دوش  دومناو 

.دوب هتفای  يریگمشچ  يزوریپ  یسایس  کیتکات  نیا  دوبن ، لمراک  يوروش و  ندرک  موکحم  رد 

سپ ردص  هللا  تیآ  تشادزاب  ربخ  بسک  زا  دنک -  یم  هرباخم  ار  لمراک  ياتدوک  ربخ  ناهج  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  يرازگربخ -  نامه  رگید ، يوس  زا 
نوفدم ماهبا  توکس و  زا  يا  هلاه  رد  ربخ  نیا  یتسینویهص ، ياه  يرازگربخ  ریاس  دننام  هک  دنک  یم  یعس  ًادمعت  ای  دنام و  یم  زجاع  ای  زور ، نیدنچ  زا 

.تسین مزیلایرپما  عفن  هب  ربخ  نیا  راشتنا  نوچ  ارچ ؟ .دوش 

نهذ هتخاـس  هک  قارع  رد  بـالقنا  هیوهلا  لوهجم  ياـه  هتیمک  هراـبرد  تسا  يربخ  هدرک ، هرباـخم  قارع  هراـبرد  سراـپ  يرازگربخ  هک  يربـخ  نیرخآ 
تسرد بیقر  نآ  يارب  حالطصا  هب  هدش و  فیعضت  قارع  یمالسا  بالقنا  ياروش  نونکا  مه  زا  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ .تسا  سراپ  يرازگربخ  نادرگراک 

.دننک

یم رظن  هب  یفاـک  يرازگربـخ  نیا  تیهاـم  تخانـش  يارب  رـصتخم ، نیا  یلو  دوـش ؛ یمن  دودـحم  دراوـم ، نـیمه  هـب  سراـپ ، يرازگربـخ  ياـه  تناـیخ 
« .دیامن یم  زاسمد  گنهامه و  ًالماک  قباس ، یهاشنهاش  تاعالطا  ترازو  تخاس  اب  يرازگربخ  نیا  تخاس  ًاتقیقح.دسر 

هک یـشرازگ  درک ؛ جرد  ار  همانزور  نیا  یلبق  شرازگ  هب  خـساپ  رد  سراپ  يرازگربخ  همان  لـصفم ، هلاقمرـس  نیا  همادا  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 
رد ًالبق  نآ ، زا  ییاه  شخب  ای  يرازگربخ  همان  هک  تسا  ینتفگ  .دوب  هدیسر  پاچ  هب  درُک " ناملـسم  ناگرمـشیپ  هیلع  سراپ  يرازگربخ  هئطوت   " ناونعاب
ام يارب  زین  يا  همان  سراپ  يرازگربخ  لاحره  هب  : » تشون نینچ  هدـش ، رکذ  بلاـطم  همادا  رد  هراـب ، نیا  رد  هماـنزور  .تسا  هدـش  پاـچ  تایرـشن  یخرب 

يرازگربخ اب  یساسا  دنویپ  هک  دادماب -  یتسیلایرپمادض  همانزور  رد  همان  نیا  هک  هتکن  نیا  رکذت  اب  .دشکب  اه  يراک  هیس  نیا  يور  رب  يا  هدرپ  ات  هتشون 
تواضق هدرک و  پاچ  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  ًانیع  ار  نآ  هدش ، پاچ  نآ ) يرتراک  عون  زا  رـشب  قوقح   ) شبنج يرـشب  قوقح  همانزور  و  دراد -  سراپ 

« .دنا هدرک  دیدهت  سکلت  عطق  هب  ار  ام  يدازآ  نایعدم  نیا  هنوگچ  هک  دننک  هجوت  ات  میراذگ  یم  ناگدنناوخ  هدهع  هب  ار 

: تسا هدش  جرد  لیذ  حرش  هب  یمالسا  يروهمج  همانزور  هب  سراپ  يرازگربخ  همان  نتم  همدقم ، نیا  زا  سپ 
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یمالسا يروهمج  همانزور  مرتحم  ریبدرس 

هیلع سراپ  يرازگربخ  هئطوت  فشک  فورح 30 و 36 ، اب  ینوتـس  ود  تشرد  ژارتیت  کی  رد  نیدرورف 59 ، مهدزناش  خروم  هیرشن ، نآ  لوا  هحفـص  رد 
ناگرزاب و سدنهم  هناخپاچ ، هرابرد ، ار  یبلاج  نامسیر  نامسآ و  ات  دیدناشک  نآ  مجنپ  هحفص  هب  ار  هدنناوخ  دیداد و  ربخ  ار  درُک  ناملسم  ناگرمـشیپ 
زا مرتحم ، ریبدرـس  هلیـسو  هب  هک  سراپ  يرازگ  ربخ  زا  ربخ  کی  هشیلک  هب  دـسرب  سپـس  دـناوخب و  تریح  تمـالع  دـنچ  نیدـنچ و  اـب  یلم  داـشرا  ریزو 
رد یناوج  ندش  قرغ  يارجام  دننام  زین  ژارتیت  نیا  دنچره  .تسا  هدش  پاچ  گرزب  هئطوت  نآ  دنس  ناونع  هب  و  باختنا ، مه  هب  طوبرم  ياهربخ  هعومجم 

یلو دیدرک ، هلثم  ار  ربخ  نآ  امش  دنچره  یمارگ ، ریبدرس  ياقآ  اما  دناسر ؛ یم  تداهش  هجرد  هب  ار  وا  هنادنمتواخـس  امـش ، راّحـس  ملق  هک  تسا  بالیس 
، دـیدرک یم  هشیلک  زین  ار  ناریا  مدرم  ییامیپهار  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  اه و  ناتـسرهش  نارهت و  رد  هعمج  زامن  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  رابخا و  شاـک 

.دییامرف دادملق  یمالسا " يروهمج  ناراگنربخ   " شرازگ یکچ "  " ار همه  هتشادرب و  اهنآ  يور  زا  ار  سراپ  يرازگربخ  ناونع  هک  نیا  هن 

و ، ] رادساپ کی  تداهـش  رطاخ  هب  بآودنایم  لیطعت  و ]  ] قلخ ناییادف  هب  فحـصم  سدنهم  دیدش  راطخا  هحفص 5 ، نامه  رد  امـش  میرذگب ، مه  نیا  زا 
زا رگید  شرازگ  بلطم و  اه  هد  اب  هارمه  ار  سراپ  يرازگربخ  زا  درُک  ناگرمـشیپ  هلیـسو  هب  هنیورـش  هقطنم  يزاسکاپ  تایلمع  ناـیاپ  هحفص 4 ، رد  زین ]

هرامـش رد  درُک " ناملـسم  ناگرمـشیپ  تاراهظا   " ینوتـسراهچ شرازگ  راشتنا  رت ، بلاج  همه  زا  .دـیا و  هدرک  پاچ  لاـعف ، یلو  کـچوک  ناـمزاس  نیا 
نآ يور  زا  ار  نامزاس  مان  طـقف  دـیا و  هتفرگ  سراـپ  يرازگربخ  زا  زین  ار  شرازگ  نیا  هک  دـیتفگن  دوخ  ناگدـنناوخ  هب  تسا و  خروم 18/1/59  يدعب 
دـش یم  سراپ  يرازگربخ  تئارب  یفرطیب و  دنـس  میداد ، رارق  زین  امـش  رایتخا  رد  میدرک و  هرباخم  ام  هک  یتروص  نامه  هب  نآ ، راشتنا  هچ  دیا ؛ هتـشادرب 

هک دنناد  یم  کین  نف ، لها  ناراکمه  همه  امش و  .دننادب  ار  تقیقح  نیا  مدرم  دیدادن  هزاجا  هناملاظ  امش  دنک و  یم  رشتنم  ار  شدوخ  زا  داقتنا  یتح  هک 
راظتنا امـش  زا  اـم  ریبدرـس ! ياـقآ  .تفاـی  دـیهاوخ  دوخ  يارب  راـگنربخ  همه  نیا  هنوگچ  تسین  مولعم  دوش ، هتـسب  امـش  يور  رب  يرازگربخ  سکلت  رگا 

يروهمج همانزور  فیقوت "  " زا ناوارف  لاجنج  اب  ًالثم  دـینک ؛ یمن  فیرعت  تسرد  زین  ار  هماـنزور  کـی  فیقوت  ياـنعم  زونه  هک  ارچ  میرادـن ؛ ینادـنچ 
طبض امـش ، ياعدا  هب  مه  نآ  یبود ، رد  ار  امـش  همانزور  زا  هخـسن  دنچ  دوش  یم  مولعم  دیآ ، یم  لمع  هب  فشاک  هک  دعب  دییوگ و  یم  نخـس  یمالـسا 

هک نانچ  دنکب ؛ سکعنم  رظن  راهظا  نودب  ار  اهربخ  همه  دیاب  سراپ  يرازگربخ  .دش  وگ  تفگ و  ثحب و  دراو  امـش  اب  ناوت  یمن  رارق  نیا  زا  دنا ؛ هدرک 
یمن ار  همه  همه و  هک  دریگ  یم  داقتنا  داب  هب  ار  اـم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  باـنج  .تسا  هدوب  نینچ  زین  ییاذـک  هئطوت  دنـس "  " رد
کی نونکات  هک  امش  تساوخ  ایآ  درک ؟ دیهاوخ  هچ  یمالسا  يروهمج  ریبدرس  ياقآ  امـش  دوش ، ارجا  هّقح  وه  امک  روهمج  سیئر  دومنهر  رگا  .مییوگ 

هیلع یبلاطم  نایم ، رد  زور 
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... ،؟ دوشن هتشون  هتفگ و  یبلطم  چیه  امش  همانزور  باب  امش و  همانزور  بلاطم  زج  هک  تسین  نیا  دیا ، هدرک  ناونع  سراپ  يرازگربخ 

ناریا ایند و  رد  راشتنا  يارب  دیتسه ، باوخ  رد  امـش  هک  ماگنه  نآ  اه  بش  همین  ار  تما  ربهر  ماما ، تاماهلا  اه و  مایپ  هک  میراد  راختفا  ام  ریبدرـس ! ياقآ 
تبسن یمگردرـس  زا  ار  ایند  نامدودحم  تاناکما  نامه  اب  اهراب  اهراب و  ریذپان ، یگتـسخ  یلو  هاکناج  شالت  نیا  رد  هک  میراد  راختفا  میا ؛ هدرک  هدامآ 

رد امش  .تسا  يرازگربخ  هب  ندز  رجنخ  رد  تداشر  همه  نآ  بجوم  مینک ، یم  ام  هک  هچنآ  هب  تبـسن  امـش  لهج  نیا  .میا  هدروآ  نوریب  ناریا  لئاسم  هب 
هدناریم دریگب  اپ  هک  نآ  زا  لبق  جراخ ، لخاد و  رد  ار  ناریا  بالقنادض  و  یناریادض ، یمالـسادض ، تشز و  تاعیاش  هچ  دیناد  یمن  ناتکچوک  قاتا  نآ 

هنوگچ کچوک  نامزاس  نیا  دیناد  یمن  امش  .مییوگب  خساپ  امش  بلاطم  هب  میا  هتفاین  تصرف  هک  تسا  يزور  هنابش  تیلاعف  هلغـشم و  نامه  تلع  هب  .میا 
یمن امـش  .تسا  هدـناسر  نایناهج  هب  هناگیب  ياه  نابز  یـسراف و  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  ناربهر  ریاس  ماما و  یخیرات  ياـه  ماـیپ  تصرف ، نیرت  مک  رد 
هعماج تیوضع  هب  دوب ، دورطم  هتـسویپ  هک  نامزاس  نیا  رابتعا ، نیمه  هب  تفای و  یناهج  میظع و  يرابتعا  بـالقنا ، زا  سپ  سراـپ  يرازگربخ  هک  دـیناد 

دـننک و یم  رـشتنم  سراپ  يرازگربخ  زا  لقن  هب  یناوارف  بلاطم  زور  ره  ایند  تاعوبطم  هک  دـیناد  یمن  امـش  .دـش  هتفریذـپ  موس  ناهج  ياـه  يرازگربخ 
امش درد  هب  زگره  يرازگربخ  دینک ؛ یـضاق  ار  ناتهالک  دییایب  ریبدرـس  ياقآ  اما  .تسا  هتخاتن  سراپ  يرازگربخ  هب  سک  چیه  امـش  همانزور  زج  نونکات 
طقف دیـشوک  یم  اوق  ماـمت  اـب  ارچ  دـیرگن و  یمن  عومجم  رد  ار  يرازگربخ  ارچ  دـینادب ؟ زاـین  یب  يرازگربخ  زا  ار  ناـتدوخ  دـیناوت  یم  تسا ؟ هدروخن 

(1)« سراپ يرازگربخ  هیریرحت  تئیه  دیشکب ؟ وا  خر  هب  ار  سوواط  ياپ  یتشز 

627

نصحت نآ ، بقاعتم  هدربمان و  هلیـسو  هب  هنحـص  كرت  یناجنـسفر و  یمـشاه  ياقآ  ینارنخـس  رد  لالخا   ) (2) زیربت هاگشناد  هتـشذگ  زور  ثداوح  دمایپ 
کی زا  سپ  ماظن ، راداوه  ناملـسم  نایوجـشناد  .دـش  لـیطعت  هاگـشناد  نیا  سرد  ياـه  سـالک  رهظ  زا  لـبق  زورما  هاگـشناد ) نیا  ناملـسم  نایوجـشناد 

، دش رازگرب  زیربت  هاگشناد  رد  * (3) یندم هللا  تیآ  تماما  هب  هک  تدحو  زامن  رد  هاگـشناد " رد  بالقنادـض  لماوع  دوجو   " هب ضارتعا  رد  ییامیپهار ،
(4) دندرک تکرش 

رازگرب ییامیپهار  کی  زیربت ، زرابم  تیناحور  هعماج  توعد  هب  زین  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  رد 
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، زیربت نازومآ  شناد  یمالسا  ياه  نمجنا  ياضعا  ناملسم و  نایوجشناد  بالقنا ، ياهداهن  زا  لکـشتم  مدرم  راشقا  ، » سراپ يرازگربخ  شرازگ  هب  .دش 
ییامیپهار کی  هب  تسد  زیربت  هاگـشناد  يوس  هب  يرادرهـش  نادیم  زا  رگلالخا ، بالقنادـض و  لماوع  زا  زیربت  هاگـشناد  يزاسکاپ  تساوخرد  ناونع  هب 

(1)« .دندش بالقنادض  لماوع  زا  هاگشناد  طیحم  يزاسکاپ  هیفصت و  راتساوخ  یگچراپکی ، تدحو و  رب  ینبم  ییاهراعش  نداد  اب  دندز و 

، زرابم تیناحور  هعماج  یمالـسا ، بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هلمج  زا  زیربت  فلتخم  ياـه  هورگ  : » داد شرازگ  مه  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  راـگنربخ 
، زیربت نارسپ  نارتخد و  یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  یمالسا  نمجنا  يزاس ، نیـشام  هناخراک  یمالـسا  نمجنا  يزومآداوس ، تضهن  یگدنزاس ، داهج 

نایوجـشناد ياه  هتـساوخ  .دندومن  ینابیتشپ  زیربت  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  زیربت ، نایرازاب  زین  و  ناتـسریبد ، زا 25  شیب  یمالـسا  ياـه  نمجنا 
(2)« .زیربت هاگشناد  يزاسکاپ  هیفصت و  یشزومآ و  ماظن  ینوگرگد  رییغت و  زا  تسا  ترابع  یلک  روط  هب  زیربت  هاگشناد  ناملسم 

هب .دـندرک  رداص  ییاه  هیمالعا  زیربت ، هاگـشناد  رد  دوجوم  ییوجـشناد  هورگ  نیدـنچ  زورما  نآ ، دـنور  اب  نامز  مه  ارجام و  نیا  هرابرد  رگید ، يوس  زا 
هخاـش  ] هاگـشناد ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا  قلخ ،] ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  ییوجـشناد  هخاـش   ] ماگـشیپ نایوجـشناد  هلمج  زا  دادـماب ، هتـشون 

هار ناگدنمزر  رگراک ، هار  رگراک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  زرابم ، ناناملسم  شبنج  راداوه  نایوجشناد  قلخ ،] نیدهاجم  نامزاس  ییوجشناد 
هب هاگشناد ، نیا  يزکرم  نامتخاس  فرـصت  رب  ینبم  ناملـسم  نایوجـشناد  نامزاس  لمع  اهنآ  رد  هک  دندرک  رداص  ییاه  هیمالعا  هل  هموک  رگراک و  هقبط 

(3)« .تسا هدش  موکحم  تدش 

" زیربت داژن  فینح  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا   " ناونع اب  هک  زیربت  هاگـشناد  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ییوجـشناد  هخاش  زورما  هیمالعا  رد 
نیا رد  هتبلا  .دـنا  هدـش  شنزرـس  روشک ، ترازو  زین  و  دـننک " یم  هئطوت  یقرتم  ياهورین  هیلع  هک  لاحلا  مولعم  رـصانع  ،" لومعم قبط  دـنک ، یم  تیلاـعف 

: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .تسا  هدرک  زیهرپ  ماظن  لک  دضرب  عضوم  مالعا  زا  ماما ، تارظن  زا  هدافتسا  اب  نامزاس  هیمالعا ،

مایپ هب  ام  هک  تسا  ور  نیا  زا  دوب و  دهاوخن  هدوبن و  ریذپ  ناکما  یمدرم  ياهورین  هیلک  تکرـش  نودب  یتسیلایرپمادـض ، هزرابم  دربشیپ  هک  تسا  نشور  »
داحتا و موزل  هدرک و  دـیکأت  یتسیلایرپمادـض ، تدـحو  ریـسم  رد  ینکـشراک  ینکفا و  قافن  تافالتخا و  زا  نتـشادرب  تسد  رب  ینبم  ماـما ، ددـعتم  ياـه 

نیرت مربم  زا  یکی  کیتارکمد  يّوج  دوجو  کش ، یب  .مییامن  یم  دزشوگ  راب  نیمدنچ  يارب  ار  یلصا  نمـشد  اب  هزرابم  روحم  لوح  اهورین  مامت  لکـشت 
هک دـنزاس  یم  ناشنرطاخ  هدرک و  يدنـسرخ  راهظا  ییاه  هقرفت  نینچ  داجیا  زا  یناـسک ...  هچ  مینیبب  لاـح  .دـشاب  یم  هزراـبم  نیا  ریـسم  رد  تاـیرورض 

نینچ هک  تسا  دنیاشوخ  نآ  یلخاد  يدایا  مسیلایرپما و  زج  یناسک  هچ  قاذم  هب  نیا  ایآ  دوش ." رارکت  اه  هاگشناد  هیلک  رد  یلامعا  نینچ  میراودیما  "
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تسا ناریا  فیرش  تلم  رب  : " هک دنا  هدومرفن  رتراک  هناروزم  مایپ  زا  دعب  ًاصوصخ  اهراب  اهراب و  ماما  رگم  دوش ؟ داجیا  اه  اگشناد ه  مامت  رد  ییاه  جنـشت 
هب ماصتعا  هملک و  تدحو  اب  ار  نانمشد  دنرادرب و  تسد  رگیدکی  يارب  ینکـشراک  قافن و  تافالتخا و  زا  دنتـسه ، یهورگ  ره  اب  یکلـسم و  ره  رد  هک 

، یفارحنا ياهراعـش  اب  یقرتم ، ياهورین  طاسب "  " ندز مهرب  يارب  ار  لاحلا  مولعم  دارفا  یطخ ، هچ  رب  هیکت  اب  یناسک  هچ  لاح  دـنبوک "؟ مه  رد  هللا  لبح 
؟! دننک یم  ریزارس  هاگشناد  هب 

تیلاعف هیلک  تیعونمم  رب  ینبم  هناخترازو ) نیا  نواعم  میلـسریم  يوس  زا   ) روشک ترازو  هم  انـشخب  اب  طاـبترا  نودـب  دـناوت  یمن  ثداوح  نیا  اـم  رظن  زا 
یتارهاظت هب  لیدبت  ینارنخس  هسلج  كوکـشم ، تاکرح  يرـس  کی  اب  مینیب  یم  هک  تسا  يا  هنیمز  نینچ  رد  .دشاب  هاگـشناد  رد  اه  هورگ  یـسایس  ياه 
نایوجشناد نمجنا  .دننک ...  یم  یلامعا  هب  مادقا  هاگشناد ، ِّوج  ندش  جنشتم  زا  يدونشخ  زاربا  اب  لاحلا  مولعم  رصانع  ددرگ و  یم  یقرتم  ياهورین  هیلعرب 

چیه زا  هک  دهاوخ  یم  وجشناد  ياه  هدوت  هاگشناد و  تاماقم  هیلک  زا  لامعا ، هنوگ  نیا  دیدش  ندرک  موکحم  نمض  زیربت ، داژن  فینح  هاگشناد  ناملسم 
(1)« .دنزرون یهاتوک  هاگشناد  طیحم  تمالس  ظفح  تهج  رد  یششوک  هنوگ 

: تسا هدمآ  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  لبق  زور  ینارنخس  هب  هراشا  اب  ماگشیپ ، نایوجشناد  هیمالعا  زا  ییاه  تمسق  رد  نینچمه 

رد هک  ییاهدروخرب  هلسلس  تاجنشت و  ساسارب  یلو  دنزاس ؛ حرطم  هک  دنتـشاد  یناوارف  تالاؤس  یناجنـسفر ، ینارنخـس  رد  هدننک  تکرـش  نایوجـشناد 
ياعدا اب  یتسینومکدـض و  ياهراعـش  اب  دـتفا و  یم  هار  هب  هاگـشناد  رد  یفـص  ینارنخـس ، نایاپ  لابند  هب  .دوش  یم  عطق  ینارنخـس  دـهد ، یم  خر  هسلج 

نیا مامت  رد  .دـننک  یم  لاغـشا  ار  هاگـشناد  يزکرم  نامتخاس  اهدراکالپ  یخرب  ندرک  هراپ  ندـیخرچ و  تعاس  دـنچ  زا  سپ  هاگـشناد ، ندرک  یمالـسا 
رد مه  دعب  دوب و  صخشم  نانآ  تکرح  اهراعش و  زا  هک  نانچمه  یلو  دندرکن ؛ راکشآ  ار  شیوخ  یهورگ  تیوه  فص ، رد  ناگدننک  تکرـش  تدم ،
رد اهنآ  .دندوب  هاگشناد  نادنمراک  نارگراک و  یمالـسا  نمجنا  ناملـسم و  نایوجـشناد  نامزاس  فص ، ناگدننادرگ  دش ، مالعا  نانآ  هرامش 1  هیعالطا 

کی زا  سپ  رخآ ، تسد  دندومن و  یـشاحف  یبالقنا  ياهورین  هب  تیمولظم ، هب  رهاظت  اب  دـندرک و  دـیدهت  ار  یبالقنا  یقرتم و  ياهورین  تدـم ، نیا  مامت 
(2) .درک دنهاوخ  تیامح  ام  زا  رهش  مدرم  میور و  یم  نامتخاس  لخاد  هب  دندرک  مالعا  هتفر و  يزکرم  نامتخاس  هب  ینارنخس ،

نیا .درک  رداـص  هراـب  نیا  رد  يا  هیعـالطا  زین  تسا ، هاگـشناد  نیا  رد  هدوت  بزح  ییوجـشناد  هخاـش  هک  زیربت " هاگـشناد  تارکمد  نایوجـشناد   " هورگ
ار ماما  طخ  ياهورین  مه  دنک و  بستنم  مولعمان  يامن  پچ  ياه  ورگ ه  ناقرف و  هورگ  ناراداوه  هب  ار  هاگشناد  نیا  رد  ماظن  هب  مجاهت  مه  دیـشوک  هخاش 

: تسا هدمآ  روبزم  هیعالطا  رد  .دهد  زیهرپ  دنا ، هتفرگ  شیپ  رد  زیربت  هاگشناد  رد  هک  ییشم  طخ  زا 
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ناشیا و هب  هلمح  یناجنسفر و  مالسالا  تجح  ینارنخس  هسلج  رد  جنشت  ینعی  زیربت ، هاگـشناد  هبنش 26/1/59  هس  زور  ثداوح  زرابم ! ياقفر  ناتسود و  »
زا .تسا  هتخیگنارب  ار  یبالقنا  ياهورین  همه  ینارگن  نانکراک ، یمالـسا  نمجنا  ناملـسم و  نایوجـشناد  نامزاس  نصحت  هرخالاب  و  نآ ، رب  بترتم  عیاـقو 

طـسوت یناجنـسفر  ياقآ  ینارنخـس  هسلج  ندرک  جنـشتم  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  .تسا  یبالقنادض  هتفای  نامزاس  ياه  هئطوت  ًانیقی  عیاقو  لیبق  نیا  ام  رظن 
ًادـیدش ام  رظن  زا  و  یـسارکمد ، لوصا  فلاخم  ناقرف ، هورگ  ناعفادـم  زا  یکی  فرط  زا  ناـشیا  هب  هلمح  اـمن و  پچ  ياـه  کـهورگ  ناـقرف و  ناراداوه 

، شیوخ هدیجنـسن  لامعا  اب  دنتفین و  هئطوت  نیا  ماد  رد  هک  تسا  نیا  دنناد  یم  ماما  طخ  رادفرط  ار  دوخ  هک  ییاه  هورگ  زا  ام  راظتنا  یلو  تسا ؛ موکحم 
دیاب .دنا  هتفر  هناشن  ار  فده  نیمه  تسرد  اهنآ  تسا و  اهورین  داحتا  يدیلک ، هلئسم  .دنناسرن  يرای  هناهاگآان  ناقرف ، لیبق  زا  ییاه  کهورگ  فادها  هب 

نایوجـشناد .مینک  هدروآرب  ار  بالقنا  زاین  .دراد  یتایح  زاین  اه  هو  رگ  مهاـفت  داـحتا و  هب  بـالقنا  .درک  تیلوئـسم  ساـسحا  ًادـیدش  دـیاب  .دوب  رایـشوه 
(1)«27/1/59 زیربت ، هاگشناد  تارکمد 

یبهذـمریغ ياه  هورگ  كرحت ، نیا  یلـصا  جاـمآ  .تسا  هدـش  مـالعا  نییعت و  دـیدج ، یتکرح  يریگ  تهج  صخـشم ، يوحن  هب  ًـالمع و  بیترت  نیا  هب 
زین و  دنا ، هدرک  تسرد  یتینما  هیشاح  دوخ  يارب  یمومع  راکفا  زا  غراف  زیربت ، هاگـشناد  رد  هک  قلخ ) ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  دننام   ) براحم ًاتدمع 

هک یماگنه  زیربت ، رـصع  زورما  ییامیپهار  رد  دادماب ، راگنربخ  هتـشون  هب  ور ، نیمه  زا  دنتـسه ؛ قلخ ) نیدهاجم  نامزاس  ریظن   ) نانآ دحتم  ياه  نامزاس 
ار دوجوم  ياهرتسوپ  اه و  هیمالعا  رثکا  هاگـشناد ، هطوحم  رد  دوخ  هار  رـس  نانآ  زا  یهورگ  دنتفر ، یم  هاگـشناد  يزکرم  نامتخاس  يولج  هب  نایامیپهار 

(2) .دندرک يزیمآ  گنر  ار  يراوید  ياهراعش  هراپ و 

628

ياه هورگ  اب  ماظن  ناراداوه  لباقت  ندـش  داح  عوضوم  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهربخ  زیربت ، هاگـشناد  ثداوح  راـبخا  زج  هب  زورما 
هب ولو  یساسا  تارییغت  موزل  ، " اهرظن راهظا  تاعمجت و  لفاحم و  رد  .تسا  زیربت  هاگـشناد  هتـشذگ  زور  يارجام  زا  رتارف  يرما  اه ، هاگـشناد  رد  فلاخم 

یساسا ینوگرگد  کی  دیاب   " ناونع اب  یبلطم  زورما  یمالسا ، يروهمج  همانزور  هلمج  زا  دوش ؛ یم  زاربا  اراکشآ  جیردت  هب  اه " هاگشناد  یلیطعت  تمیق 
بالقنا و ياروش  وضع  هک  تسا  رنهاب  داوجدمحم  رتکد  مالسالا  تجح  اب  همانزور  هبحاصم  بلطم ، نیا  .درک  جرد  دیآ " دوجو  هب  اه  هاگـشناد  لک  رد 

: تفگ یگنهرف  ياه  ینوگرگد  گنهرف و  هرابرد  يو  همانزور ، نیا  هتشون  هب  .دشاب  یم  یمالسا  يروهمج  بزح  تیزکرم  وضع 
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اب بسانتم  ینوگرگد  يزیر و  همانرب  دنا  هتسناوتن  زونه  ام  ياه  هاگشناد  .هدشن  ماجنا  يا  هداعلا  قوف  راک  هنافسأتم  یگنهرف  هنیمز  رد  هک  مییوگب  یتسیاب  »
نیا تمیق  هب  ولو  دیآ ، دوجو  هب  ام  ياه  هاگشناد  لک  رد  یساسا  ینوگرگد  کی  هک  دراد  ترورض  دنهد و  ماجنا  ار  یمالسا  بالقنا  گنهرف  بالقنا و 

، ام هدنیآ  ياهزاین  ام و  یبالقنا  تکرح  اب  بسانتم  ماظن ، لک  رد  يدیدج  یهدنامزاس  يزیر و  همانرب  هک  نیا  ات  دشاب ، لیطعت  اه  هاگشناد  نیا  یتدم  هک 
زیچ ره  زا  شیب  هعماج ، زاین  نامبالقنا و  تیفرظ  هب  هجوت  اب  یلو  هدش ؛ ماجنا  اه  نامتخاس  هعسوت  نینچمه  اه و  یتسرپرس  اه و  تیریدم  .میشاب ...  هتشاد 

ات شتامدـقم  و  دـیآ ، دوجو  هب  یـساسا  ینوگرگد  کی  شرورپ  شزومآ و  درکلمع  عون  اه و  فدـه  اـم و  یگنهرف  ياوتحم  رد  تسا  مزـال  ًاـصوصخم 
(1)« .داد ماجنا  ار  رت  یساسا  رت و  عیسو  راک  دیاب  و  تسا ، بالقنا  تیفرظ  زاین و  اب  بسانتم  مییوگب  میناوت  یمن  هجو  چیه  هب  یلو  دش ؛ مهارف  يدح 

همانعطق نایوجشناد  زا  یکی  نایاپ ، رد  دش و  رازگرب  تایهلا  هدکشناد  رد  هاگشناد ، وجشناد و  تلاسر  رانیمـس  زا  زور  نیرخآ  زورما  رـصع  لاح ، نیا  رد 
: تسا هدمآ  همانعطق  نیا  رد  .درک  تئارق  ار  رانیمس  نیا 

یساسا یبالقنا  دیاب   " دندومرف هک  ماما  مایپ  نیا  ققحت  يارب  هک  میهاوخ  یم  اهنآ  زا  هدرک و  زارد  فعضتسم  تما  هاگشیپ  هب  زاین  تسد  ام  هلیـسو  نیدب  »
زین دنشاب و  امنهار  ار  ام  مهم ، لمع  نیا  رد  هک  میهاوخ  یم  ناشیا  رضحم  زا  نینچمه  .دزیخاپ ...  هب  دیآ " دوجو  هب  ناریا  رـسارس  ياه  هاگـشناد  مامت  رد 

يارب ام  يرآ ، .دنـشکب ...  شود  رب  اـه  هاگـشناد  ماـمت  رد  ار  یبـالقنا  تلاـسر  نیا  رب  تراـظن  هک  میهاوخ  یم  اوقت ، ملع و  يوگلا  يرظتنم ، هللا  تیآ  زا 
ماگ نیرت  کچوک  لاح  هب  ات  هنافـسأتم  یلو  یئزج ؛ تاحالـصا  هن  یـساسا  بالقنا  مه  نآ  بالقنا ؛ کی  زج  میرادـن  يا  هراچ  چـیه  اه  هاگـشناد  تاجن 

میهد یم  رادشه  بالقنا  مرتحم  ياروش  رما و  نیلوئـسم  هیلک  هب  ام  .تسا  هدش  یهاتوک  زین  تاحالـصا  رد  یتح  هدشن و  هتـشادرب  تهج  نیا  رد  یبالقنا 
یلاح رد  دوشب ؛ طلغ  یشزومآ  متـسیس  نیا  فرـص  تکلمم ، نیا  زرواشک  رگراک و  لوپ  زا  نالک  ياه  هجدوب  هک  میرادن  ار  نآ  لمحت  نیا  زا  شیب  هک 

؛ میرادن یکاب  چیه  دنیآرد ، قیلعت  لاح  هب  ای  لیطعت و  یتح  اه  هاگـشناد  هک  نیا  زا  ام  .تسا  حرطم  نافعـضتسم  هدوت  زج  هب  زیچ  همه  متـسیس  نیا  رد  هک 
(2)« .دشاب هعماج  یلیفط  هتشذگ  نوچمه  جرخرپ ، هعومجم  نیا  هک  میرب  یم  جنر  نآ  زا  هکلب 

هلمج زا  دنزادرپ ؛ یم  هناریگشیپ  ياه  شالت  هب  ور ، شیپ  یلامتحا  تیعـضو  زا  رطخ  ساسحا  اب  زین  ریخا  كرحت  نافلاخم  عاضوا ، نیا  رد  رگید  يوس  زا 
هب دـنک ، یم  تیلاعف  روشک " یلاع  سرادـم  اه و  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نمجنا  ناونع " اب  هک  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ییوجـشناد  هخاـش 

، دنس نیا  ساسا  رب   (3) .درک رشتنم  يدنس  زورما  ناهیک ، هتشون 
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یم ناهیک  .دننزب  یلاع  سرادم  اه و  هاگـشناد  لیطعت  سپـس  لاغـشا و  هب  تسد  تایلمع ، هلـسلس  کی  ماجنا  اب  هدنیآ  ياه  زور  یط  دنراد  دصق  يا  هدع 
هب ییوجشناد  رقم  کی  زا  روکذم ، تایلمع  دنس  هک  تسا  هدش  ناشنرطاخ  دندرک ، رشتنم  دنس  نیا  هارمه  هب  نایوجـشناد  نیا  هک  يا  هیعالطا  رد  : » دیازفا
هک يدانـسا  یلک  روط  هب  .دـنا  هدرک  زاغآ  شیپ  يدـنچ  زا  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  هک  دنتـسه  ینایوجـشناد  زا  یگمه  زین  تایلمع  ناحارط  هدـمآ و  تسد 
(1)« .تسا هدش  حیرشت  اه  هاگشناد  لاغشا  تایلمع  یهد  نامزاس  هوحن  نآ ، رد  هک  تسا  یتالیکشت  مرف  کی  لماش  هدش ، رشتنم  نایوجشناد  نیا  طسوت 

نآ رد  هک  درک  رشتنم  يا  هیمالعا  دنک ، یم  تیلاعف  تارکمد " نایوجشناد  ناناوج و  نامزاس   " ناونع اب  هک  هدوت  بزح  ییوجشناد  هخاش  نینچمه  زورما 
: تسا هدمآ 

هیلع  (2)  ... و رگراک ، هار  ناگدـنمزر  راکیپ ، ریظن  امن  پچ  ياه  کهورگ  ددـعتم  ياه  هیمالعا  ناریا ، ياه  هاگـشناد  یخرب  رد  ریخا  ياـهزور  ثداوح  »
زا هک  تسا  یشالت  هدنهد  ناشن  و **،...  نارهت ، هاگشناد  ینف  تایبدا و  ياه  هدکشناد  رد  جنشت  زیربت ، هاگـشناد  عیاقو  ینیمخ -  ماما  بالقنا -  يربهر 

ماما يربهر  هب  ناریا  یقلخ  یتسیلایرپمادض و  بالقنا  قیمعت  زا  هک  یعاجترا  ياهورین  نآ  و  اه و ***...  تسیـشرانآ  اه ، تسیئوئام  اه ، امن  پچ  فرط 
 ... .دریگ یم  ماجنا  بالقنادض  مسیلایرپما و  هب  تمدخ  ًاتیاهن  یهاگشناد و  ياه  طیحم  ندیناشک  بوشآ  هب  يارب  دنا ، هداتفا  ساره  هب  ینیمخ ،

ماما بالقنا  ریذپان  شزاس  ربهر  هیلع  یتسیئوئام  ياه  هورگ  هنامرش  یب  ياه  مانشد  ندرک  موکحم  نمض  ناریا ، تارکمد  نایوجـشناد  ناناوج و  نامزاس 
زا هژیو  هـب  تسیلایرپمادـض  یقرتـم و  نایوجـشناد  ناـناوج و  هـمه  زا  دراد ، هدـهع  هـب  ساـسح  عـطقم  نـیا  رد  هـک  ینیگنـس  تیلوئـسم  رب  اـنب  و  ینیمخ ،
یم ناریا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  راداوه  نایوجـشناد  ناریا و  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  راداوه  نایوجـشناد  ماما ، طخوریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 

ات میـشوکب  .دننک  اشفا  ار  نآ  كرحم  لماوع  دنوش و  یتاجنـشت  نینچ  دیدشت  داجیا و  عنام  دـننک ، یثنخ  ار  اه  هئطوت  نیا  یبالقنا ، يرایـشوه  اب  ات  دـبلط 
: مینک ارجا  رت  لماک  هچ  ره  ار  بالقنا  ریذپان  یتشآ  عطاق و  ربهر  ینیمخ  ماما  مایپ  نیا 

اب ار  نانمشد  دنرادرب و  تسد  رگیدکی  يارب  ینکشراک  قافن و  تافالتخا و  زا  دنتسه ، یهورگ  ره  ای  یکلسم و  ره  رد  هک  تسا  ناریا  فیرش  تلم  رب  "
دـشک و یم  یهابت  هب  ار  همه  دـشر ، تروص  رد  دزیخ و  یمن  رب  سفن  ياوه  زا  زج  هک  ار  یهورگ  یـصخش و  ياـه  عازن  دـنبوک ؛ مه  رد  هملک  تدـحو 

عطق فرـص  ار  دوخ  ناوت  همه  نادنمـشناد  نایهاگـشناد و  نارکفتم و  نارکفنـشور و  ناگدنیوگ و  و  دنراذگ ، رانک  دهد ، یم  قوس  یبارخ  هب  ار  روشک 
ام یلصا  نمشد  دیما 
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ص 2. ذخأم 68 ، - 1
.تسا مدرم  همان  همانزور  نتم  زا  اه )...(  هطقن  هس  و ***  و **  - 2
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" .دنام دهاوخن  یقاب  يزیچ  کی  چیه  يارب  دنمتردق ، نمشد  طلست  اب  هک  دننک  اکیرما 

(1)«27/1/59 ناریا ، تارکمد  نایوجشناد  ناناوج و  نامزاس 
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يا هبحاصم  رد  زورما  دنا ، هدـش  جارخا  روشک  نیا  زا  دـننارذگ و  یم  رـصم  ياه  هاگـشناد  رد  ار  دوخ  لیـصحت  رخآ  ياه  لاس  هک  یناریا  يوجـشناد  ُهن 
دراو زورید  حبـص  تعاـس 9  رد  یناریا  نایوجـشناد  نیا   (2) .تفای بیترت  کهلق  یمالـسا  یگنهرف  نوناک  رد  هبحاصم  نیا  .دـندرک  تکرـش  یتاعوبطم 

(4) .دندوب هدرک  لقتنم  هرهاق  نادنز  هب  ریگتسد و  ناش  ینوکسم  لزانم  رد  ار  اهنآ  رصم ، یتینما  نارومأم  هتشذگ  هتفه   (3) .دنا هدش  نارهت 

لیلد هب  اهنت  یمرج و  چـیه  نودـب  تاداس ، میژر  فلتخم  ياـه  نادـنز  رد  ندوب  ینادـنز  زور  زا 10  سپ  هک  دـندرک  مـالعا  هبحاـصم  نیا  رد  * (5) اهنآ
156 دـندوزفا : نایوجـشناد  نیا  .تسا  هدوب  دنبتـسد  ناـشاه  تسد  رب  اـمیپاوه  ناـکلپ  ياـپ  اـت  جارخا ، ماـگنه  دـنا و  هدـش  جارخا  رـصم  زا  ندوـب  یناریا 
هک یماگنه  یلو  دندمآ ؛ ناریا  هب  بالقنا  رد  تکرـش  يارب  اهنآ  زا  يدایز  هدـع  بالقنا ، نامز  رد  هک  دـندرک  یم  لیـصحت  رـصم  رد  یناریا  يوجـشناد 

يوجشناد رـضاح 40  لاح  رد  .دندنادرگرب  ار  اهنآ  اج  نامه  زا  دندادن و  ار  دورو  هزاجا  اهنآ  هب  رـصم  هاگدورف  رد  دنتـشاد ، ار  رـصم  هب  تشگزاب  دـصق 
(6) .دیامن مادقا  اهنآ  جارخا  هرابرد  دنک و  یسررب  زین  ار  اهنآ  عضو  رصم  تلود  تسا  رارق  هک  دننک  یم  لیصحت  رصم  رد  رگید  یناریا 

هب داد : خساپ  يو  درک ؟ دیهاوخ  هچ  رصم  زا  یجارخا  نایوجشناد  نیا  هرابرد  درک : لاؤس  هجراخروما  ریزو  زا  ناهیک  راگنربخ  زورما  دوش  یم  يروآدای 
(7) .دومن دهاوخ  ار  مزال  یشیدنا  هراچ  اهنآ  يارب  یلاع  شزومآ  مولع و  ترازو  دایز  لامتحا 
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يروهمج یجراخ  تاطابترا  هراـبرد  تاـکن  يا  هراـپ  هب  نآ  رد  هک  هدـش  جرد  هجراـخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص  زا  يا  هبحاـصم  زورما ، ناـهیک  رد 
تسا و قارع  ناریا و  نیب  يرگ  یجنایم  رکف  رد  نیطـسلف  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  نئارق  زا  : » دش لاؤس  يو  زا  هبحاصم  نیا  رد  .تسا  هدـش  هراشا  یمالـسا ،
ار ام  تاداهنـشیپ  قارع  رگا  : » تفگ هداز  بطق  دـیراد »؟ يرظن  هچ  دروم  نیا  رد  .تسا  هطبار  نیمه  رد  قارع ، رادراک  اب  نسحلا " یناه   " تاقالم ًارهاظ 

« .تسین یجنایم  هب  یجایتحا  هک  دریذپب 
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ص7. ، 28/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1
ص2. ذخأم 68 ، - 2

.تسا هدومن  رکذ  نت  تشه  ار  نانآ  دادعت  هدرک ، جرد  ار  رصم  زا  یجارخا  نایوجشناد  دورو  ربخ  هک  یمالسا  يروهمج  همانزور  زورما  هرامش  - 3
ص1. ذخأم 14 ، - 4

نیدلا فرش  مظاک  حابصم ، یلعدمحم  ءاکرش ، ریش  يردخ ، یلعدمحمدیس  دش : مالعا  حرـش  نیا  هب  رـصم ، زا  یجارخا  يوجـشناد  نیا 9  یماسا  - * 5
ص2) ناهیک 28/1/1359 ، همانزور   ) .مدقم شخبرون  يدهم  نایلیکو و  نسح  یمجع ، دعسا  یکاخ ، نسح  يرواد ، نیسح  يزاریش ،

ص2. ذخأم 68 ، - 6
ذخأم 30. - 7
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یعون نیا  ایآ  .تسا  هدرک  رارقرب  روشک  نیا  هب  دورو  يارب  ار  ازیو  طرـش  الاح  اما  تفریذپ ؛ یم  ار  نایناریا  ازیو  نودب  شیپ  يدنچ  ات  هسنارف  : » دش لاؤس 
هـسنارف تلود  دـننک ، یم  ترفاسم  روشک  نیا  هب  ههام  ره  هک  نایناریا  زا  يدایز  دادـعت  تسه و  هک  یعـضو  اب  : » داد خـساپ  يو  تسا »؟ نایناریا  رب  راـشف 

ناریا .دـننک  یم  رفـس  روشک  نیا  هب  یناریا  رازه  دودـح 70  هناهام  هک  يروط  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  نیرفاسم  رب  یلرتنک  دـناوت  یمن  هک  تسا  هدرک  ساسحا 
یتفلاخم اهنآ  ملـسم  قح  اب  زین  ام  دـنک ، هدافتـسا  دوخ  قح  زا  دـناوت  یم  روشک  نیا  دادرارق ، ربارب  نوچ  اـما  دوبن ؛ قباـس  تاررقم  وغل  هب  یـضار  نادـنچ 

« .میدرکن

»؟ تسیچ امش  رظن  .تسا  هدرک  مالعا  فقوتم  ار  ناریا  هب  یماظن  یکدی  تاعطق  لاسرا  ناتسلگنا ، راک  هظفاحم  ریزو  تسخن  رچات  تراگرام  : » دش لاؤس 
میناوت یم  هک  دنتـسه  يدایز  ياهروشک  یکدی ، تاعطق  هیهت  يارب  .میرادن  رچات  مناخ  یلاسرا  یکدی  تاعطق  هب  یجایتحا  ام  : » تفگ هجراخ  روما  ریزو 

(1) .تشاد دهاوخن  ناریا  تلم  نینهآ  هدارا  رد  يریثأت  نیرت  کچوک  تامادقا  نیا  لاحره  هب  .مینک  نیمأت  اج  نآ  زا  ار  نامدوخ  ياهزاین 
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داتـس سیئر  اب  يا  هبحاصم  سراپ  يرازگربخ  تسا ، حرطم  ًاریخا  هیکرت ، كاخ  هب  یناریا  ياهامیپاوه  زواجت  مدع  ای  زواجت  هرابرد  هک  یثحابم  همادا  رد 
شترا يراـب  ياـمیپاوه  دـنورف  کـی  هتـشذگ  هبنـشکی  زور  تشاد : راـهظا  يو  هبحاـصم  نـیا  رد  .داد  ماـجنا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا  كرتـشم 
رکذـت اب  هلـصافالب  اـما  دوب ؛ هدرک  روبع  هیکرت  ناریا و  زرم  زا  يربواـن ، متـسیس  رد  صقن  تلع  هب  تسا ، هدوب  هیمورا  مزاـع  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

: دوزفا درک و  بیذکت  ار  هیکرت  زرم  هب  ناریا  ياهرتپوک  یله  هلمح  شترا  كرتشم  داتس  سیئر  .درک  حیحـصت  ار  دوخ  ریـسم  امیپاوه  نیا  رادار ، متـسیس 
هرابرد يو  .دـنک  غالبا  لباقم  نابزرم  هب  ار  ربخ  نیا  راشتنا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  ضارتعا  بتارم  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  هقطنم  نابزرم  هب 

یله تسا و  هتفرگن  ماجنا  هیکرت  يزرم  ياه  هدکهد  هب  يا  هلمح  هنوگ  چیه  هک  هدش  رکذـتم  هیکرت  يزرم  ياتـسور  جـنپ  هب  ناریا  ياهرتپوک  یله  هلمح 
(2) دندرک یم  قیقحت  ناریا ، كاخ  لخاد  هب  هیکرت  يزرم  هقطنم  درُک  دارفا  زا  يدادعت  تالاقتنا  لقن و  هرابرد  ییاسانش ، ياهرتپوک 

میرح هب  ناریا  یماظن  ياهامیپاوه  زواجت  هرابرد  تاعوبطم  ياهربخ  هیکرت  تلود  یمسر  يوگنخـس  هک  درک  مالعا  اکیرما  ویدار  زورما  هنیمز ، نیمه  رد 
هک تفگ  اراکنآ  رد  هیکرت  هجراخ  ترازو  لوئـسم  ماـقم  کـی  : » دوزفا روبزم  يویدار  اـّما  تسا ؛ هدرک  دـییأت  ار  هتـشذگ  هبنـشکی  زور  رد  هیکرت  ییاوه 

(3)« .تسا هتفرگ  تروص  ًاهابتشا  مادقا  نیا  هک  داد  خساپ  مه  ناریا  هدرک و  ضارتعا  ناریا  هب  یمسرریغ  روط  هب  هیکرت  تلود 
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ندنل زا  هدیسر  قثوم  ياه  شرازگ  درک : مالعا  دوخ  یبرع  شخب  رد  زورما  لیئارسا ، ویدار 

1043 ص :

ذخأم 30. - 1
ص 12. ذخأم 22 ، - 2

.27/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یبرع  شخب  ص24 ، ذخأم 1 ، - 3
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مادـقا نیا  زا  دنتـسه و  قفاوم  دوخ ، یعیبـط  زاـگ  ياـهب  شیازفا  هراـبرد  ریازجلا  ناریا و  میمـصت  اـب  کـپوا  ناـمزاس  وضع  ياـهروشک  هک  تسا  یکاـح 
رد ادابم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ریازجلا  ناریا و  هلیـسو  هب  زاـگ  ياـهب  ندوزفا  هک  دـنا  هدرک  هفاـضا  تفن  هدـننکرداص  ياـهروشک  .دـنا  هدرک  يرادـبناج 

(1) .دننک هدافتسا  تفن  ياج  هب  از  يژرنا  هدام  نیا  زا  یتعنص  ياهروشک  زاگ ، ياهب  ندوب  نییاپ  تروص 
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رد .تسا  یبرع  ياه  تیـصخش  رظن  دروم  تاعوضوم  زا  دراد ، شناگیاسمه  ناریا و  اـب  عوضوم  نیا  هک  یطاـبترا  لـیلد  هب  هژیو  هب  سراـف  جـیلخ  تینما 
.تسا هدش  هراشا  هراب  نیا  رد  یبرع  تیصخش  ود  زا  توافتم  رظن  راهظا  ود  هب  دش ، شخپ  تیوک  ویدار  هرهاق و  ویدار  زا  زورما  هک  ییاه  شرازگ 

درک مالعا  ایلارتسا  ینویزیولت  هکبـش  اب  يا  هبحاـصم  رد  رـصم  يروهمج  سیئر  تاداـسرونا  داد : شرازگ   16  : تعاـس 30 رد  هرهاـق  ویدار  یبرع  شخب 
بآ هب  یـسرتسد  رد  يوروش  عماطم  زا  یـشان  رما  نیا  تسا و  جیلخ  هقطنم  رد  دوجوم  ياه  شکمـشک  هب  طوبرم  رـضاح  لاح  رد  یناهج  حلـص  دـیدهت 

؛ یمالسا بالقنا  هن  تسا و  ینیمخ  بالقنا  عقاو  رد  درذگ ، یم  ناریا  رد  نونکا  هچنآ  تفگ  ناریا  هرابرد  تاداس  تندیزرپ  .تسا  هقطنم  نیا  مرگ  ياه 
لخد و هکلب  درادـن ؛ یمالـسا  بالقنا  اب  یطاـبترا  هجو  چـیه  هب  دراد ، ناـیرج  ناریا  رد  زورما  هچنآ  دوزفا  يو  .تسا  يردارب  یتسود و  نید  مالـسا  اریز 

(2) دنز یم  اج  ار  اهنآ  یمالسا  بالقنا  مان  هب  دهد و  یم  تروص  دوخ  زا  ینیمخ  هک  تسا  یتافرصت 

يارب یی  ینارگن  هنوگ  چیه  تسا  هتفگ  هک  درک  دیکأت  زیزعلادبع ، نب  ناطلس  خیـش  يدوعـس ، ناتـسبرع  زاورپ  عافد و  ریزو  تیوک ، ویدار  شرازگ  هب  اما 
هک تسا  هتفگ  دش ، شخپ  ضایر  يویدار  زا  زورما  هک  يدوعـس ، ناتـسبرع  پاچ  دالبلا  همانزور  هب  یتاراهظا  یط  يو  .درادن  دوجو  جیلخ  هقطنم  تینما 
نآ رد  یماظن  ياه  هاگیاپ  هک  دهاوخ  یمن  يدوعس  ناتـسبرع  زا  سک  چیه  هک  تفگ  ناطلـس  سنرپ  .دنک  تیامح  دوخ  زا  دناوت  یم  يدوعـس  ناتـسبرع 
زا هدافتسا  يارب  ار  ییاه  ناسنا  دراد  دصق  یلو  دنک ، هتشابنا  هحلسا  دوخ  روشک  رد  درادن  دصق  يدوعس  ناتسبرع  تلود  هک  تفگ  وا  .دنک  داجیا  روشک 

(3) .درک موکحم  ار  مالسا  يدوعس و  ناتسبرع  دضرب  یبرغ  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  یتاغیلبت  ياه  هلمح  يو  .دهد  شزومآ  یتاحیلست  تردق 
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رد .داد  رارق  رظندم  ار  اکیرما  ریخا  ياهراشف  هب  طوبرم  يداصتقا  عوضوم  کی  درک ، شخپ  دوخ  زورما  یـسراف  شخب  رد  هک  یـشرازگ  یط  نلک  ویدار 
هب دناوت  یم  نینچمه  شرازگ  نیا  .دراد  دوجو  ناملآ  پورک  یتعنـص  نامزاس  رد  ناریا ، عفانم  دـضرب  هک  تسا  هدـش  هتخادرپ  يدـیدهت  هب  شرازگ  نیا 
هب رسفم  قایتشا  شرازگ ، نیا  رد  .دنک  کمک  عفانم ، نیا  يریذپ  بیسآ  نازیم  نییبت  هب  زین  و  ناریا ، عفانم  دضرب  اکیرما  يداصتقا  موجه  تعـسو  میـسرت 

لئاسم ریسفت 

1044 ص :

.27/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  ص34 و 35 ، ذخأم 1 ، - 1
.27/1/1359 هرهاق ، ویدار  یبرع  شخب  ص 34 ، ذخأم 1 ، - 2
.27/1/1359 تیوک ، ویدار  یبرع  شخب  ص32 ، ، 1 ذخأم - 3
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.تسا ینونک  عاضوا  رد  یبرغ  نارسفم  زا  يرایسب  كرتشم  تلصخ  هک  يرما  تسا ؛ هجوت  نایاش  ناریا ، نایز  هب  دوجوم  یقوقح 

] یـسوساج هنال  يارجام  زا  لبق  نابآ 1358 ،  10[ ربماون هاـم  لوا  زور  ناـیناریا  هک  نآ  زا  سپ  : » تسا هدـمآ  حرـش  نیا  هب  یمهم  ربخ  روبزم ، شرازگ  رد 
نایناریا ییاراد  طبض  روتسد  اکیرما  درک ، دنهاوخ  تشادرب  اکیرما  ياه  کناب  رد  ناشاه  باسح  زا  ار  دوخ  ياه  يدوجوم  هیلک  ًاروف  هک  دندرک  دیدهت 

« .درک رداص  ار  اکیرما  زا  نایناریا  لوپ  جورخ  زا  يریگولج  و 

: دبای یم  همادا  نینچ  شرازگ ،

راشف یلام ، هنیمز  رد  تسا  رارق  هلیسو  نادب  هک  تسا  هدرک  ذاختا  ناریا  هیلع  يداصتقا  هنایوج  یفالت  تامادقا  اب  هطبار  رد  يدیدج  تامیمصت  نتگنشاو  »
هیامرس و نابحاص  عیانص و  اه ، نامزاس  هب  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ هدومن  زین  يرگید  مادقا  هار  نیا  رد  نونکا  رتراک  تلود   ... .دیآ دراو  ناریا  هب  يرت  شیب 

تسا رارق  نآ ، زا  هتشذگ  .دنیامن  لوصو  هدش  طبض  یکناب  ياه  باسح  زا  هدافتسا  اب  نایناریا ، زا  ار  دوخ  بلط  هک  دوش  یم  هداد  هزاجا  يداع  صاخـشا 
ناریا زا  نارهت ، رد  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ  ناگتـسباو  فرط  زا  تلاـکو  هب  هک  ددرگ  سیـسأت  نتگنـشاو  رد  یتلود  تاـماقم  تراـظن  تحت  یناـمزاس 

رهـش هاگداد  دـننام  یجراخ  ياه  هاگداد  ای  اکیرما و  ياه  هاگداد  هب  دروم ، نیا  رد  دـنا  هدوب  روبجم  ییاکیرما  ناراکبلط  نونکات  .دـنک  تمارغ  ياضاقت 
یقیقد عالطا  نونکات  تقیقح  رد  اما  .دننک  هعجارم  دنک ، یم  یگدیسر  پورک  رد  ناریا  ماهس  طبـض  هرابرد  ییاکیرما  ياه  کناب  تایاکـش  هب  هک  نسا 
کناب رد  رالد  درایلیم  هب 12  نایناریا ، یکناب  هدرپس  هک  دوش  یم  هدز  نیمخت  .تسین  تسد  رد  اکیرما  رد  نایناریا  ییاراد  تورث و  رادقم  مجح و  هرابرد 

ياه کناب  رد  نایناریا  یکناب  هدرپس  زا  هدافتسا  قح  هرابرد  دیاب  هتبلا  .ددرگ  یم  غلاب  جراخ ، رد  اه  کناب  نیا  بعش  رد  رالد  درایلیم  هب 4  اکیرما و  ياه 
.ددرگ ذاختا  مزال  تامیمصت  زین  اهروشک  رگید  اکیرما و 

هنوگچ ار  ییاکیرماریغ  ناگدنهد  ماو  دیناشوپ و  لمع  هماج  اهاضاقت  نیدـب  دـیاب  وحن  هچ  هب  هک  تسا  نآ  تسا  مولعمان  مهبم و  زونه  هک  رگید  عوضوم 
طبـض اب  دنهاوخ  یم  هک  ییاکیرما  ياه  کناب  ياعدا  هرابرد  عوضوم  نیا  .تسا  هدنام  باوجالب  يدایز  تالاؤس  زونه  دروم  نیا  رد  .درک  یـضار  دـیاب 

زا شیب  تسا ، هدیدرگ  سیسأت  لاس 1811  رد  هک  پورک  نرسنک  .دنک  یم  قدص  دننک ، لوصو  ناریا  زا  ار  دوخ  بلط  پورک ، نرـسنک  رد  ناریا  ماهس 
ناکما دروم  نیا  رد  هک  یمادقا  اهنت  .درک  طبض  ناوت  یمن  پورک  نرسنک  رد  ار  ناریا  ماهـس  .دراد  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  راد  ماهـس  هبعـش و   130

« .دریگ تروص  پورک  نرسنک  تقفاوم  اب  دیاب  مه  نآ  هتبلا  هک  تسا  روشک  نآ  هب  ناریا  ماهس  عفانم  تخادرپ  زا  تقوم  يریگولج  تسا ، ریذپ 

: دهد یم  حیضوت  پورک  رد  ناریا  ماهس  لاثم  نیمه  اب  ناریا ، ياه  ییاراد  رت  شیب  هچره  فرصت  يارب  ار  اکیرما  هار  رس  تالکشم  همادا ، رد  نلکویدار 
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نیب نیناوق  قوقح و  تایئزج  تامادـقا و  هنوگ  نیا  یگنوگچ  تایئزج و  تسین و  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  زونه  شنیدـحتم  اـکیرما و  نیب  يراـکمه  »
ناـملآ پورک  یتعنـص  میظع  ناـمزاس  رد  ناریا  ماهـس  هب  هجوت  اـب  صوصخ  هب  عوضوم  نیا  .دراد  يرت  شیب  هیجوـت  قـیوشت و  هب  جاـیتحا  یلاـم ، یللملا 

ییاکیرما کناب  داهنـشیپ  هرابرد  نسا  رهـش  هاگداد  لیروآ ، مکیو  تسیب  ات  مهدراهچ  ياـهزور  رد  هک  دوب  رارق  .ددرگ  یم  صخـشم  یبوخ  هب  لاردـف ،
هداتفا قیوعت  هب  ًاتلاجع  هتفگ ، شیپ  دـعوم  .دـنک  هرکاذـم  ًاهافـش  پورک ، نرـسنک  رد  ناریا  ماهـس  طبـض  دروم  رد  یناپمک " تسارت  یتناراگ  ناگروم  "

ات مهدراهچ  ياهزور  دوب  رارق  تلع  نیا  هب  نسا  هاگداد  .دریگن  تروص  هرکاذم  ًاتقوم  هراب  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  اضاقت  هدربمان  ییاکیرما  کناب  .تسا 
.دوب هدرک  رظن  دیدجت  ياضاقت  پورک  نرسنک  رد  ناریا  ماهس  تقوم  طبـض  داهنـشیپ  هیلع  رب  ناریا ، یناملآ  لیکو  هک  دهد  هسلج  لیکـشت  مکیو  تسیب 

نرـسنک رد  ناریا  ماهـس  طبـض  هرابرد  كرویوین  کـناب " یتیـس   " داهنـشیپ هب  يرگید ، دروم  رد  دوب  رارق  هک  زین  یم  هاـم  مهدزون  زور  هدربماـن  هاـگداد 
« .تسا هدیدرگن  ذاختا  زونه  زین  هاگداد  ددجم  لیکشت  خیرات  هرابرد  یمیمصت  دش و  دهاوخن  لیکشت  دنک ، هرکاذم  یگدیسر و  پورک 

طبـض ای  فرـصت و  تالکـشم  : » دیازفا یم  رخآ  رد  دنک ، یمن  ناهنپ  ناریا ، ياه  هیامرـس  طبـض  رد  اکیرما  هبلغ  هب  ار  دوخ  قایتشا  هک  نلک  ویدار  رـسفم 
عوضوم نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا ؛ هدـشن  لح  زونه  مادـقا  نیا  یقوقح  لئاسم  هک  دـهد  یم  ناشن  پورک  نرـسنک  دروم  رد  صوصخ  هب  ناریا  ماـهس 

(1)« .تسا راوتسا  لزلزتم  يا  هیاپ  رب  ناریا ، هیلع  يداصتقا  هنایوج  یفالت  تامادقا  دروم  رد  یللملا  نیب  یگنهامه  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم 

* * *

يوروش تالاقتنا  لقن و  هرابرد  ییاکیرما  تاماقم  تاراهظا  شرازگ 612 : همیمض 

، يوروش تالاقتنا  لقن و  هرابرد  ییاکیرما  تاماقم  تاراهظا  زا  رامشزور 26/1/1359  رد  سرپدتیشوسآ  شرازگ  جرد  يروآدای  نمض  همیمض  نیا  رد 
.دوش یم  هراشا  هنیمز ، نیا  رد  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب 

رد ناریا  یلامـش  ياهزرم  رد  يوروش  ياهورین  شیپ ، زور  دنچ  زا  هک  درک  دیکأت  اکیرما  هجراخ  روما  ترازو  تسا : یکاح  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ 
نیا لاقتنا  لقن و  هک  تشاد  راهظا  هنیمز  نیا  رد  اکیرما ، هجراخ  روما  ترازو  يوگنخس  رتراک  گنیداه  .دنا  هدز  تسد  یتالاقتنا  لقن و  هب  زاقفق ، هیحان 

هجراخ روما  ترازو  .تشاد  دـهاوخرب  رد  اکیرما ، یماظن  تایلمع  دـضرب  روشک  نیا  زا  عافد  ناونع  تحت  ار  ناریا  رد  یماظن  تلاـخد  لاـمتحا  اـهورین ،
عافد ترازو  ناسانشراک  شرازگ  ساسا  رب  .تسا  هتخاس  زکرمتم  ینیمز ، ییاوه -  رکشل  هزیروتوم و 1  رکشل  يوروش 12  داحتا  هک  درک  مالعا  اکیرما 

رد هتشذگ  زور  .دراد  زابرس  رازه  لومعم 12 روط  هب  يوروش  رکشل  کی  .دنا  هدش  تیوقت  تدش  هب  ندوب ، لیمکت  يارب  اهرکشل ، نیا  زا  یضعب  اکیرما ،
یم رظن  هب  لومعمریغ  تانیرمت ، زا  یضعب  نکیل  تسا ؛ یعیبط  عقوم ، نیا  رد  زاقفق ، رد  يوروش  یماظن  ياهرونام  هک  دش  مالعا  نوگاتنپ  کیدزن  لفاحم 

(2) دسر

هب انب  .دش  دـنه  سونایقا  دراو  سور ، ییایرد  يورین  دارفا  زا  یگنج  يورین  کی  دـنتفگ  نوگاتنپ  ياه  ماقم  داد : شرازگ  زین  سرپدتیـشوسآ  يرازگربخ 
مان هب  ییایرد  يورین  رادگنفت  لقادح 400  شرازگ ، نیا 
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زا سپ  اکالام  هگنت  قیرط  زا  اهنآ  .دـندش  دـنه  سونایقا  دراو  فگور  ناویا  مان  هب  سور  ربامیپاوه  وان  نیرت  گرزب  هلیـسو  هب  ییایرد ، يورین  ماظن  هدایپ 
و اهربرفن ، فگور ، ربامیپاوه  وان  هشرع  رد  .دندش  سونایقا  نیا  دراو  دوب ، هدش  زاغآ  رود  رواخ  رد  عقاو  كوتـسو " يدالو   " ردنب زا  هک  ینالوط  يرفس 

تالایا ییایرد  يورین  رادگنفت  مازعا 1800  لاـبند  هب  .دراد  رارق  دور ، یم  راـک  هب  ینیمز  يورین  زا  یناـبیتشپ  يارب  هک  یتازیهجت  رگید  اـهرتپوک و  یله 
ربامیپاوه وان  .دوش  یم  هداتسرف  اه  بآ  نیا  هب  هک  تسا  يوروش  ییایرد  يورین  یگنج  دحاو  نیتسخن  نیا  سرام ، هام  طساوا  رد  دنه  سونایقا  هب  هدحتم 

یهارمه ار  نآ  يوروش ، ییایرد  يورین  رگید  یتشک  کی  هدـنوش و  تیادـه  کشوم  لماح  وانمزر  کی  هک  دـش  دـنه  سونایقا  دراو  یلاح  رد  فگور 
هقطنم رد  یگنج  یتشک  رضاح 26  لاح  رد  هدحتم  تالایا  .تسا  هدیـسر  یگنج  یتشک  هب 28  نونکا  يوروش  ییایرد  تردق  دوش  یم  هتفگ  .دـننک  یم 

(1) .دننک یم  لمح  ار  امیپاوه  هک 150  دنتسه  ربامیپاوه  وان  ود  اهنآ  نیرتدنمتردق  هک  دراد  برع  يایرد  دنه و  سونایقا  ياه  بآ 

یمالسا ياه  تلود  هب  ناریا  هجراخریزو  همان  شرازگ 615 : همیمض 

: تسا هدمآ  نینچ  یمالسا  ياه  تلود  هب  باطخ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  همان  رد 

اب ار  دوخ  تردق  دنشوک  یم  اه  تردقربا  .دنراد  یگتـسبمه  داحتا و  هب  زاین  اقب ، يارب  هک  دنا  هتفایرد  ایند  فلتخم  ياهروشک  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  »
تیانج هب  همادا  رد  .دنا » هدرک  شومارف  ار  دوخ  ینامسآ  نامیپ  یمالسا  ياه  تلود  اما  و  دنهد ؛ شیازفا  یعفادت  يداصتقا و  یسایس ، ياه  نامیپ  ياضما 
یضعب تماقا  هک  قارع  نکاس  لصالا  یناریا  ناملـسم  رازه  ندرک 20  هراوآ  : » هلمج زا  تسا ؛ هدـش  هراشا  قارع  یثعب  میژر  ياه  هئطوت  اه و  تنایخ  اه ،

لتق يارب  هئطوت  ندیـشک و  دنب  هب  نکمم ، تروص  نیرت  هناعبـس  هب  مه  نآ  دـننک ، یمن  ملکت  مه  یـسراف  ًاضعب  هدیـسر و  لاس  هب 15  اج  نآ  رد  اـهنآ  زا 
« .تسا یمالسا  تما  مالسا و  اب  راکشآ  تفلاخم  و  ردص ، رقابدمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  مالسا ، ناهج  ناربهر  نیرت  گرزب  زا  یکی 

ار روفنم  میژر  نیا  اب  هزرابم  دناد و  یمن  زیاج  تیانج ، همه  نیا  لباقم  رد  ار  ارادم  توکس و  رگید  ناریا  یمالسا  يروهمج  : » تسا هدوزفا  هجراخ  ریزو 
اما دهد ؛ یم  خساپ  نکمم  هجو  نیرتدـیدش  هب  ار  قارع  ثعب  میژر  یماظن  زواجت  هدرک ، یقلت  للملا  نیب  مزینویهـص  مزیلایرپما و  اب  دوخ  هزرابم  زا  یئزج 

دـبلط و یم  يرای  هب  ار  ناملـسم  لود  مامت  ًامـسر  ردـص ، رقابدـمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  مالـسا ، گرزب  ربمغیپ  هیرذ  تاجن  ییاهر و  يارب 
(2)« .دنک رمث  یب  یثنخ و  ًاعیرس  ار  هنادرمناوجان  هئطوت  نیا  دناوتب  ناملسم  ياه  تلود  یعمج  عقومب و  مادقا  هک  تسا  راودیما 

ناگنیاب هواپ و  تیعضو  زا  ناهیک  شرازگ  شرازگ 619 : همیمض 

نیا رد  .دنک  کمک  هقطنم  عضو  حیرـشت  هب  دناوت  یم  هک  تسا  هدـش  جرد  یـشرازگ  همانزور  نیا  زورما  هرامـش  رد  هواپ ، رد  ناهیک  راگنربخ  زا  لقن  هب 
رارق ناملسم  درُک  ناگرمشیپ  نارادساپ و  هرصاحم  رد  شخب  نیا  ناگنیاب ، شخب  رد  قارع  ثعب  میژر  لماوع  یضعب  هنخر  یپ  رد  : » تسا هدمآ  شرازگ 
نیا فارطا  ام  تفگ  هواپ  هب  هاشنامرک  زا  ناهیک  یمازعا  راگنربخ  هب  ناگنیاب ، شخب  هرصاحم  دییأت  نمـض  هواپ ، نارادساپ  هاپـس  لوئـسم  يدباع  .تفرگ 

میهاوخ هلمح  هقطنم  نیا  هب  حلـسم ، لـماوع  زا  هقطنم  نیا  يزاـسکاپ  يارب  يدوز  هب  میراد و  رظن  ریز  ار  نآ  یتینما  عاـضوا  میدرک و  هرـصاحم  ار  شخب 
هقطنم دـش  رارق  هدـش ، ماـجنا  هقطنم  هب  فیرـشوبا  یحـالف و  راـسمیت  روهمج ، سیئر  رفـس  رد  هک  ییاـه  تروشم  قبط  درک  هفاـضا  سپـس  يو  .درک ... 

« .دنوش هدنار  شخب  نیا  زا  حلسم  لماوع  دوش و  يزاسکاپ 

لحم هک  تسا  هام  راهچ  تدـم  تفگ  ناـهیک  یمازعا  راـگنربخ  اـب  ییوگو  تفگ  رد  ناـگنیاب  رجاـهم  دارفا  زا  یکی  : » تسا هدـمآ  نینچمه  شرازگ  رد 
قافتا هب  هقطنم ، لادوئف  گب " یماخ   " تفگ وا  .دوش  یم  ام  هدوسآ  یگدـنز  عنام  یثعب  ياـهورین  راـشف  اریز  مدرک ، كرت  ناـگنیاب  رد  ار  دوخ  یگدـنز 

روهشم ياه  لادوئف  زا  هک  شردارب 
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، ناهیک یمازعا  راگنربخ  شرازگ  ساسا  رب  .دـنزادرپ  یم  مدرم  رازآ  تیذا و  هب  فاج ، رادرـس  کمک  هب  دـنا و  هدـش  رقتـسم  ناگنیاب  رد  دنتـسه ، هقطنم 
رین و هندرگ  هار  رتمولیک  لرتنک 16  زرم و  نتسب  نینچمه  یلحم و  دارفا  زا  لقتسم  هاپس  لیکشت  راتساوخ  ییوگو  تفگ  رد  ناگنیاب  هدش  هدنار  نیرجاهم 

(1)« .دندش تسا ، نیمجاهم  روبع  لحم  هک  ناگنیاب ،

رهش نویامه  زورما  ییامیپهار  شنزرس  رد  ناهفصا  تیناحور  هعماج  هیمالعا  شرازگ 624 : همیمض 

: تشون سراپ  يرازگربخ  زا  لقن  هب  دوخ ، هرامش 30/1/1359  رد  دادماب  همانزور  دوش  یم  يروآدای 

مدرم و تایاکش  هب  یگدیـسر  يارب  یمازعا  تئیه  هیلع  رهـش  نویامه  مدرم  نازومآ و  شناد  ناهفـصا و  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  ییامیپهار  اب  هطبار  رد  »
: داد راشتنا  حرش  نیا  هب  يا  هیمالعا  ناهفصا  تیناحور  هعماج  يوس  زا  ناهفصا ، هزوح  سیئر  یمداخ  هللا  تیآ  ناهفصا ، یمالسا  بالقنا  هاگداد 

تماد يزاریش -  مراکم  ردق ، یلاع  دنمشناد  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  مرتحم  ماقم  زا  لیلجت  نمـض  ناهفـصا  تیناحور  هعماج  .یلاعت  همـساب 
رفن دنچ  هناکدوک  تکرح  ماما ، هسدقم  تایونم  يارجا  رد  ناشیا  ریگیپ  تیامح  زا  سیدقت  ریدقت و  و  یمالـسا ، بالقنا  ربهر  یمازعا  هدـنیامن  هتاکرب - 

هک دراد  یم  مالعا  ًاحیرص  هدومن ، موکحم  دنا ، هتخادنا  هار  هب  تارهاظت  ناشیا  هیلع  رهش  نویامه  ناهفصا و  رد  هتـشذگ  زور  هک  ار  ناگدش  کیرحت  زا 
رهاظت و ار  ناشیا  اب  تفلاخم  تارهاظت و  هنوگره  دـنا ، هدـمآ  ناهفـصا  هب  یمالـسا  يروهمج  هیلاع  تاماقم  ماما و  كرابم  رمـالا  بسح  هل ، مظعم  نوچ 

(2)« .دنیامن يریگولج  فالخ  ياهراک  هنوگ  نیا  زا  تسا  مزال  بالقنا  هاگداد  یمسر  تاماقم  رب  دناد و  یم  ماما  اب  تفلاخم 

یلخاد لاعف  هورگ  راهچ  راتفر  عضاوم و  یسررب  رامشزور 27/1/1359 : همیمض 

تسا هدش  باختنا  یبلاطم  دنتسه ، فلتخم  هورگ  راهچ  ناگرا  هک  یتایرشن  زورما  هرامش  زا  ینونک ، لاعف  یسایس  ياه  هورگ  راتفر  عضاوم و  یسررب  رد 
ناریا قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناریا ، هدوت  بزح  ناریا ، قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  زا : دنترابع  هورگ  راهچ  نیا  .دوش  یم  هئارا  همیمض  نیا  رد  هک 

.زرابم ناناملسم  شبنج  و 

قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  . 1

روط هب  هک  ار  ناـمزاس  نیا  یتسیلایرپمادـض  ییاـمیپهار  شرازگ  دـش ، رـشتنم  زورما  هک  دوـخ  هرامـش 54  رد  روبزم ، نامزاس  ناگرا  راـک ،"  " هماـن هتفه 
هدـش جرد  هک  یفلتخم  ياه  شرازگ  تـالاقم و  یط  ییاـمیپهار ، نیا  شرازگ  راـنک  رد  .تسا  هدرک  جرد  دـش ، رازگرب  نیدرورف  زور 22  رد  هناگادـج 

نوگانوگ ياه  ناگرا  اهداهن و  تیمکاح و  فلتخم  ياـه  حاـنج  فعـض  طاـقن  یـسررب  زین  تیموکحم و  يرگاـشفا و  هب  ار  دوخ  هجوت  ناـمزاس  تسا ،
يریگ تهج  لاح  نیع  رد  بلاطم و  عونت  هک  دوش  یم  رکذ  هیرشن  هرامـش  نیا  شرازگ  هلاقم و  جنپ  زا  ییاه  شخب  اج  نیا  رد   (3) .تسا هتشاد  فوطعم 

.دهد یم  ناشن  ار  نامزاس  هیرشن و  نیا  دحاو 

هب مسیلایرپما  هطلـس  لماک  عطق  ات   » ناونع اب  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  یتسیلایرپمادـض  ییاـمیپهار  شرازگ  راـنک  رد  هیرـشن ، لوا  هحفـص  رد 
نیا رد  .دنک  یم  هجوت  بلج  نپاژ " اپورا و  مسیلایرپما  اب  داحتا  رکف  رد  ردـص  ینب   " ناونع اب  یبلطم  داد »، میهاوخ  همادا  دوخ  یتسیلایرپمادـض  تازرابم 

: تسا هدمآ  بلطم 

يداصتقا و تابـسانم  طسب  هب  ار  دوخ  لیامت  رگید  راب  کی  مدرم ، یتسیلایرپمادـض  تارهاظت  ناـیاپ  رد  نیدرورف ، هعمج 22  زور  روهمج ، سیئر  ياـقآ  »
هدروخ دـنگوس  نانمـشد  هک  ار  نپاژ  اپورا و  یتسیلایرپما  ياه  تلود  دیـشوک  لومعم  قبط  وا  .داد  ناشن  نپاژ  مسیلایرپما  اپورا و  مسیلاـیرپما  اـب  یـسایس 

اهنآ .دنرادن  ار  ندش  تردقربا "  " ییاناوت نپاژ  اپورا و  تفگ : ردص  ینب  دهد ! هولج  ام  مدرم  تسود  دنن ، اهج  ناریا و  ياه  قلخ 

1048 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1156 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1048_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1048_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1048_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص3. ذخأم 30 ، - 1
.سراپ يرازگربخ  ناهفصا -  ص 2 ، ، 30/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2

.تسا هدرک  فوطعم  ماما  طخ  حانج  هب  ار  دوخ  یلصا  هجوت  هک  تسا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  یشم  فالخرب  نیا  - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1157 

http://www.ghaemiyeh.com


اه تلود  نیا  اب  میناوت  یم  ام  هک  دوب  هتفگ  دش ، شخپ  یمالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  زا  هک  شا  ینارنخـس  رد  زین  ًالبق  وا  .دنتـسه  اکیرما  هطلـس  ریز 
(1)« .مییایب رانک 

: تسا هدمآ  هلاقم  همادا  رد 

یقلخدـض و تیهاـم  تـسا ، اـه  تسیلاـیرپما  دوـخ  عارتـخا  هـک  تردـقربا " ود   " یملعدـض حالطـصا  شـشوپ  ریز  دـهاوخ  یم  روـهمج  سیئر  ياـقآ  »
، هریغ هسنارف و  نپاژ ، ناملآ ، مسیلایرپما  هک  دـنک  داجیا  ار  مهوت  نیا  اه  هدوت  رد  دـشوکب  درادـهاگن و  هدیـشوپ  ار  نپاژ  اپورا و  ياه  تلود  یتسیلایرپما 
هک تساه  لاس  ام  مدرم  دراد -  هک  درادن -  ربخ  روهمج  سیئر  ياقآ  رگا  دنتسه ... ! ام  تسود  اکیرما و  نمـشد  هکلب  دنتـسین ، اکیرما  مسیلایرپما  دحتم 
هب ار  ام  تفن  اهروشک  نیا  همه  هنوگچ  تسا و  هدرک  لاغشا  ییاکیرما  يوسنارف و  یسیلگنا ، یناملآ ، ینپاژ ، ياهالاک  ار  ام  نهیم  رازاب  هنوگچ  دننیب  یم 

یتیانج ره  هب  اه  تسیلایرپما  .دنتـسه ...  ام  نانمـشد  یتسیلایرپما  ياه  تلود  نیا  همه  هک  دـنا  هتفایرد  شیوخ  هبرجت  هب  ام  هاگآ  مدرم  .دـنرب  یم  تراـغ 
دهد و یم  رارق  يزان  شترا  مجاهت  دروم  ار  ناهج  ياه  قلخ  ناملآ ، مسیلایرپما  زور  کی  .دنرادن  يرگید  زا  یمک  تسد  مادک  چیه  دـننز و  یم  تسد 

رگید زور  دنک ؛ یم  راتـشک  ار  هرک  قلخ  نپاژ  مسیلایرپما  زور  کی  دـنک ؛ یم  راتـشک  ار  ناهج  ناشکتمحز  زا  نت  اه  نویلیم  رت ، شیب  عفانم  بسک  يارب 
اب هارمه  اه  سیلگنا  ای  و  دوش ؛ یم  بکترم  مانتیو  رد  ار  خیرات  تایانج  نیرت  گرزب  اکیرما  مسیلایرپما  دنک ؛ یم  راتـشک  ار  ریازجلا  مورحم  مدرم  هسنارف 

نادند ات  ار  یبونج  ياقیرفا  ناتسرپداژن  اقیرفا ، بونج  مدرم  بوکرـس  يارب  هسنارف  ناملآ و  نونکا  مه  و  دنـشک ؛ یم  نوخ  هب  ار  نامع  قلخ  هاش ، شترا 
(2)  ... دنلوغشم و مدرم  راتشک  هب  داچ  رد  دننک و  یم  حلسم 

نداد هولج  بلط  هیزجت  هک  تسا  راوشد  ردـق  نامه  نپاژ  اپورا و  یتسیلایرپما  ياه  تلود  ریهطت  .دراد  شیپ  رد  يراوشد  راک  روهمج  سیئر  ياقآ  ریخ !
رد ار  نپاژ  اپورا و  یتسیلاـیرپما  ياـه  تلود  وا  تسا ؛ نشور  هتبلا  روهمج  سیئر  ياـقآ  روظنم  .یبـالقنا ...  ياـهورین  ندـناوخ  بالقنادـض  درُک و  قلخ 

دناوت یمن  روهمج  سیئر  بانج  هتبلادـص  اما  تسا ؛ اجب  ًالماک  وا  كرد  نیا  هتبلا  دـناد و  یم  شیوخ  دـحتم  یتسیلایـسوس ، ياهروشک  هیلع  دوخ  هزرابم 
هک تسا  یتسایس  نامه  شیب  مک و  دراذگب ، ارجا  هلحرم  هب  دهاوخ  یم  ردص  ینب  زورما  هک  یتسایـس  .دراذگ  نایم  رد  مدرم  اب  ًاتحارـص  ار  دوخ  دوصقم 
یم رارق  یناهج  مسیلایرپما  رانک  رد  دزیخ و  یمرب  یتسیلایـسوس  ياهروشک  اب  ینمـشد  هب  لمع  رد  تسایـس  نیا  .تسا ...  هتفرگ  مان  ناـهج " هس   " هیرظن

 ... .دریگ

طخ اب  دراوم  يرایسب  رد  تسا و  اه  هدوت  یتسیلایرپمادض  ياه  تساوخ  اب  میقتـسم  داضت  رد  روهمج  سیئر  صخـش  بالقنا و  ياروش  یجراخ  تسایس 
، ییاکیرما قحلاء  ایـض  اب  روهمج  سیئر  ياقآ  یکیدزن  ناتـسکاپ و  یعاجترا  سنارفنک  رد  تکرـش  .تسا  وسمه  اکیرما  مسیلاـیرپما  یـساملپید  یمومع 
نشج و رد  اکیرما  اـب  کـیتاملپید  هطبار  عطق  تبـسانم  هب  روهمج ، سیئر  صخـش  بـالقنا و  ياروش  .دـهد  یم  ناـشن  ار  ییوسمه  نیا  زا  يا  هبنج  اـهنت 

یندیسرپ دیدشن ؟ مدق  شیپ  نونکات  ارچ  سپ  دیدوب ، رما  نیا  راتـساوخ  ًاعقاو  رگا  هک  تسا  یندیـسرپ  .دنناد  یم  کیرـش  ار  دوخ  مدرم  ياه  هدوت  رورس 
: دوش یم  مامت  رادشین  بلطم  نیا  اب  هلاقم  دییامن »؟؟ یم  يراددوخ  یتسیلایرپما  ياهدادرارق  ياغلا  زا  مه  زونه  ارچ  هک  تسا 

زا دـنراد ، یگدامآ  هک  ار  ییاپورا  ياه  تلم  مهاوخ  یم  نم  منکب و  اـه  تردـقربا  نیـشناج  ار  نپاژ  اـپورا و  مهاوخ  یمن  نم  : " دـیوگ یم  ردـص  ینب  »
دییامرفب فطل  شک ! شیپ  اه " تردـقربا   " هطلـس زا  ییاپورا  ياه  تلم  ندیـشک  نوریب    ً العف روهمج ! سیئر  ياقآ  .مشکب " نوریب  اـه  تردـقربا  هطلس 

یسایس هطلس  عطق  راتساوخ  مدرم  هک  تسا  يدنا  لاس و  کی  دیراذگب ! مدرم  دید  ضرعم  رد  دینک و  وغل  ار  یتسیلایرپما  ياهروشک  اب  ناریا  ياهدادرارق 
مدرم هب  يروهمج ، تسایر  ماقم  تلود و  بالقنا ، ياروش  رد  ار  ناتدوخ  هماـنراک  دـییامرفب و  فطل  .دنتـسه  ناریا  رد  یناـهج  مسیلاـیرپما  يداـصتقا  و 

(3)« .دیهد هئارا 

ناونع اب  تسا ، هدرک  جرد  ردص  ینب  دضرب  زین  یلصفم  یلیلحت  شرازگ  راک  هیرشن  هرامش ، نیمه  رد 
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ياهزور رد  هک  تسا  ردـص  ینب  زا  ییاه  لوق  لـقن  هعومجم  شرازگ ، نیا  کـی "! مادـک  نآ ؟ فلاـخم  اـی  اـکیرما  اـب  طاـبترا  عطق  قفاوم  ردـص ، ینب  "

شرازگ ياج  ياج  رد  هک  هتفرگ  یجیاتن  لاوقا  نیا  زا  نامزاس  .تسا  هدـش  جرد  ناهیک  تاعالطا و  ياه  همانزور  رد  نونکاـت ) هنـال  لاغـشا  زا   ) فلتخم
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدش  جرد 

نیا .تسا  اه  هدوت  کیتارکمد  یتسیلایرپمادـض -  تازرابم  زا  یـساکعنا  ماما " طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   " طسوت اکیرما  یـسوساج  زکرم  لاغـشا  »
يارب دوب  یلماع  اهورین ... ؛ يدنب  فص  ندش  راکـشآ  يارب  دوب  يرثؤم  مدـق  تسا ، مسیلایرپما  هیلع  اه  هدوت  نایاپ  یب  هنیک  مشخ و  ساکعنا  هک  تکرح 

یللملا نیب  تسایس  لداعت  رد  یسوساج  زکرم  لاغشا  .دنسانشب  ار  دوخ  نانمشد  و  دوخ ، یتقوم  ریگیپان و  ناتسود  دوخ ، یعقاو  ناتـسود  اه  هدوت  هک  نیا 
، یسوساج زکرم  لاغشا  زاغآ  نامه  زا  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ردص  ینب  ياقآ  .تشاداو  يرت  شیب  يوپاکت  هب  ار  ناراکشزاس  دروآ و  شیپ  یلئاسم  زین 

تـسایر تسپ  رد  هچ  هجراـخ و  روـما  ترازو  تسپ  رد  هچ  درذـگ ، یم  تکرح  نیا  زا  هک  هاـم  شـش  تدـم  ماـمت  رد  تساـخرب و  تفلاـخم  هـب  نآ  اـب 
.دهد نایاپ  يوحن  هب  ار  اکیرما  ناریا و  نیب  هطبار  نارحب "  " هک درک  شالت  هراومه  يروهمج ،

، رما نیا  رب  تسا و  روشک  زکرم  رد  یتح  تینما ، ظفح  زا  بالقنا  تلود  زجع  نّیبم  مک  تسد  ترافس  لاغشا  : " تفگ لوا  ياهزور  نامه  رد  ردص  ینب 
تلود زجع  ام  .دوب  زجاع  ناگرزاب  یبالقنا "  " تلود هک  میدـقتعم  مه  ام  نابآ 58 ) هبنـش 15  هس  تاعالطا  همانزور  زا  لقن  " ) .تسا راب  بولطمان  جیاتن 

اه هدوت  عفانم  لباقم  رد  تسرد  هکلب  دـیوگ ، خـساپ  ار  اه  هدوت  لئاسم  تسناوت  یمن  اهنت  هن  شا  یتاقبط  تیهاـم  هب  اـنب  هک  مینیب  یم  نیا  رد  ار  ناـگرزاب 
ییاهراعش زا  تینما " ظفح   " .دنیب یم  اکیرما  یسوساج  زکرم  تینما " ظفح   " يارب شا  ییاناوت  مدع  رد  ار  ناگرزاب  تلود  زجع  ردص  ینب  .تشاد  رارق 

نیا اهاروش ، مادـهنا  و  اه ، هدوت  حالـس  علخ  شترا ، يزاسزاب  اب  دـهاوخ  یم  زورما  درک و  یم  حرطم  يروهمج  تساـیر  زا  لـبق  رد  ردـص  ینب  هک  تسا 
.دنک یم  مالعا  یسوساج  زکرم  لاغشا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  تینما ،" ظفح   " هلئسم ندیشک  شیپ  اب  ردص  ینب  ياقآ  .دزاس ...  یلمع  ار  راعش 

اب دـهاوخ  یم  دوـش ، یم  رت  هدرتـسگ  تازراـبم ، نیا  هنماد  هتفرگ و  جوا  اـم  نهیم  رد  یتسیلایرپمادـض  تازراـبم  روـش  هک  یناـمز  رد  تسرد  ردـص  ینب 
ره ات  دنک  لح  هرکاذم  اب  تسا ، شرتسگ  هب  ور  مدرم  تازرابم  هک  ینامز  رد  تسرد  ار  زیچ  همه  دهاوخ  یم  ردص  ینب  .دهد  هلصیف  ار  هلئسم  هرکاذم " "

هب یجراخ  ياهرادراک  ارفـس و  اب  دوخ  دوصقم  ندرک  یلمع  يارب  وا  .دـنک  يریگولج  مدرم  یتسیلایرپمادـض  تازرابم  شرتسگ  همادا و  زا  هدـش  يروط 
ام  (1) ، ... درک دهاوخن  تلاخد  ام  یلخاد  روما  رد  رگید  دنک  مالعا  هک  دریذپب  اکیرما  هک  دیهاوخب  دوخ  ياهروشک  زا  دـیوگ  یم  دنیـشن و  یم  هرکاذـم 

اکیرما تلود  : " دیوگ یم  دـنومول  اب  هبحاصم  رد  رگید  ياج  رد  و  نابآ 58 ) هبنـشود 21  تاعالطا  همانزور  زا  لقن  ، ) میرادن اکیرما  اب  هطبار  عطق  دصق 
تیمـسر هب  شنارایتسد  هاش و  بیقعت  رد  ار  ام  قح  دـنک و  فارتعا  هدـش ، بکترم  قباس  میژر  تسد  هب  هک  یتایانج  هب  يا  هیمالعا  راـشتنا  اـب  ًـالبق  دـیاب 

زا لـقن  " ) .دـش دـهاوخ  لـح  یتحار  هب  اـه  ناـگورگ  هلئـسم  تروص ، نیا  رد  .درامـش  مرتحم  ار  ناریا  تیمکاـح  لالقتـسا و  زین  سپ  نیا  زا  دسانـشب و 
ندرک طقاس  يارب  طقف  ارچ  رگید  دسانشب ، تیمسر  هب  ار  ام  لالقتـسا  یتحار  نیمه  هب  یناهج  مسیلایرپما  دوب  رارق  رگا  نمهب 58 ) هبنشجنپ 11  تاعالطا 
یماظن نردم  تازیهجت  هب  نادند  نب  ات  یتسیلایرپما  ياه  شترا  ارچ  دـیگنج ؟ لاس  مانتیو 30  ارچ  میداد ؟ یمخز  رازه  اهدص  هتـشک و  رازه  داتفه  هاش ،

؟ دنوش یم  حلسم 

اب شا  هبحاصم  رد  يو  .دراد  مه  کمک  راـظتنا  نآ  زا  هکلب  دسانـشب ، تیمـسر  هب  ار  اـم  لالقتـسا "  " هک دـهاوخ  یم  یتلود  نینچ  زا  اـهنت  هن  ردـص  ینب 
نامبالقنا رد  هئطوت  کیرحت و  تلاخد و  زا  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهب  دـنک ، کمک  يوروش  ربارب  رد  ار  ام  دـهاوخ  یم  اکیرما  رگا  : " دـیوگ یم  دـنومول 

دناوت یم  هک  دهد  یم  هولج  يروط  ار  اکیرما  ردص  ینب  ياقآ  بیترت  نیا  هب  نمهب 58 ) هبنشجنپ 11  تاعالطا  زا  لقن  " ) .دنک يراددوخ 
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قمع دـنک  یم  یعـس  ردـص  ینب  يا  هویـش  نینچ  اب  دـنکب و  مه  کمک  حالطـصا  هب  ار  ام  دـناوت  یم  یتح  دـنکن و  ینمـشد  ام  ياه  هدوت  بـالقنا و  هیلع 
دهاکب اه  هدوت  یتسیلایرپمادض  تازرابم  شرتسگ  يزیت و  زا  درادهاگن و  هدیشوپ  ام  ناشکتمحز  اب  ار  اکیرما  یگدرکرـس  هب  یناهج  مسیلایرپما  ینمـشد 

 ... .دهد هولج  مدرم  نمشد  دنتسه ، ام  ناشکتمحز  تسود  هک  ار  یتسیلایسوس  ياه  تلود  و 

دناوت یم  دنراد و  يونـش  فرح  وا  زا  نویلیم  نیا 10  همه  هک  نیا  لاـیخ  هب  تسا و  هدروآ  يأر  نوـیلیم  هک 10  نیا  رب  هیکت  اـب  رخاوا  نیا  رد  ردـص  ینب 
مه نوچ  داد ؛ دهاوخ  لیوحت  بالقنا  ياروش  هب  ار  اه  ناگورگ  هک  دهد  یم  هدـعو  اکیرما  تلود  هب  دـنک ، اکیرما  اب  شزاس  هب  توعد  يوحن  هب  ار  اهنآ 

دازآ يارب  يدـعب  لـحارم  دریگب ، تسد  هب  ار  اـه  ناـگورگ  يرادـهگن  تیلوئـسم  بـالقنا  ياروش  هکنیا  ضحم  هب  دنتـسناد  یم  اـکیرما  تلود  مه  وا و 
هللا تیآ  دوش و  نینچ  دنتساوخن  اه  هدوت  .دش  بآرب  شقن  ردص  ینب  ياقآ  فیرظ  ياه  هشقن  مامت  اما  دش ؛ دهاوخ  یط  تلوهـس  هب  يدوز و  هب  ناشندش 

هب ردـص  ینب  ياقآ  دـنام و  شا  یلبق  عضوم  يور  اه  ناـگورگ  دروم  رد  دـندوب ، هداد  ردـص  ینب  هب  يداـیز  تازاـیتما  يزورون ، ماـیپ  رد  هک  مه  ینیمخ 
مه ار  شـشالت  مامت  هکلب  تسا ، هدوب  قفاوم  اهنت  هن  اکیرما  ناریا و  هطبار  عطق  اب  لوا  زا  هک  درک  مالعا  یـصاخ  یکریز  اب  ردص  ینب  اما  دیـسرن ؛ دوصقم 

(1)« .دوش هدنزاب  دهاوخ  یمن  مه  زاب  ردص  ینب  ياقآ  .تسا  هتفرگ  راک  هب  تهج  نیا  رد 

ياه شنکاو  ینابایخ و  ياه  يریگرد  لیلحت  هب  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناراد ،" هیامرـس  رودزم  هایـس ، ياهدـناب   " ناونع اـب  رگید  یبلطم  رد 
هک ییورین  تسا ؛ هدـناوخ  یبالقنا  يورین  ار  دوخ  نامزاس  یـسررب ، نیا  رد  ًاعبط  .تسا  هتخادرپ  ناـمزاس ، نیا  تامادـقا  ربارب  رد  دـیدج  ماـظن  ناراداوه 

نیا اب  .دشاب  یم  موزل ، تروص  رد  نآ  دربراک  حالـس و  ظفح  هب  زاجم  زین  و  دیدج ، ماظن  ياهداهن  بوچراچ  نوناق و  زا  جراخ  یبالقنا و  راتفر  هب  زاجم 
نیا لاثما  راتفر  لابق  رد  مه  اهنآ  هک  یناراداوه  دـنک ؛ یم  موکحم  شیوخ  بولطم  نیوانع  اب  ار  نآ  ياه  حانج  دـیدج و  ماظن  ناراداوه  نامزاس ، لاـح ،

رد .تسا  نامزاس  یـشم  يژولوئدیا و  زین  شجنـس  رایعم  كالم و  .دـنهد  یم  ناشن  ینوناق  ياهداهن  بوچراچ  زا  جراخ  یبالقنا  راتفر  دوخ  زا  نامزاس ،
یتسیلایرپما لفاحم  هتـسباو و  ناراد  هیامرـس  اه ، لادوئف  بلط ، تنطلـس  نویبالقنادض  هب  یتح  دیدج ، ماظن  راداوه  ياهورین  هاوخان ، هاوخ  بوچراچ  نیا 

شیب یتیلقا  هک  نیا  اب  زین  دوخ  اما  دناوخ ؛ یم  مدرم  ار  یصاخ  هدع  یمالسا  يروهمج  همانزور  هک  دنک  یم  داقتنا  نامزاس  .دنوش  یم  هداد  ناشن  هتـسباو 
شیوخ نافلاخم  یگتسباو  عون  یتاقبط و  هاگیاپ  میسرت  هوحن  رد  روبزم ، نامزاس  فعض  هطقن  هتشون ، نیا  رد  .دناوخ  یم  مدرم  ار  دوخ  ناراداوه  تسین ،
هدـنناوخ يارب  ار  شرازگ  هک  دـنک  یم  طارفا  ردـق  نآ  زین  شنادـحتم  دوخ و  تیمولظم "  " و فرط " مجاهت  یگنوگچ   " میـسرت رد  دـنچره  تسا ؛ زراب 

: تسا هدمآ  هدش  دای  هلاقم  رد  .دزاس  یم  رثا  مک  زین  رواب  شوخ 

ناش هناروالد  مایق  زا  دعب  و  ناتسد ،" هب  قامچ   " مان هب  دندوب  یتاجتسد  اه و  هورگ  دشر  شیادیپ و  دهاش  بالقنا  هوکشرپ  نارود  رد  ناریا ، زرابم  قلخ  »
تارهاـظت و هب  هلمح  اـه  هورگ  نیا  راـک  .دـنا  هدـمآ  مه  درگ  هللا " بزح   " ماـن هب  ییاـه  هورگ  رد  ناـشک ، هرادـق  ناتـسد و  هب  قاـمچ  هـک  دـینیب  یم  زین 

هجنکش يریگتسد و  رورت ، دیدهت و  ییابر ، مدآ  تایرـشن ، اه و  باتک  ندز  شتآ  اه و  هناخباتک  هب  هلمح  یقرتم ، یـسایس  ياه  نامزاس  ياه  ییامیپهار 
.تسا یبالقنا  ياهورین  يارب  دولآ  ناقفخ  یطیحم  داجیا  زرابم و  ياهورین 

دوخ یبالقنادض  ياه  تیلاعف  دنیآ و  یم  دوجو  هب  تابالقنا  يزوریپ  زا  دعب  یتدـم  اهروشک و  نآ  یبالقنا  نارود  رد  يروشک  ره  رد  هایـس " ياهدـناب  "

، نیکالم ناراد ، هیامرـس  مسیلایرپما ، ینعی  بالقنادض  ياهورین  .دنرب  یم  شیپ  دوش ، یم  هداد  اهنآ  هب  بالقنادـض  ياهورین  فرط  زا  هک  يا  همانرب  اب  ار 
یم راک  هب  یبالقنا  ياه  هدوت  ندـنار  بقع  اه و  شبنج  بوکرـس  تهج  رد  هدرک و  یهد  نامزاس  ار  هایـس  ياهدـناب  نیا  اـهنآ ، نارازگراـک  يداـیا و  و 

رسارس رد  هایس  ياهدناب  زا  عیسو  يا  هکبـش  هدوب و  یتسیلایرپما  ياهروشک  ییاهدناب  نینچ  دشر  نیوکت و  یلـصا  نوناک  مسیلایرپما ، رـصع  رد  .دنرامگ 
اه هورگ  نیا  تیلاعف  دـنراد و  تراظن  اه  هکبـش  نیا  تیلاعف  رب  یتسیلایرپما  ياهروشک  یتاـعالطا  یـسوساج و  ياـه  ناـمزاس  .دوش  یم  هدرتسگ  ناـهج 

فرط زا  هایس ، ياهدناب  .دریگ  یم  جوا  ناشناگتسباو  مسیلایرپما و  هیلع  اه  هدوت  شزیخ  هک  دسر  یم  دوخ  جوا  هب  ینامز 
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یقلخدض شترا  رب  دننک ، یمن  نیکمت  يروتاتکید  چـیه  هب  اه  هدوت  رگید ، هک  دـنریگ  یم  لکـش  ینامز  دـنیآ و  یم  دوجو  هب  بالقنا  هیلع  بالقنادـض 
تسد تقیقح  رد  یبالقنادض  ياه  هورگ  نیا  .دبیرف  یمن  ار  اه  هدوت  رگید ، مه  مسیلایرپما  يراد و  هیامرس  هنابلط  حالصا  ياه  تسایـس  دنیآ و  یم  قئاف 

 ... .دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  شناگتسباو  مسیلایرپما و  هناحوبذم  ياه  ندزاپ  و 

، دـنوش یم  یهد  نامزاس  اه  فاجرالاس  لاثما  مسیلایرپما  ناگتـسباو  يدایا و  طسوت  هک  يرهمایرآ  ناتـسد  هب  قامچ  بالقنا ، نارود  رد  زین  ام  نهیم  رد 
هکلب تسکـش ، مه  رد  ار  اهدناب  نیا  اهنت  هن  ام  نامرهق  قلخ  .دندرک  عورـش  ار  دوخ  یبالقنادـض  ياه  تیلاعف  هاش ، میژر  یـسایس  یگتـسکشرو  جوا  رد 
راعـش اب  رگید و  یبلاق  رد  اهتنم  اه ، هویـش  نامه  اب  اه  هورگ  نیا  تیلاعف  هاش ، ینوگنرـس  زا  دعب  اما  دـندنار ؛ بقع  زین  ار  یتسیلایرپما  یقلخدـض و  شترا 
يدایا فرط  زا  اه  هورگ  نیا  .میتسه  هایـس  ياهدناب  نیا  ندش  رت  لکـشتم  نتفای و  دشر  دـهاش  زور  ره  ام  .دـش ...  هتفرگرـس  زا  هللا " بزح  طقف  بزح  "

ياروش رد  حانج  نیا  .دنک  یم  تیوقت  ار  اهنآ  تیمکاح ، زا  یحانج  دـنوش و  یم  یهد  نامزاس  گرزب ، ناراد  نیمز  اه و  لادوئف  هتـسباو ، ناراد  هیامرس 
.دنا هدناود  هشیر  یمالسا  يروهمج  بزح  صوصخ  هب  شترا و  اه ، هتیمک  نارادساپ ، هاپس  بالقنا ،

هچ تیامح  دروم  هایس  ياهدناب  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  اهدناب ، نیا  اب  یمالسا ، يروهمج  همانزور  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناگرا  دروخرب  هویش 
همانزور زرابم ، دـنچ  ندـش  هتـشک  نینوخ و  ياه  يریگرد  یقرتم و  ياهورین  فوفـص  هب  هنایـشحو  هلمح  کـی  زا  دـعب  هشیمه  .تسا  یلفاـحم  بازحا و 

زا یهورگ  اب  دنداد و  اهنآ  هیلع  ییاهراعـش  گنیتیم ، نآ  اب  تفلاخم  هب  مدرم !! زا  یهورگ  تشاد و  گنیتیم  نامزاس  نالف  دسیون  یم  یمالـسا  يروهمج 
یم دـنک و  یم  یقلت  مدرم  زا  یهورگ  ار  ناـشابوا  نیا  هناـحیقو  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  .دـندرک  هلمح  نویبالقنادـض !! فـص  هب  نیگمـشخ !! مدرم 

ناشن مایق ، هوکـشرپ  نینوخ و  ياهزور  رد  بالقنا و  هلاسکی  نارود  یط  ام ، هدـنمزر  ياه  هدوت  .دروایب  نییاپ  ار  ام  زراـبم  مدرم  یبـالقنا  تمرح  دـشوک 
هک دنداد  ناشن  اهنآ ، يریگتـسد  تسد و  هب  قامچ  ناشابوا  فص  هب  دوخ  نیگمـشخ  تالمح  اب  ام  مدرم  .دـنرادروخرب  یبالقنا  تناتم  هچ  زا  هک  دـنداد 

 ... دنراد عجترم  هایس و  ياهدناب  نیا  هب  تبسن  یقیمع  ترفن  هچ 

رد ام  .دز  دـنهاوخ  يدـیدج  ياه  هئطوت  هب  تسد  هایـس  ياهدـناب  دوش ، یم  رت  قیمع  رت و  هدرتسگ  زور  ره  اه  هدوت  یتسیلایرپمادـض  تازرابم  هک  کنیا 
ناراد نیمز  نیکلام و  هتسباو ، ناراد  هیامرس  ینعی  بالقنادض  فرط  زا  هایس  ياهدناب  .میتسه  نانآ  هایـس  لامعا  دهاش  نونکا  مه  نامنهیم  رانک  هشوگ و 

نارمچ و هداز ، بطق  رایتخب ، نوچ  يرـصانع  طسوت  هدـش ، تیامح  نابلط  تنطلـس  و  رابرد ، هب  ناگتـسباو  شترا ، نارـس  یلحم ، عجترم  خویـش  گرزب ،
کیتارکمد یتسیلایرپمادـض -  تازرابم  دربشیپ  تهج  ار  نانآ  نیگنن  لامعا  هایـس و  ياهدـناب  هیلع  ناما  یب  يا  هزراـبم  .دـنوش  یم  یهد  ناـمزاس   (1) ...

هب ناگتسباو  یـسایس  یگتـسکشرو  هایـس ، ياهدناب  .میـشابن  لفاغ  هدیدمتـس ، ياه  هدوت  يارب  نانآ  هناراکتیانج  لامعا  ياشفا  زا  میرب و  شیپ  هب  اه  هدوت 
(2)« .دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  مسیلایرپما 

: تسا هدمآ  درک " دنهاوخ  عافد  دوخ  ياه  نیمز  زا  ناج  ياپ  ات  ارحص  نمکرت  ناناقهد   " ناونع اب  رگید  شرازگ  رد 

نینچ رظتنم  هک  هقطنم  گرزب  ناراد  نیمز  ارحـص ، نمکرت  ياهاروش  يزکرم  داتـس  صوصخ  هب  نمکرت ، قلخ  هنادرمناوجان  بوکرـس  شروی و  زا  دـعب  »
زا هزاجا  بسک  اب  دنتـشاد ، اپرب  ردـص  ینب  روهمج  سیئر  تیامح  شترا و  ناهدـنامرف  نارادـساپ و  هاپـس  يراـی  هب  ار  دـبنگ  گـنج  دـنا و  دوب ه  يزور 

، دنتشادن یبصغ  ياه  نیمز  زا  ار  هنابش  دیدزاب  تأرج  ییاتسور  ياهاروش  سرت  زا  هک  ار  يا  ههام  نیدنچ  يرود  هتـشگزاب و  اهاتـسور  هب  رما ، نیلوئـسم 
داحتا جراخم و  جرخ و  اب  اهاروش و  فرط  زا  هک  ار  ییاه  نیمز  دـنا و  هدـمآ  اه  هعرزم  رـس  هب  لماک  نانیمطا  اب  هنازور و  نونکا  اـهنآ  .دـننک  یم  ناربج 

اهنت نیمز  هلئسم  .تسشن  دنهاوخن  تکاس  تامادقا  نیا  لباقم  رد  ارحص  نمکرت  ناناقهد  کش ، نودب  .دنا ...  هدش  بحاص  تسا ، هدش  هتـشاک  ناناقهد 
اب
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یناقهد ياهاروش  زا  ارحـص  نمکرت  ناناقهد  .تسا  لح  ناناقهد  یعقاو  ياـهاروش  هب  اـهنآ  لاوما  ندرپس  گرزب و  ناراد  نیمز  نیمز  یبـالقنا  هرداـصم 
(1)« .داد دنهاوخ  همادا  اهنآ  نایماح  گرزب و  ناراد  نیمز  هیلع  دوخ  تازرابم  هب  دننک و  یم  عافد  هناریگیپ 

نیا تردق  تالداعم  زا  هدروخ و  دبنگ  رد  حالس  دربراک  يور و  پچ  لیلد  هب  هک  یتابرـض  مغر  یلع  هک  دهد  یم  ناشن  یعون  هب  نامزاس  بیترت  نیا  هب 
ناناقهد زا  تیامح  یضرا و  يواعد  ششوپ  رد  ار  نآ  تسا و  هدرکن  اهر  ار  نمکرت " قلخ  هناحلسم  هزرابم   " يژلاتـسون زونه  تسا ، هدش  فذح  هقطنم 

هارمه لیـصفت ، هب  زورما  دوب ، هدش  رازگرب  لبق  زور  دودح 20  هک  ار  ارحـص  نمکرت  دیهـش " ناییادف   " ملهچ مسارم  هک  تساور  نیا  زا  دـهد ؛ یم  همادا 
(2) تسا هدرک  جرد  نامزاس ، ناراذگ  ناینب  زا  ینزج  نژیب  تداهش  اب  هسیاقم 

هدوت بزح  . 2

ناریا هیلع  ار  قارع  یثعب  میژر  هنامـصخ  شور  قارع  تسینومک  بزح   " ناونع تحت  یبلطم  رد  مدرم ، هماـن  دوخ ، ناـگرا  زورما  هرامـش  رد  هدوت  بزح 
: تشون دنک " یم  ینابیتشپ  ناریا  بالقنا  زا  موکحم و 

هب ناریا  هیلع  قارع  یثعب  میژر  هنامصخ  شور  هب  تبسن  ار  بزح  عضوم  قارع ، تسینومک  بزح  یمسر  يوگنخس  یـسایس و  تئیه  وضع  دمحا ، لیهس 
: تشاد مالعا  ریز  حرش 

مدرم اب  يراوتسا  یخیرات  طباور  نآ  مدرم  هک  ناریا  ام  هیاسمه  روشک  هیلع  قارع  رب  مکاح  تسیرورت  روتاتکید و  دناب  زیمآ  نونج  هلمح  رخاوا ، نیا  رد  »
هب تبـسن  زیمآ  تموصخ  شور  همادا  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  یگنهامه  رتراک  تامادـقا  اب  ًاـمامت  تامادـقا  نیا  .تسا ...  هتفرگ  جوا  دـنراد ، اـم  روشک 

: هلمج زا  دننک ؛ یم  يوریپ  شور  نیا  زا  یهاشنهاش  يدادبتسا  میژر  ینوگنرـس  زور  زا  قارع ) زیخاتـسر  بزح   ) مکاح ثعب  بزح  ناربهر  .ناریا  روشک 
ياه کهورگ  یخرب  نینچمه  اهنآ و  لامع  اه و  لادوئف  ریاـشع و  ياـسؤر  دـنا ؛ هتـشاذگ  زاـب  هاـش  نارودزم  كاواـس و  رـصانع  يارب  ار  دوخ  ياـهزرم 

یم لیـسگ  ناتـسدرک  ناتـسزوخ و  هب  بیرخت  يارب  دنهد و  یم  مزال  شزومآ  ار  نانآ  دننک و  یم  زیهجت  هحلـسا  لوپ و  اب  ار  ناریا  بالقنادـض  یـسایس 
لـصالا یناریا  هک  نیا  هناـهب  هب  درُک  برع و  ياـه  تیلم  زا  قارع و  فلتخم  ياهرهـش  زا  ار  هاـنگ  یب  هداوناـخ  نارازه  قارع  رد  مکاـح  دـناب  دـنراد ؛... 

هیلع تسا ؛ هتخیر  ناریا  زرم  هب  کیدزن  نازوس  يارحـص  رد  ار  اهنآ  هدرک و  مورحم  ناش  هناـشاک  هناـخ و  زا  يرگیـشحو  تیربرب و  ياـهتنم  رد  دنتـسه ،
کیرحت تامادـقا  هب  تسد  دراد و  یم  لیـسگ  ناریا  ياهزرم  يوس  هب  ار  دوخ  یماظن  ياهدـحاو  دـنک و  یم  یتسیاشان  لامعا  دادـغب  رد  ناریا  تراـفس 

یتسیلایرپما ياه  تکرـش  زا  هک  ناریا  تفن  ناربج  روظنم  هب  ار  قارع  تفن  دـیلوت  لامعا ، هنوگ  نیا  اب  هارمه  قارع  یثعب  ماکح  دـنز ؛...  یم  یگنج  زیمآ 
رب اهنت  تامادـقا  نیا  .دـنا  هدـش  کپوا  نامزاس  طسوت  تفن  ياهب  شیازفا  عنام  اه ، تکرـش  نیمه  هب  تمدـخ  رطاـخ  هب  هداد و  شیازفا  تسا ، هدـش  عطق 

برع و ياه  قلخ  مامت  قارع و  مدرم  عفانم  دـض  هکلب  تسین ، ینیمخ  ماما  یتسینویهـصدض  یتسیلایرپمادـض و  طخ  اهنآ و  عفانم  ناریا و  ياـه  قلخدـض 
فرحنم یـشوپ و  هدرپ  قارع و  يدادبتـسا  میژر  هیلع  اه  هدوت  تفلاخم  مدرم و  ياه  ییاضران  رگنایامن  روشک و  رب  مکاح  دیدش  نارحب  هدـننک  سکعنم 

رد ناریا ، ردارب  ياه  قلخ  رانک  رد  قارع  تسینومک  بزح  .تسه ...  زین  تاداس  نیگب -  رتراـک -  هئطوت  هیلع  هزراـبم  زا  برع  ياـه  قلخ  راـکفا  ندرک 
عـضوم نیا  .دریگ  یم  هتفرگ و  رارق  دنمتداعـس ، دازآ و  هدنیآ  یگدنزاس  يارب  دادـغب و  ماکح  ياه  هئطوت  اه و  هسیـسد  اکیرما و  مسیلایرپما  هیلع  هزرابم 
مـسجت قارع ، راوخنوخ  رورت و  میژر  هیلع  یلمع  ياه  تیلاعف  رد  نینچمه  بزح و  هلجم  همانزور و  رد  يددعتم  ياهرظنراهظا  اه و  هلاقم  رد  اه ، يریگ 

رفنت برع ، ياه  قلخ  عفانم  دضرب  قارع و  ناریا و  ردارب  قلخ  ود  ره  عفانم  دض  رب  دادغب  ماکح  دیدج  تامادقا  هب  تبـسن  ام  بزح  زین  نونکا  .تسا  هتفای 
راوخنوخ و يروتاتکید و  میژر  ینوگنرـس  يارب  تسود ، نهیم  ياهورین  بازحا و  ریاس  اب  هارمه  ار  دوخ  هزرابم  خسار  یمزع  اب  دراد و  یم  زاربا  ار  دوخ 

(3)« .دهد یم  همادا  دریگ ، رارق  برع  ياه  قلخ  ناریا و  ياه  قلخ  رانک  رد  هک  نآ ، ياج  هب  کیتارکمد  یلم و  ماظن  کی  رارقتسا 

قلخ نیدهاجم  نامزاس  . 3

زا يا  هبنج  مادک  ره  هک  دوش  یم  رکذ  همیمض  نیا  رد  فلتخم  بلطم  هس  دهاجم ، همانزور  زورما  هرامش  زا 
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.دهد یم  ناشن  ار  نامزاس  يراک  ياه  شور  اه و  تیساسح 

هب قح  تیمولظم و  عضوم  ظفح  نمض  دوخ ، يراج  شور  قبط  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  .تسا  هدش  هتخادرپ  لوا  هلحرم  تاباختنا  ثحب  هب  هلاقمرـس ، رد 
: تسا هدمآ  هلاقمرس  نیا  رد  .تسا  هدرک  بلطم  ینشاچ  زین  ار  تیعضو  ره  رد  تمواقم  یحیولت  دیدهت  بناج ،

رد ًاصوصخم  تاباختنا  لوا  هلحرم  ینتفریذـپان  جـیاتن  يرازگرب و  هوحن  هب  روشک  یبالقنا  یـسایس و  ياـهورین  تاـضارتعا  تاداـقتنا و  تایاکـش ، هوبنا  »
هک نویسیمک  دارفا  تاباختنا  رد  یشقن  چیه  هتشذگ  نوچمه  نیضرتعم  .دش  رجنم  هرفن  تفه  نویـسیمک  لیکـشت  هب  ماجنارـس  رگید ، رهـش  دنچ  نارهت و 

عفن يذ  تاباختنا  رد  ناشدوخ  هک  یناـسک  تسیاـب  یم  زین  ًاـقالخا  .دنتـشادن  دـشاب ، اوعد  فرط  ود  ره  لوبق  دروم  مَکَح  هباـثم  هب  یتسیاـب  هدـعاقلا  یلع 
هبئاش دوب و  رتهب  مه  اهنآ  دوخ  يارب  نیا  .دنتـشاد  یم  نویـسیمک  باختنا  رد  یـشقن  نیرت  مک  رگید ، ياج  ره  رد  هچ  بـالقنا و  ياروش  رد  هچ  دنتـسه ،

هب هک  دوب  نآ  زا  یکاح  يدعب  رابخا  سپـس  .دـش ...  هدـیزگرب  هبناجکی  يا  هنوگ  هب  نویـسیمک  لاح  ره  هب  نکل  دودز ؛ یم  ناشیا  زا  ار  یتلاخد  هنوگره 
دارفا زا  یخرب  یتح  دـتفا ؛ یم  قیوعت  هب  هام  کی  تدـم  هب  ًامـسر  مود  هلحرم  تاـباختنا  هدیـسر ، تایاکـش  مجح  داـیدزا  نویـسیمک و  راـک  مکارت  تلع 
يدـج یگدیـسر  کی  هک  اسب  هچ  دـنیامن و  تعانق  هام  کی  نیمه  هب  هک  درادـن  دوجو  نانآ  يارب  یمازلا  چـیه  هک  دـنتفگ  یم  ًاـنلع  نویـسیمک  لوئـسم 

هک نیا  نودب  روشک  ترازو  یمومع ، تریح  تهب و  نایم  رد  همه ، نیا  اب  یلو  دنک ؛ باجیا  ار  يرتدایز  نامز  تدـم  تیاکـش ، دراوم  هیلک  هب  يرـسارس 
زور رد  تاـباختنا  هلحرم  نیمود  هک  دوـمن  مـالعا  دـشاب ، هدـش  نشور  دـش ، رجنم  هرفن  تفه  نویـسیمک  سیـسأت  هب  هک  یتایاکـش  همه  نآ  جـیاتن  زوـنه 

 ... .دش دهاوخ  رازگرب   12/2/59

توافت چـیه  نیا  زا  رت  مهم  .دـنام ...  دـهاوخ  یقاـب  دوخ  توق  هب  یتیاکـش  هوکـش و  ره  زا  غراـف  لوا ، هلحرم  رد  هدـش  مـالعا  جـیاتن  هک  تسا  نیا  هجیتن 
هبرجت هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  لیـصافت  نیا  اـب  .تشاد ...  دـهاوخن  دوجو  لوا  هلحرم  اـب  مود  هلحرم  یتاـباختنا  لـمع  زرط  ناـیم  زین  یـساسا  ریگمـشچ و 

راصحنا تسا و  هدش  قیفوت  مدع  تسکـش و  هب  موکحم  شیپ  زا  یمدرم ، ياهورین  راشقا و  مامت  تکرـش  اب  ییاروش  زیمآ  تملاسم  راب و  مهافت  یگدـنز 
یم رارق  رگید  گرزب  یـسایس  شیامزآ  کی  ضرعم  رد  یبـالقنا  ياـهورین  رگید  راـب  هک  تسا  اـج  نیا  و  هتـشاذگن ؟ یقاـب  نآ  يارب  ییاـج  چـیه  یبلط 

... ؟ درک دیاب  هچ   (1)  ... .دنریگ

میهاوخن كرت  ار  نام  یمالسا  یبالقنا و  سدقم  هزرابم  نیتسخن  فوفـص  هاگ  چیه  هتـشذگ  نوچمه  هک  نیا  مغر  هب  رـضاح  لاح  رد  ام  مییوگب  ًاحیرص 
روانش هزرابم  يا  هدوت  قمع  رد  هدیشوپ و  مشچ  زین  یگدنیامن  ياه  یسرک  هیلک  زا  یناملراپ  حطس  رد  دشاب ، تسرد  رگا  هک  میراد  یگدامآ  یتح  درک ،
تایح بیکرت و  لک  هب  طوبرم  هکلب  نامدوخ  هب  طوبرم  يرما  طقف  هن  سلجم ، تاباختنا  هلحرم  نیمود  رد  ام  يریگ  عضوم  هک  دوش  یم  هظحالم  .میوش 

نیا تفگ  ناوت  یم  زورما  هچنآ  اما  تسا ؛ رایسب  نخس  ياج  هراب  نیا  رد  .تسا  روشک  یسایس  تشونرـس  بالقنا و  مامت  مالک ، کی  رد  هدنیآ و  سلجم 
نآ سدـقم  ياهزرم  زا  يرادـساپ  بالقنا و  میرح  زا  عاـفد  يارب  هظحل  نیا  اـت  هک  اـه  تحارج  اـهراشف و  ماـمت  مغر  هب  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  هک  تسا 

(2)« .دومن دهاوخن  راذگورف  زیچ  چیه  زا  مزج  یمزع  اب  نانچمه  دنا ، هدش  لمحتم 

نامزاس یغیلبت  یهیجوت و  صاـخ  ياـه  بلاـق  ناـمه  رد  قارع  ناریا و  ریخا  تاـفالتخا  ردـص و  هللا  تیآ  عوضوم  هب  نینچمه  هماـنزور ، هرامـش  نیا  رد 
هحفـص رد  نآ  ناونع  جرد  .تسا  هدش  جرد  نسحلا " یناه  ردارب  اب  يوجر  دوعـسم  دهاجم ، ردارب  رادید   " ناونع تحت  بلطم  نیا  .تسا  هدـش  هتخادرپ 

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  بلطم  نیا  لماک  نتم  .تسا  بلطم  تیمها  هناشن  همانزور ، لوا 

زا ام  ردارب  تاقالم ، نیا  یط  .درک  تاـقالم  ناریا  رد  نیطـسلف  ریفـس  نسحلا  یناـه  ردارب  اـب  نیطـسلف  ترافـس  لـحم  رد  يوجر  دوعـسم  دـهاجم  ردارب  »
تیآ یتمالس  نارگن  تدش  هب  دوخ  هک  نسحلا  یناه  ردارب  .دیدرگ  ایوج  قارع  رد  ناشیا  تشونرس  ردص و  هللا  تیآ  یتمالس  نینچمه  قیقد و  تیعـضو 

تشاد راهظا  دوب  هللا 
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نیا رد  ینیطـسلف  عبانم  زا  قثوم  تاعالطا  هنوگره  تفایرد  ضحم  هب  مینک و  یم  بیقعت  ًاـقیقد  ار  گرزب  دـهاجم  دنمـشناد و  نیا  هب  طوبرم  راـبخا   " هک
قیمع فسأت  نسحلا  یناه  ردارب  دش و  وگو  تفگ  ناریا  قارع و  تابـسانم  دروم  رد  تاقالم  نیا  رد  .داهن " میهاوخ  نایم  رد  ناریا  مدرم  اب  ار  نآ  دروم ،

تشاد و زاربا  دـهد  رارق  یناریا  ناملـسم  زابرـس  يورردور  ار  یقارع  ناملـسم  زابرـس  دـهاوخ  یم  هک  یتسینویهـص  یتسیلایرپما و  ياه  هئطوت  زا  ار  دوخ 
لیئارـسا اکیرما و  ناش ، یلـصا  نانمـشد  زا  ام  ياـه  قلخ  ناـهذا  ندرک  فرحنم  روظنم  هب  يا  هئطوت  ناملـسم ، ياـه  تلم  ناـیم  يزورفا  گـنج  : " دوزفا

ندرک میقع  يارب  دـشاب ، هتـشاد  ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  هتـشاذگ و  نایم  رد  ناریا  رد  قارع  ریفـس  اب  هلمج  نم  ار  بلطم  نیا  هک  دوزفا  یناه  ردارب  .تسا "
.دومن دهاوخ  شالت  یتسینویهص  یتسیلایرپما و  ياه  هئطوت 

دییأت دروم  ار  نیطسلف  بالقنا  ریفس  تاراهظا  نیدرورف ) خروم 18   ) قارع لابق  رد  نیدهاجم  هدش  مالعا  هیرظن  هئارا  نمض  يوجر  دوعسم  ردارب  ًالباقتم 
هرهب هنوگره  هار  دوخ ، هلیمج  یعاسم  اب  دـنناوتب  زین  سپ  نیا  زا  تاـفرع  رـسای  ردارب  صخـش  نیطـسلف و  بـالقنا  هک  دومن  داهنـشیپ  وزرآ و  هداد و  رارق 

نیزاوم زا  هک  یلخاد  روما  رد  تلاخد  مدـع  لـباقتم و  مارتحا  لوصا  ساـسا  رب  هدومن و  دـس  هطبار  نیا  رد  ار  یتسینویهـص  یتسیلاـیرپما و  ياـه  يرادرب 
ناملسم زابرس  ییورردور  زا  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  تسا ، ینیمخ  ماما  صخش  ناریا و  بالقنا  داقتعا  دروم  لوصا  یللملا و  نیب  تسایس  ریذپان  بانتجا 

يرما نیا  دـنهد و  تمـس  اه  تسینویهـص  اـه و  تسیلاـیرپما  هیلع  ار  هقطنم  ياـه  ههبج  همه  هدومن و  يریگولج  تامـصاخم  شرتسگ  یناریا و  یقارع و 
ریسمرد ًاعبط  هتـشاد و  ییاناوت  نآ  هب  دراد ، قارع  ياه  تسایـس  زا  هک  یتخانـش  یبالقنا و  براجت  هعومجم  هب  هجوت  اب  تافرع  ردارب  نامگ  یب  هک  تسا 
یبالقنا ياهورین  هیلک  نامبالقنا و  يربهر  ینیمخ  ماما  صخـش  قارع و  ناریا و  نیتلم  دامتعا  زا  ایاضق ، زیمآ  تملاـسم  لـصف  لـح و  تامـصاخم و  عطق 

.تسا رادروخرب  زین  هقطنم 

(1)« .دندش راتساوخ  ار  ردص  هللا  تیآ  زا  تاقییضت  هنوگره  عفر  ینمیا و  نیفرط ، همتاخ ، رد 

ناـمزاس شرازگ ، نیا  رد  .تسا  نیدرورف  زور 22  ییاکیرمادـض  ییامیپهار  هب  طوبرم  اه " ناتـسرهش  رد  ایـشیلیم  هژر  شرازگ  ، " لوا هحفـص  مهم  رتیت 
نیا رد  .تخاس » دـهاوخ  ار  قلخ  شترا  هدـنیآ ، رد  ایـشیلیم   » هک تسا  هدرک  حیرـصت  هتـشاد و  ناعذا  ار  شیوخ  یماظن  دـُعب  شرتسگ  هماـنرب  نیدـهاجم 

: تسا هدمآ  شرازگ 

ایـشیلیم .دوش  لیدبت  ام  تکلمم  مدرم  کت  کت  بلق  رد  یعقاو  يدیما  هطقن  هب  ات  دور  یم  نونکا  قلخ ، ادخ و  هار  هدنمزر  تقو ، همین  کیرچ  ایـشیلیم ، »
یم قلخ ، شترا  دوجو  ینعی  یعقاو ، بالقنا  کی  موادت  ترورض  هب  يدج  یخساپ  ناریا و  هدیشک  متـس  قلخ  یتسیلایرپمادض  روش  هب  هناقداص  یخـساپ 
یم سأی  طخ  اه  تسیلایرپما  هناصیرح  ياه  عمط  اهوزرآ و  يور  هب  روشک ، رساترس  رد  ایشیلیم ، راوتسا  مکحم و  ياه  مدق  هوکشرپ  نینط  زورما  دشاب و 

رد فانصا ، نادنمراک ، نارگراک ، نازومآ ، شناد  نایوجـشناد و  زا  معا  فلتخم  راشقا  زا  يرایـسب  قلخ ، نیدهاجم  توعد  هب  خساپ  رد  زورما  .دشک ... 
 ... .دننک انب  ار  قلخ  شترا  هدنیآ  رد  خسار ، یمزع  اب  ات  دنور  یم  دنا و  هدش  لکشتم  ایشیلیم  فوفص 

نازاتـشیپ نیا  لماک  يرایـشه  یگدامآ و  زا  يا  هولج  دوخ  یتسیلایرپمادض ،)  ) تدـحو ییامیپهار  تبـسانم  هب  ناریا  ياهرهـش  رد  ایـشیلیم  هوکـشرپ  هژر 
قلخ دنمهوکـش  يرـسارس  ییامیپهار  رانک  رد  دوخ  هژر  اب  اه  ناتـسرهش  رد  ایـشیلیم  نارازه  .دمآ  یم  باسح  هب  اه  تسیلایرپما  ياه  هئطوت  هیلع  نامرهق 

، دورگنل كارا ، تشر ، ناجیهال ، ياهرهش  رد  نیدرورف  مود  تسیب و  هعمج  زور  رد  هژر  نیا  .دنتـشاذگ  شیامن  هب  ار  قلخ  یعقاو  تردق  ناریا ، نامرهق 
زا نارهاوخ  ناردارب و  .تفرگ  ماجنا  راوسهش  لمآ و  ، رسلباب دابآدومحم ، رابدور ، زاریش ، لباب ، يراس ، زیربت ، ارـس ، هعموص  ناگرگ ، هیمورا ، رهـش ، مئاق 

بالگ لقن و  اهنآ  رس  رب  مدرم  .دوب  ریظن  یب  ایـشیلیم  هژر  زا  مدرم  لابقتـسا  .دندرک  یم  هدامآ  ار  دوخ  مزال ، ياه  نیرمت  اب  هژر ، مسارم  زا  لبق  اه  تعاس 
 ... .دنداتسرف یم  تاولص  ناش  يارب  دندیشاپ ؛ یم 

مالسلا هیلع  یلع  لوق  زا  رکذلا ، قوف  بلطم  هب  هراشا  نمض  وا  .درک  ینارنخس  یکرت  نابز  هب  مدرم  يارب  ناردارب  زا  یکی  ایشیلیم ، هژر  نایاپ  رد  زیربت  رد 
زا لبق  اهنآ ، گنج  هب  دیورب  مکوزغی ؛ نا  لبق  مهوزغا  : " تفگ
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فـسأت راهظا  هدـش ، ام  اب  هطبار  عطق  مدـق  شیپ  هک  تسا  اکیرما  نیا  مه  زاب  هک  نیا  زا  ینانخـس ، نمـض  ردارب  نیا  .دـنیایب " امـش  گنج  هب  اهنآ  هک  نآ 
.میدرک یم  يراک  نینچ  دیاب  شیپ  تقو  یلیخ  نامدوخ  ام  تسا  هتفگ  هدرک و 

نابایخ رد  .دوب  ریظن  یب  ایشیلیم  زا  كارا  مدرم  لابقتسا  .دوب ...  هتخادنا  تشحو  هب  ار  ارگ  سپاو  رصانع  رهش ، نیا  ناوج  يایـشیلیم  بلاج  هژر  كارا  رد 
ولعم م رـصانع  یخرب  درک و  رت  نوزف  ار  نایارگ  سپاو  مشخ  لابقتـسا  نیا  .دـنتخادنا  لـگ  هتـسد  ایـشیلیم  ناهدـنامرف  زا  یکی  ندرگ  هب  مدرم  ناـگرزاب ،

.دندش ناشتکرح  عنام  هتـسب و  اهنآ  رب  ار  هار  یتعیرـش  رتکد  نادیم  رد  دـنزیرب ، مه  هب  ار  ایـشیلیم  فوفـص  دـنناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  دـندید  یتقو  لاحلا 
زیگنا هقرفت  ياه  تساوخ  هب  نیمجاهم  اب  ندشریگرد  اب  دشن  رضاح  دوب ، هدمآ  نوریب  یتسیلایرپمادض  تدحو  ییامیپهار  يارب  دوخ  هک  كارا  يایشیلیم 

.دومن عطق  دش  یم  کیدزن  لحم  نایاپ  هب  تشاد  هک  ار  هژر  لماک  يرایشوه  اب  هک  دوب  نیا  .دنز  نماد  اهنآ 

نیا خسار  مزع  تبالص و  رد  وا  ات  دیـشاپ  ام  نامرهق  قلخ  لد  رد  دیما  رذب  روشک ، رد  دوخ  هژر  اب  ایـشیلیم  هناسویأم ، ياه  شالت  نیا  زا  یخرب  مغر  یلع 
(1)« .دنیبب رت  کیدزن  رتدوز و  هچ  ره  ار  مسیلایرپما  تراسا  زا  هبناج  همه  لماک و  ییاه  زادنا  مشچ  قلخ ، ادخ و  هار  ناگدنیوپ 

ایـشیلیم و غیلبت  تیدوجوم و  مالعا  هنوگ  نیا  تسا ، يریگ  لکـش  لاح  رد  زین  بالقنا  دـیدج  هاپـس  و  يزاـسزاب ، لاـح  رد  هتـشذگ  شترا  هک  یلاـح  رد 
ینویلیم شترا 20  جیـسب و  اب  طبر آ ن  زین  یمـسر و  حلـسم  ياهداهن  اب  نآ  طابترا  هک  نیا  نودب  مه  نآ  دـشاب ، هتـشاد  هدـنیآ  رد  تسا  رارق  هک  یـشقن 

رت گنر  مک  رترید و  هچره  تسا  رارق  هک  یتمواقم  دنک ؛ یم  دیکأت  ار  ماظن  تیمکاح  ربارب  رد  نامزاس  تمواقم  یـصاخ  عون  دومن  دوخ  دوش ، صخـشم 
اب تمواقم ، روضح و  مالعا  نیا  دروخرب ، نآ  نامز  ات  .دشاب  هتشاد  دوجو  یتآ  یمتح  دروخرب  يارب  مزال ، يورین  بذج  يارب  مزال  تصرف  ات  دوش  ینلع 

ناکما ار  نانآ  ندرک  راد  هلئـسم  سپـس  رمتـسم و  يورین  بذـج  بیترت ، نیا  هب  ات  تسا  هارمه  ینیمخ  ماما  زا  تیامح  اکیرما و  اب  هزرابم  نوچ  یتالوقم 
.تسا رما  نیمه  يایوگ  يدح  ات  نآ ، لیذ  تارابع  همانزور و  هرامش  نیا  مراهچ  لوا و  هحفص  ياه  سکع  هب  هجوت  .دنک  ریذپ 

رسارس ار  ناریا  مینک ؛ یم  اپ  هب  یقلخ  شترا  رهش : مئاق  : » تسا هدش  هتشون  نآ  لیذ  هدش و  هداد  ناشن  رهش  مئاق  رد  ایـشیلیم  هژر  لوا ، هحفـص  سکع  رد 
لیذ هدـش و  هداد  ناشن  ینیمخ  ماما  سکع  ینیطـسلف و  ياه  هیفچ  اب  ییامیپهار  تسا ، زاریـش  هب  طوبرم  هک  مراهچ  هحفـص  سکع  رد  .مینک » یم  مانتیو 

« .درادن ربخ  رتراک  ام  ششوک  راک و  زا  درادن ، رثا  رگید  يداصتقا  میرحت  زاریش : : » تسا هدش  هتشون  نآ 

رت شیب  ار  ناراداوه  هلئـسم  زور  ره  هک  دوش  یم  هارمه  یطورـش  اب  تکرح  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  ماما  ماظن و  یهارمه  اـب  تکرح  ورین ، بذـج  شور 
.چیه رگید  ماظن و  ماما و  هب  تبسن  دشاب  هنیک  اهنآ  رد  طقف  هک  دوعوم  يریگرد  زور  ات  دنک 

زرابم ناناملسم  شبنج  . 4

عطق ات  یسوساج  هنال  لاغشا  زا  ناونع "  اب  يا  هلاقم  دوخ  زورما  هرامـش  رد  نامیپ ، رتکد  يربهر  هب  زرابم  ناناملـسم  شبنج  هورگ  ناگرا  تما ، همان  هتفه 
تیمکاح رد  تقوم  تلود  رصانع  زا  دیدش  حیرـص و  داقتنا   ) دوخ یمئاد  لاور  قبط  زرابم ، ناناملـسم  شبنج  هلاقم ، نیا  رد  .درک  جرد  اکیرما " اب  هطبار 

: دسیون یم  دهد و  یم  همادا  تموکح ) رگید  حانج  زا  میالم  داقتنا  زین  ینونک و 

عطق هب  مدرم  هنارصم  تساوخرد  ربارب  رد  و  شا ، یلخاد  ياه  هاگیاپ  اکیرما و  اب  هزرابم  زج  هب  دندوب  زیچ  همه  رکف  هب  هتشذگ  هام  لوط 9  رد  هک  یناسک 
ناناوج و روشرپ  ياهراعش  نونکا  دندوب ، تردق  رس  رب  زیتس  تباقر و  میانغ و  میـسقت  مرگرـس  تخـس  دنداد و  یم  ناشن  یتوافت  یب  اکیرما  اب  تابـسانم 

تیعقاو اـب  ار  مدرم  دانـسا ، ياـشفا  .دـندوب  روـخلد  تخـس  نایوجــشناد  مادـقا  نـیا  زا  لد  رد  هـچ  رگا  دـندرک ؛ یم  رارکت  ار  ماـما  ياـهدومنهر  مدرم و 
هریش مدرم  رس  تقیقح  رد  دنتسویپ و  بالقنا  ياروش  هب  تقوم  تلود  لاربیل  ياضعا  .دادن  خر  تردق  زکارم  رد  يداینب  لوحت  اما  درک ؛ انشآ  نارادمامز 

دوب و هدروخ  هبرض  یبیقر  .دندیلام 
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ًابلق هچ  رگا  دوب ؛ نایوجـشناد  مادـقا  زا  داشان  نارگن و  رت  مک  نادرمتلود ، اب  هسیاقم  رد  عومجم  رد  اروش  یبزح  یناحور و  حانج  اما  درب ؛ یم  هرهب  یبیقر 
(1) .لطاب ار  نآ  رد  زامن  تسناد و  یبصغ  ار  ترافس  نیمز  نانآ  زا  یکی  یتح  دندرکن و  تیامح  قیوشت و 

یم تاغیلبت ، اه و  يراکبارخ  زا  ثعب  بزح  ياه  هزیگنا  فادها و  لیلحت  یسررب و  هب  زرابم  ناناملسم  شبنج  هاگن  زا  رگید ، يا  هلاقم  رد  روبزم ، هیرـشن 
: دسیون یم  دزادرپ و 

یمالـسا بالقنا  هیلع  اه  يراکبارخ  یتاغیلبت و  تالمح  اب  نینچمه  یـسوموبا ، کچوک و  گرزب و  بنت  هریزج  هس  فرـصت  تساوخ  اـب  نیـسح  مادـص 
: دریگ راک  هب  دوخ  میژر  تابث  لیئارسا و  مسینویهص  اکیرما و  مسیلایرپما  عفانم  هب  تمدخ  رد  ار  ریز  فادها  دهاوخ  یم  ناریا ،

هدوت قیمع  یتیاضران  ینورد و  نارحب  اهداضت و  رب  یـششوپ  ات  یجراخ ، گنج  کی  تلاح  رد  مدرم  شترا و  جیـسب  قارع و  رد  گنج  ّوج  يرارقرب  . 1
.ددرگ ثعب  میژر  زا  قارع  مدرم 

اب برع  هدـنمزر  ياـهورین  رگید  نیطـسلف و  تضهن  يریگرد  هنحـص  زا  اـت  ناریا ، ياـهزرم  هب  دوخ  شترا  لیـسگ  ناریا و  اـب  يریگرد  ندرک  دومناو  . 2
.دیامن هنادنموربآ  هیجوت  ار  نیطسلف  تضهن  اب  يراکمه  لیئارسا و  مسینویهص  اب  شا  هلباقم  مدع  قیرط  نیا  زا  دشاب و  رود  هب  لیئارسا  مسینویهص 

دـشر يارب  بساـنم  هنیمز  داـجیا  هقطنم و  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يریذـپریثأت  دـشر و  نتـسکش  يارب  اـکیرما  مسیلاـیرپما  موـش  هشقن  هـب  کـمک  . 3
.دحاو تما  داجیا  یمالسا و  بالقنا  تکرح  ربارب  رد  برع  ياوتحم  نودب  یتسیلانویسان  تاساسحا 

میقتسم و يریگ  تهج  رد  فاکش  هشدخ و  هقطنم ، ناریا و  يارب  زاس  تشونرس  تاظحل  تیـساسح  ناریا و  مدرم  یتسیلایرپمادض  هزرابم  يریگ  جوا  . 4
(2) ناریا قارع و  یبناج  يریگرد  داجیا  هارمه  اکیرما ، گرزب  ناطیش  اب  هزرابم  رد  ناریا  ناملسم  قلخ  ياه  هدوت  جیسب 

هک ییاهراشف  رد  قارع  اکیرما و  كرتشم  عفانم  هب  ناریا ، ياهزرم  رانک  رد  ییارآ  فص  زا  قارع  ياه  هزیگنا  رت  شیب  حیـضوت  رد  نینچمه  تما  هیرـشن 
: دسیون یم  دزادرپ و  یم  دننک ، یم  دراو  یمالسا  بالقنا  هب 

یلـصا رطخ  زا  ندنامرود  يارب  قارع  میژر  هیجوت  نیرتهب  دوخ  روشک ، ود  نیب  گنج  تلاح  داجیا  قارع و  ناریا و  ياهزرم  رد  یقارع  ياهورین  شیارآ 
یمالسا بالقنا  هنایمرواخ و  هقطنم  مدرم  يارب  زاس  تشونرس  ساسح و  تاظحل  نیا  رد  .تسا  هدش  لیئارـسا  ياهزرم  رانک  رد  هیروس و  نانبل و  رد  دربن 

هک اکیرما  مسیلایرپما  .تسا  شکارم ) ... ، ندرا ، رصم ، ناتسبرع ،  ) هقطنم عجترم  ياه  میژر  هب  کمک  نیرتهب  دوخ  ناریا  هیلع  قارع  شترا  جیسب  ناریا ،
ثعب میژر  تکرح  نیا  زا  دنک ، یم  دراو  ناریا  یمالسا  بالقنا  رب  ار  دوخ  يداصتقا  یسایس -  راشف  رت  شیب  هچ  ره  طباور ، عطق  يداصتقا و  هرـصاحم  اب 
ناریا بالقنا  دریگارف ، ار  هقطنم  رـسارس  دناوت  یم  هک  یمالـسا  بالقنا  کی  ياج  هب  هک  تسا  اکیرما  تساوخ  نیا  اریز  ددنب ؛ یم  ار  هفرط  نیرتهب  قارع 

(3) .دزاس حرطم  ار  بارعا  ربارب  رد 
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لیروآ 1980 یناثلا 1400 17  يدامج  نیدرورف 1359 1  هبنشجنپ 28  گنج  رامشزور 

635

ینایاپ تاعاس  رد  .درک  مالعا  ناریا  هب  طوبرم  ار  يا  هزات  تامیمـصت  رتراک  هبنـشجنپ )  ) زورما دـندرک ، یم  يروآدای  ًابترم  زین  اه  هناـسر  هک  روط  ناـمه 
تخادرپ و هیـضق  قباوس  رکذ  هب  ادتبا  رتراک  شرازگ ، نیا  رب  انب  .دادربخ  رتراک  زورما  یتاعوبطم  هبحاصم  زا  اکیرما  ویدار  ناریا ) تقو  هب   22:30  ) زورما

میرحت نوچ  یتامادـقا  دـهدن ، ناـشن  بولطم  شنکاو  ناریا  هچناـنچ  دوزفا  درک و  مـالعا  ناریا  هیبـنت  هنیمز  رد  ار  اـکیرما  تلود  هزاـت  تامیمـصت  سپس 
يارب اج  دـهدن ، هجیتن  زیمآ  تملاسم  تامادـقا  نیا  رگا  هک  درک  دـیکأت  دـیدهت و  رخآ  رد  يو  .دوزفا  دـهاوخ  تاهیبنت  نیا  هب  زین  ار  یتارباخم  ییوراد و 

: تفگ رتراک   (1) .دوب دهاوخ  زاب  یماظن  تامادقا 

یللملا و نیب  نیناوق  لوصا و  همه  فالخرب  راک  نیا  .دنا  هدش  هتـشادهاگن  تراسا  رد  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  دـنمراک  نونکات 53  هتشذگ  ربماون  زا  »
ییاکیرما ياه  ناگورگ  يدازآ  يارب  تنوشخ ، زا  رود  یلو  یهیبنت  تامادـقا  هلـسلس  کی  يارجا  هب  عورـش  اکیرما  .تسا  هدوب  یناسنا  تفارـش  اب  ریاـغم 

هدامآ اه  ناگورگ  نتخاس  دازآ  يارب  ناریا  تاماقم  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  هک  میدرک  تفایرد  یمئالع  تاعالطا و  یناریا  تاماقم  زا  هیوناژ  هام  رد  .درک 
تارکاذم .دزادنا  قیوعت  هب  ار  ناریا  میژر  هیلع  رتدیدش  ياه  میرحت  عضو  تفرگ  میمـصت  اکیرما  نامز ، مه  دنتـسه و  اکیرما  اب  يدـج  تارکاذـم  ماجنا 

هب ترافس  رگلاغـشا  نویطارفا  تسد  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  تادهعت ، نیا  هلمج  زا  .دش  ناریا  تاماقم  نیرتالاب  بناج  زا  یتادهعت  هب  رجنم  ناریا  اکیرما و 
.دشن افو  تادهعت  نیا  هب  .دوب  ناریا  تلود  طسوت  اهنآ  يدازآ  سپس  تلود و  هدهع 

اریز میدرک ؛ مالعا  ناریا ، میژر  هب  رت  شیب  راشف  نتخاس  دراو  يارب  يداصتقا  یسایس و  تامادقا  هلـسلس  کی  شیپ ، زور  هد  دودح  لیروآ ، هام  لیاوا  رد 
.دراد همادا  اه  میرحت  نیا  .دوب  ریگرد  یللملا  نیب  حطس  رد  یتسیرورت  مادقا  نیا  رد  ًامیقتسم  اراکشآ و  نامز ، نآ  زا  ناریا  تلود 
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هدش دودـسم  ياه  ییاراد  زا  اکیرما  هکنیا : هلمجزا  درک ، مالعا  ناریا  هیلع  يدـیدج  تامادـقا  دـش و  رهاظ  نویزیولت  رد  یلبق  مالعا  اب  رتراک  اکیرما : رد 
مادقا کیدزن و  هدنیآ  هب  ار  ییوراد  ییاذـغ و  داوم  میرحت  رتراک  .درک  دـهاوخ  تشادرب  ار  ناریا  اب  طابترا  رد  اکیرما  یماظنریغ  یماظن و  جراخم  ناریا 

.درک لوکوم  قوف ، تامادقا  ندنام  قفومان  هب  ار  یماظن 

ییاکیرمادـض ًادـیدش  عضاوم  یـسایس ، ياه  هورگ  اه و  نایرج  هیلک  ًابیرقت  دـبای ، یم  قیمعت  شرتسگ و  زور  ره  ییاـکیرما  دـض  رفنت  مشخ و  ناریا : رد 
لباقم رد  .تسا  رظن  نیا  لماح  نایرج  تیعورشم  طوقـس  لماع  دوش و  یم  بوسحم  بالقنا  هب  تنایخ  اکیرما  لابق  رد  شزاس  هنوگره  .دننک  یم  مالعا 

شرازگ 637)  ) .دوب نینچ  زین  زورما  هلمج  زا  تسا ؛ اپرب  ییاکیرمادض  تارهاظت  یتبسانم  هب  زور  ره  زین  یسوساج " هنال  "

زا يدادـعت  ًاریخا  .میا  هدرک  عـطق  ناریا  تلود  اـب  ار  دوـخ  کـیتاملپید  طـباور  مـیا و  هدرک  زاـغآ  ار  ناریا  مـیژر  هـیلع  يداـصتقا  هزاـت  ياـه  مـیرحت  اـم 
ناریا دروم  رد  کیدزن  هدنیآ  رد  ًالامتحا  هک  دنتسه  ییاه  میرحت  یسررب  لوغشم  نونکا  دنا و  هدناوخارف  نارهت  زا  ار  دوخ  يارفـس  زین  رگید  ياهروشک 

لح زا  تبحـص  ناریا  تاـماقم  دراد ، همادا  ناریا  میژر  هیلع  هزاـت  ياـه  میرحت  لاـمتحا  هراـبرد  تاـثحابم  نیا  هک  یلاـح  رد  یتح  .درک  دـنهاوخ  لاـمعا 
زا دـنوش ؛ دازآ  ام  نانطومه  هک  میهاوخ  یم  ام  هتـشذگ و  اهراک  نیا  زا  راک  .دـننک  یم  نآ  زا  رت  شیب  یتح  ای  هیئوژ و  هام  ات  اه  ناگورگ  هلئـسم  ندرکن 

: دوش هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  ناریا  میژر  هیلع  يرت  شیب  ياه  میرحت  مهد  یم  روتسد  زورما  ور  نیا 

یلام ياه  لاقتنا  نآ  يانثتسا  هب  یناریا ، ياه  نامزاس  ای  صاخشا  هب  دنتسه  اکیرما  نیناوق  عبات  هک  یتاسسؤم  صاخشا و  طسوت  لوپ  لاقتنا  هنوگره  .لوا 
تردابم زاجمریغ  لوپ  لاقتنا  هب  یسک  رگا  .دوش  یم  عونمم  دشاب ، اه  ناگورگ  هب  طوبرم  یگداوناخ  جراخم  تخادرپ  ربخ و  يروآدرگ  هب  ًامیقتـسم  هک 

.دش دهاوخ  هتخانش  مرجم  دزرو ،

.دش دهاوخ  عونمم  ناریا  زا  اکیرما  تادراو  هنوگره  .مود 

منک و یم  هدافتسا  جراخ  رد  ییاکیرما  عابتا  تنایص  يارب  دوخ  ینوناق  تارایتخا  زا  .موس 
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ناییاکیرما روضح  هب  ای  اه و  ترفاسم  هنوگ  نیا  هب  هک  ار  یجراخ  عابتا  ناییاکیرما و  نیب  هلماعم  هنوگره  منک و  یم  عنم  ناریا  هب  رفـس  زا  ار  ناـییاکیرما 
هدافتـسا تاعالطا  رابخا و  بسک  دروم  رد  تاعوبطم  قح  زا  تعنامم  يارب  رـضاح  لاح  رد  راـیتخا  نیا  زا  .مزاـس  یم  عونمم  دوش ، یم  طوبرم  ناریا  رد 

هک مهاوخب  ناریا  رد  ییاکیرما  يربخ  ياـه  ناـمزاس  و  ناراـگنربخ ، زا  هک  تسا  نم  هفیظو  تیلوئـسم و  ناریا ، یلعف  عاـضوا  هب  هجوتاـب  یلو  دوش ؛ یمن 
.دنهد شهاک  نکمم  لقادح  هب  ناریا  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  روضح و 

يارب نونکا  مدوب ، هداد  ار  اهنآ  فیقوت  روتسد  هدش و  يرادیرخ  ناریا  تلود  طسوت  ًالبق  هک  یماظن  تازیهجت  مزاول و  هیلک  هک  مهد  یم  روتـسد  .مراهچ 
.دوش هتشاذگ  اکیرما  تلود  رایتخا  رد  اهروشک  ریاس  هب  شورف  يارب  ای  اکیرما و  یماظن  ياهورین  هدافتسا 

اه و ناگورگ  هب  اـکیرما ، رد  ناریا  تلود  هدـش  دودـسم  هیامرـس  رـالد  نویلیم  رازه  تشه  زا  شیب  هک  تساوخ  مهاوخ  راـیتخا  اـکیرما  هرگنک  زا  .مجنپ 
ییاکیرما تاسـسؤم  يراجت  ینامیپ و  تراسخ  ياعدا  تخادرپ  يارب  ناریا ، تلود  ییاراد  نیا  زا  هدـش و  تخادرپ  تمارغ  ناونع  هب  اهنآ  ياه  هداوناـخ 

هدش نآ  لمحت  هب  روبجم  ناریا  ینوناقریغ  تامادقا  ببس  هب  اکیرما  هک  ار  یماظنریغ  یماظن و  نیگنـس  جراخم  نینچمه  دوش و  هدافتـسا  ناریا  میژر  هیلع 
.دوش رسک  ناریا  تلود  ییاراد  زا  تسا ،

مه ار  راک  نیا  دـنزب و  تسد  ناریا  میژر  هیلع  يرگید  تامادـقا  هب  دـیاب  اـکیرما  دـهدن ، ناـشن  يا  هدـنزاس  شنکاو  کـیدزن  هدـنیآ  رد  ناریا  میژر  رگا 
دحتم للم  ناـمزاس  روشنم  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه  درک و  میهاوخ  عنم  ناریا  هب  ار  وراد  ییاذـغ و  داوم  لـمح  ًاـنوناق  تروص  نآ  رد  اـم  .درک  دـهاوخ 

ور نیا  زا  دروآ ؛ لمع  هب  راکاطخ  تموکح  کی  هیلع  ناوت  یم  ًاقح  هک  تسا  یهیبنت  تامادقا  زا  یکی  یللملا ، نیب  تاطابترا  عطق  هک  دـنک  یم  حیرـصت 
نیب تارباخم  تازیهجت  لیاسو و  زا  هدافتـسا  زا  ار  ناریا  ات  موش  هرکاذم  دراو  يا ، هراوهام  تارباخم  یللملا  نیب  نامزاس  وضع  ياهروشک  اب  هک  ما  هدامآ 

« .دنزاس مورحم  یللملا 

ياه شـشوک  هلابند  هنامـصخریغ و  زونه  دنک ، یم  مالعا  زورما  هک  يا  هزات  تامادقا  هک  تخاس  ناشنرطاخ  رتراک  تندـیزرپ   » اکیرما ویدار  شرازگ  هب 
تلم ییابیکـش  ربص و  دـننام  دوجوم  زیمآ  تملاسم  قرط  لیاسو و  هک  دـننادب  دـیاب  یناریا  تاماقم  اما  تسا ، نارحب  نیا  لح  يارب  اکیرما  زیمآ  تملاسم 

« .دور یم  لیلحت  هب  ور  دراد  اکیرما ،

عانتما دوخ  یللملا  نیب  يدـج  تادـهعت  ماجنا  زا  نانچمه  ناریا  میژر  رگا  هک  میوگب  رگید  راب  مروبجم  ما  هتفگ  ًالبق  هک  روط  نامه  : » داد رادـشه  رتراک 
(1)« .دراد رایتخا  رد  يرگید  لیاسو  اه و  هار  اکیرما  دزرو ،

(2)« .دنوش دازآ  دیاب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هک  درک  دیکأت  مکحم  ینحل  نیتم و  یمالک  اب  دوخ ، تانایب  نایاپ  رد  رتراک   » اکیرما ویدار  شرازگ  هب 

هب طوبرم  لاؤس  هب  خساپ  رد  هلمج  زا  داد ؛ خساپ  ناراگنربخ  ياه  شسرپ  هب  رتراک  همادا ، رد 
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ام یسایس  يداصتقا و  جردتم  تامادقا  رثا  هب  . 1 دراد : یگتـسب  لماع  هس  هب  ناریا ، هیلع  یماظن  تامادقا  ندادن  ای  نداد  ماجنا  : » تفگ یماظن  مادقا  نامز 
ناـیناهج و تامادـقا  هب  ناریا  میژر  شنکاو  هـب  .درب 3 . دـنهاوخ  راـک  هب  ناریا  میژر  هیلع  اـه  تلم  ریاـس  هک  ییاـه  مـیرحت  رثا  هـب  .ناریا 2 . میژر  هـیلع 

(1)« .تسا رت  مهم  همه  زا  موس  لماع  نیا  .دوش  یم  لئاق  ناریا  میژر  يارب  ناهج  هک  یتیموکحم 
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یب یعون  زاربا  اب  دـش ، هراشا  نآ  هب  رتراک  زورما  نانخـس  رد  هک  ییوراد  ییاذـغ و  داوم  میرحت  هب  دـیدهت  اب  لوئـسم  تاماقم  یمـسر  دروخرب  ناریا ، رد 
.دوب هارمه  یمومع  ییانتعا 

ناراگنربخ اب  ییوگو  تفگ  رد  اروش ، نیا  وضع  هجراخ و  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  دـش ، لیکـشت  ماگنه  بش  هک  بـالقنا  ياروش  هسلج  ناـیاپ  رد 
ام يارب  يا  هلئـسم  چیه  نیا  هک  ما  هتفگ  مه  ًالبق  نم  : » تفگ لامتحا  نیا  دوجو  مالعا  اب  اکیرما ، هلیـسو  هب  ییوراد  ییاذغ و  داوم  میرحت  لامتحا  هرابرد 
یم داجیا  تالکـشم  يرادـقم  ًاتعیبط  .میا  هتـشاد  مه  ار  اه  فرح  نیا  راظتنا  مینک و  یم  يوریپ  نامدوخ  یلک  عطاق و  تسایـس  زا  ام  دـشاب و  دـناوت  یمن 

هک یتاعالطا  اب  : » درک دـیکأت  يو  .میراد » یگدامآ  میرحت  اب  هلباقم  يارب  ام  لاـح  نیع  رد  دـننک و  تمواـقم  دنرـضاح  ًـالماک  ناـمنطو  مدرم  یلو  دوش ؛
« .دوش داجیا  هدنیآ  هام  شش  يارب  لقادح  ام  مدرم  يارب  یتحاران  نیرت  کچوک  دسر  یمن  رظن  هب  میراد 

رگا لاحره  هب  یلو  تسا ؛ هدیسرن  ام  هب  دروم  نیا  رد  یعالطا  نونکات  : » تفگ اکیرما  هلیسو  هب  ناریا  ییایرد  هرصاحم  لامتحا  هرابرد  ناریا  هجراخ  ریزو 
دوب و هیـضق  نایرج  رد  شیبو  مک  لبق  هام  ود  زا  هجراخ  روما  ترازو  ًالوصا  .درک  میهاوخ  هلباقم  مه  نآ  اب  ام  دـننک ، ییاـیرد  هرـصاحم  ار  اـم  دـنهاوخب 

قفوم يدایز  رایـسب  دودـح  ات  مینک و  هلباقم  لئاسم  نیا  اب  روطچ  هک  هدـش  مزـال  ياـه  ینیب  شیپ  يداـیز  رادـقم  هب  درک و  یم  ار  لـئاسم  نیا  ینیب  شیپ 
چیه رد  هک  متفگ  تحارـص  هب  طباور  عطق  مالعا  زا  دعب  لیلد  نیمه  هب  مینک ؛ لمع  میـشاب و  هتـشاد  فلتخم  ياهاج  رد  دیاب ، هک  ار  يرـصانع  هک  میدش 
یمن يرییغت  نیرت  کچوک  هزرابم ، هب  تبـسن  ام  هدارا  میمـصت و  رد  اـکیرما  تلود  تامیمـصت  هنوگ  نیا  رگید ، ياـنعم  هب  میرادـن و  یلکـشم  يا  هنیمز 
قیرط رد  ام  راک  همادا  هب  دننکب ، مالعا  رگا  مه  الاح  یلو  دندرک ؛ یم  مالعا  لبق  هتفه  کی  یتسیاب  ار  ییوراد  ییاذـغ و  داوم  میرحت  : » دوزفا يو  .دـهد »

(2)« .درک دهاوخن  دراو  يرییغت  هزرابم  تمواقم و 

میرحت هب  دـیدهت  هلمج  زا  اـکیرما  یلبق  تادـیدهت  هب  شنکاو  رد  یناریا  تاـماقم  دروـخرب  عوـن  زین  رتراـک  زورما  تاراـهظا  زا  لـبق  دوـش  یم  يروآداـی 
رد هجدوب ، همانرب و  نامزاس  تسرپرس  بالقنا و  ياروش  وضع  یباحس  هللا  تزع  زورما ، ناهیک  هتـشون  هب  هلمج  زا  دوب ؛ هدش  دای  عضاوم  هباشم  يداصتقا ،

ياه نامزاس  اه و  هناخترازو  اکیرما ، يوس  زا  ناریا  يداصتقا  هرصاحم  اب  هلباقم  حرط  هیهت  يارب  : » درک مالعا  همانزور  نیا  اب  یـصاصتخا  ییوگ  تفگ و 
جیسب لوئسم ، یتلود 
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نیا رد  .دنا » هدرک  زاغآ  نونکا  مه  قیقد ، ياهرامآ  هیهت  يارب  ار  دوخ  عیسو  ياه  تیلاعف  طوبرم ، ياه  هناخترازو  ناصصختم  ناسانـشراک و  دنا و  هدش 
هیلع اکیرما  يداصتقا  هرـصاحم  اب  هلباقم  حرط  يارجا  رد  روشک ، ياه  هار  ردانب و  ناریا و  ینار  یتشک  ياـه  تکرـش  : » تشاد راـهظا  نینچمه  يو  هنیمز 

اب هلباقم  حرط  هیاپ  رب  روشک  زاـین  دروم  ياـهالاک  ملق  رازه  نیمأت 70  اب  یتلود  ياه  نامزاس  اه و  هناخترازو  دـیرخ  ياه  تئیه  دـنوش و  یم  جیـسب  ناریا 
هجدوب همانرب و  نامزاس  طسوت  دشاب ، ناشزاین  دروم  هزادنا  ره  اه  تئیه  یلام  تارابتعا  دنوش و  یم  گنهامه  اکیرما ، يوس  زا  ناریا  يداصتقا  هرـصاحم 

(1)« .دش دهاوخ  نیمأت 
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میقم یناریا  ناکـشزپ  زا  يا  هدع  تسا ، هدش  داجیا  اکیرما  میقم  نایناریا  زا  يا  هدـع  نایوجـشناد و  يارب  ًاریخا  هک  یتالکـشم  اه و  تیدودـحم  لابند  هب 
اهنآ .دنتشاد  مالعا  .یـس.يد  نتگنـشاو  نکاس  نایناریا  نایوجـشناد و  لئاسم  هب  یگدیـسر  هتیمک  اب  ار  دوخ  يراکمه  يا ، هیعالطا  راشتنا  نمـض  اکیرما 

زا يا  هدـع  ناریا ، اب  اـکیرما  یـسایس  هطبار  عطق  زاـغآ  زا  تسا  ینتفگ  (2) دندرک یگدامآ  مالعا  نایوجـشناد  ناگیار  تاـجلاعم  اوادـم و  يارب  نینچمه 
روکذم هداعلا  قوف  هتیمک  اهنآ ، هلمج  زا  .دنداد  لیکـشت  یناریا  نایوجـشناد  يونعم  يدام و  تاجایتحا  عفر  يارب  ییاه  هتیمک  ناملـسم ، زرابم و  نایناریا 

(3) .تسا هدرک  مالعا  هتشذگ  زور  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  تسا  .یس.يد  نتگنشاو  هزوح  يارب 

.دش رازگرب  یسوساج " هنال   " نارهت رد  اکیرما  قباس  ترافس  لباقم  ییاکیرما  دض  ییوجشناد  عیـسو  هزانج  عییـشت  کی  زورما  ناریا ، رد  رگید  يوس  زا 
ياکساربن تلایا  رد  رتراک  راوخنوخ  میژر  نارومأم  تسد  هب  هک  ینایتشآ ، یئاطع  نژیب  دیهش ، يوجـشناد  هزانج   » یمالـسا يروهمج  همانزور  هتـشون  هب 

، مسارم نیا  رد  .دش  عییشت  اکیرما  یسوساج  هنال  لباقم  ات  تسد  يور  رب  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  زا  یهوکـش  اب  زرط  هب  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  اکیرما 
.دنتشاد تکرش  مدرم  راشقا  رگید  نازومآ و  شناد  نایوجشناد و  زا  رفن  نارازه  ماما ، طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  دیهـش ، ناگتـسب  هداوناخ و  ياضعا 

(4)« .تسا اکیرما  تیانج  دنس  نیا  دندز : یم  دایرف  رتراک  اکیرما و  تلود  هیلع  ییاهراعش  اب  ناگدننک  عییشت 

فالخرب : » درک مالعا  داد و  راشتنا  يا  هیعـالطا  اداـناک ، اـکیرما و  رد  یناریا  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  ( 26/1/1359  ) لـبق زور  ود  هک  تـسا  ینتفگ 
هجنکش و هام  دنچ  زا  سپ  ییاکیرما ، نارودزم  طسوت  روبزم  يوجشناد  اکیرما ، رد  یناریا  يوجشناد  کی  یـشکدوخ  رب  ینبم  ییاکیرما  تاماقم  ياعدا 

هزوح روبزم ، نمجنا  ناراداوـه  اـضعا و  هک  تسا  هدـمآ  نینچمه  هیعـالطا  نیا  رد  .تسا » هدیـسر  تداهـش  هب  ینیمخ  ماـما  سکع  نتـشاد  مرج  هب  رازآ 
اپرب تارهاظت  اکساربن  وگاکیـش و  رد  ( 26/1/1359  ) زورما اـکیرما ، لـمع  نیا  هب  ضارتعا  رد  نطومه ، ناملـسم  ناردارب  نارهاوخ و  رگید  و  وگاـکیش ،

(5) .دش دهاوخ  لقتنم  ناریا  هب  يو  هزانج  ( 27/1/1359  ) ادرف دندرک و 

هرابرد ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  هرامش 110  هیعالطا  زین  هتشذگ  زور  دوش  یم  يروآدای 
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یمالـسا نمجنا  هیعـالطا  اـکیرما و  زا  هدیـسر  تاـعالطا  قـبط  ناریا ! فیرـش  تلم  : » دوـب هدـمآ  نآ  رد  هتفاـی و  راـشتنا  یناریا  يوجـشناد  نـیا  تداـهش 
ام دیشر  گرزب و  تلم  ...دیسر  تداهش  هب  اکیرما  رد  ینایتشآ  یئاطع  نژیب  مان  هب  یناریا  زرابم  ناملسم و  نایوجشناد  زا  یکی  اکیرما ، میقم  نایوجـشناد 

میظع ّتنـس  تمواقم و  حالـس  اب  دتـسیا و  یم  ناراکتیانج  همه  لباقم  رد  نکـش ، تب  ماما  زیزع و  مالـسا  زا  يوریپ  هب  نامز  نیا  رد  تسا و  مالـسا  وریپ 
زا تسا و  یکی  نامفده  هار و  دنتسه و  تلم  نیا  ءزج  مه  اکیرما  میقم  ناملـسم و  نایناریا  درب و  دنهاوخ  نیب  زا  ار  یهت  نایم  ياه  تردق  همه  تداهش ،

(1)« .تسشن دهاوخن  بقع  هب  یمدق  هنادرمناوجان  ياه  نتشک  هنایشحو و  ياهراتفر  نیا 
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لیوحت هنیمز  رد  دوخ  تادـهعت  هب  یناریا  تاـماقم  هک  تسا  یعدـم  یهورگ ) ياـه  هناـسر  اـب  وگ  تفگ و  یط   ) اـکیرما يروهمج  سیئر  هک  یلاـح  رد 
هک یـشرازگ  : » درک مالعا  دوخ  یـسراف  شخب  رد  ندنل  ویدار  زورما  دنا ، هدرکن  لمع  اهنآ ) يدازآ  تامدـقم  ناونع  هب   ) بالقنا ياروش  هب  اه  ناگورگ 

ار روشک  ود  نایم  يرّـس  قفاوت  کی  هدحتم  تالایا  هک  دیوگ  یم  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  زا  لقن  هب  هتفای ، راشتنا  ینپاژ  ربتعم  همانزور  کی  رد 
دوب رارق  قفاوت ، نیا  ساسارب  دیوگ  یم  ردص  ینب  ياقآ  زا  لقن  هب  ینپاژ  همانزور  .تسا  هدراذگ  اپ  ریز  دوب ، هدـش  هیهت  اه  ناگورگ  نارحب  لح  يارب  هک 

هب .دوش  هدراذگ  نایرج  رد  زین  يو  دادرتسا  هدـنورپ  دریگ و  رارق  ییوجزاب  دروم  ناریا  ناگدـنیامن  طسوت  دوب ، اماناپ  رد  زونه  ناریا  قباس  هاش  هک  ینامز 
نآ رد  هک  للم  نامزاس  قیقحت  نویـسیمک  هب  هک  دوب  هدرک  تقفاوم  ناریا  ضوع ، رد  دوب و  هدرک  تقفاوم  طیارـش  نیا  اـب  اـکیرما  ینپاژ ، هماـنزور  هتفگ 

(2)« .دهدب يرت  عیسو  لمع  نادیم  اه  ناگورگ  دروم  رد  درب ، یم  رس  هب  نارهت  رد  نامز 
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ررقم گروبـسارتسا  رد  اپورا  ناملراپ  دنک ، یم  يریگیپ  ار  ناریا  دضرب  تامادقا  دیدشت  هک  اکیرما  تلود  ياه  هتـساوخ  هب  تبثم  خـساپ  نداد  تهج  رد 
، یحیـسم ياه  تارکمد  ، » اکیرما ویدار  راگنربخ  شرازگ  هب  .دـهد  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  ناریا  لاـبق  رد  اـپورا  تسایـس  عضو  زورما  هک  تشاد 

هیلع یتکلمم  ریبادـت  همه  ذاختا  هب  ار  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  هک  دـنا  هدرک  داهنـشیپ  یحرط  ناـملراپ ، نیا  ياـه  لاربیل  ناراـک و  هظفاـحم 
تهج نیمه  هب  دنهد ؛ یم  لیکشت  اپورا  ناملراپ  رد  ار  تیرثکا  داهنـشیپ ، نیا  ناحارط  .دنک  یم  توعد  ناریا  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  هلمج  زا  ناریا و 

تیحالـص یجراـخ  تسایـس  روما  رد  ناـملراپ  نیا   » هک درک  يروآداـی  اـکیرما  ویدار  .دریگ » رارق  تقفاوم  دروـم  يداهنـشیپ ، حرط  هک  دور  یم  راـظتنا 
تیمها زا  شتامیمـصت  دـنوش ، یم  باختنا  اپورا  كرتشم  رازاـب  وضع  روشک  مدرم 9  بناج  زا  میقتـسم  روط  هب  نآ  ياـضعا  هک  نیا  هب  رظن  اـما  درادـن ؛

(3)« .تسا رادروخرب  یصاخ 

1065 ص :

ص 1. ، 28/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.28/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 6 ، ، 29/1/1359 هرامش 28 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2

.28/1/1359 اکیرما ، يادص  ویدار  یبرع  شخب  ص26 ، ذخأم 11 ، - 3
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ناریا هدنیآ ، زور  دنچ  یط  هک  درک  هیصوت  دننک  یم  راک  ناریا  رد  هک  یناملآ  ياه  نیسنکت  نادنزرف  نارسمه و  هب  یبرغ  ناملآ  تلود  هنیمز ، نیمه  رد 
(1)« .تسین رظن  دروم  ًالعف  ناریا  زا  ناملآ  ترافس  نانکراک  هیلخت  : » درک مالعا  یبرغ  ناملآ  يرازگربخ  .دننک  كرت  ار 

.دش نارهت  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يروف  يدازآ  راتـساوخ  دحتم ، للم  نامزاس  یمومع  عمجم  ییاینازنات  سیئر  میلـس  دـمحا  میلـس  زورما  نینچمه 
نایم طباور  یللملا و  نیب  نیناوق  لوصا  یمامت  اب  فلاخم  ناریا  مادـقا  نیا  تفگ  ناراـگنربخ  هب  تسناد و  لوبق  لـباقریغ  ًـالماک  ار  يریگ  ناـگورگ  يو 

ییاـهر دـنهد ، ناـشن  تین  نسح  عفن ، يذ  ياـه  فرط  همه  رگا  دراد و  ترورـض  ناریا  رد  ینارحب  عـضو  نیا  ندرک  يداـع  تفگ  يو  .تسا  اـهروشک 
(2) دوب دهاوخن  نکممریغ  ناریا  مدرم  تایاکش  زا  یضعب  لقادح  هب  ییوگ  خساپ  لاح  نیع  رد  اه و  ناگورگ  يروف 

ياه ناگورگ  يدازآ  يارب  یمادقا  هنوگ  چیه  هک  درک  تیاکـش  موس  ناهج  ياهروشک  زا  للم ، نامزاس  رد  هدحتم  تالایا  هدـنیامن  نواعم  لاح ، نیا  رد 
بقاوع تیلوئـسم  دـنهدن ، ناشن  لمع  تردـق  هظحل ، نیا  رد  موس ، ناهج  ياهروشک  للم و  نامزاس  رگا  دوزفا  يو  .دـنهد  یمن  ماـجنا  ناریا  رد  اـکیرما 
تالایا لماک  ینابیتشپ  تخاس و  دنهاوخ  مکحتسم  ار  دوخ  تیعقوم  دننک ، ششوک  ناریا  نارحب  لح  رد  نانآ  رگا  تفگ  يو  .دنریذپب  دیاب  ار  نآ  يدعب 

(3) .درک دنهاوخ  دوخ  نآ  زا  ار  هدحتم 

اکیرما هجراخ  روما  ترازو  زین  زورما  اهنآ ، بیذکت  ناریا و  دضرب  اکیرما  یماظن  مادـقا  هب  طوبرم  تاعیاش  جاور  یمئاد  دـنور  همادا  رد  رگید ، يوس  زا 
هیرـشن شرازگ  تفگ : دیفـس  خاک  يوگنخـس  لواپ  يدوج  .درک  بیذـکت  ناریا  لحاوس  ییایرد  هرـصاحم  ناکما  هرابرد  ار  اکیرما  تاـعوبطم  شرازگ 

(5)-(4) .دهد یمن  قفو  تقیقح  اب  پولک  نوتسوب 
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فالتخا دروم  عوضوم  هب  دش ، رازگرب  كاهنپک  رد  كرامناد ، زا  شرادید  نایاپ  رد  هک  یتاعوبطم  یـسنارفنک  رد  قارع ، هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس 
نارهت رد  روشک  نیا  ترافـس  رد  ییاکیرما  ياه  تاملپید  يریگ  ناگورگ  همادا  هلئـسم  اب  شعوبتم  تلود  هک  درک  دـیکأت  يو  .تخادرپ  ناریا  اکیرما و 

هب قارع  تسا ، هدـش  عـطق  یـساملپید  طـباور  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  روـشک و  نیا  ناـیم  هک  نیا  مـغر  یلع  دوزفا  قارع  هجراـخ  ریزو  .تـسا  فلاـخم 
مامت ار  اهدادرارق  نیا  دـیاب  هک  تسا  دـقتعم  دراذـگ و  یم  مارتحا  تسا ، هداد  اه  تاـملپید  ماـمت  هب  ار  یـساملپید  تناـضح  هک  یللملا  نیب  ياـهدادرارق 
دیدج ماکح  تسا و  هنایمرواخ  هقطنم  مامت  رد  اه  ینماان  اه و  يریگرد  مامت  عبنم  زکرم و  ناریا ، ینونک  تلود  تفگ : يو  .دـننک  ارجا  تقد  اب  اهروشک 

.دننک تلاخد  نانآ  یلخاد  روما  رد  مک  تسد  ای  دنبای  طلست  ناریا  هیاسمه  ياهروشک  مامت  رب  دنشوک  یم  ناریا 

1066 ص :

.28/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، ذخأم 11 ، - 1
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ص2. ، 30/1/1359 دادماب ، همانزور  - 3
.دوش هعجارم  لبق  زور  بلاطم  هب  طوبرم ، ياهربخ  هعلاطم  يارب  - 4

ص12. ذخأم 4 ، - 5
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هب دـیعب  قارع  ناریا و  نایم  گنج  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  ناریا ، هدـننک  کیرحت  زیمآ و  نیهوت  تامادـقا  مغر  یلع  درک : ناشنرطاخ  قارع  هجراخ  ریزو 
(1) .دسر یم  رظن 
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مهم فادها  زا  ینیمخ  ماما  تیصخش  بیرخت  قارع ، تاغیلبت  رد  جیار  لاور  قبط  تسا و  لاعف  زین  مادص  صخش  ناریا ، دضرب  قارع  یتاغیلبت  گنج  رد 
يروهمج سیئر  نیسح  مادص   » شرازگ نیا  رب  انب  .دهد  یم  ناشن  ار  تاغیلبت  هنوگ  نیا  عاونا  زا  یکی  دادغب  ویدار  زورما  شرازگ  .دشاب  یم  تاغیلبت  نیا 

: تفگ دوخ  نانخس  زا  یتمسق  رد  مادص  .درکداریا » رهش  نیا  يادهش  هرطاخ  تبسانم  هب  یمهم  لصفم و  قطن  لصوم  رهش  رد  قارع ،

ینیمخ نیگب و  رتراک ، يارب  دییامن و  طبض  يراون  يور  ار  دادغب  اونین و  هرصب و  ناسین و  فجن ، البرک ، ناتسا  مدرم  ياه  هدوت  يادص  هک  متـسه  لیام  »
دـنناوخ و یم  نانآ  زا  یخرب  یلو  دـنناوت ؛ یمن  .ریخ  ای  دـننکفا  كاخ  هب  ار  تلم  کی  دـنناوت  یم  اـیآ  هک  دـنبایرد  دنونـشب و  ناـنآ  هک  نیا  اـت  دـیتسرفب 
وا .دنیب  یمن  ار  يزیچ  ینیمخ  ًاعبط  .دنیب  یم  هن  دناوخ و  یم  هن  ینیمخ  .دننیب  یم  هن  دنناوخ و  یم  هن  نانآ  زا  یخرب  دـنراد و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ناگدـید 

یمن تروص  نیا  رد  .دـناوخب  ار  يا  همانزور  هک  دـناد  یم  مارح  دـنک و  شوگ  ویدار  هب  هک  دـناد  یم  مارح  دـنک و  هاگن  نویزیولت  هب  هک  دـنیب  یم  مارح 
لح و ار  دوخ  تلم  تالکـشم  دـناوت  یمن  يو  .دـهد  یم  رظن  اه  بالقنا  هرابرد  هنوگچ  ینیمخ  میناد  یمن  ام  .دـهد  یم  رظن  لـلم  هراـبرد  هنوگچ  میناد 

.دیامن دنمتداعس  ار  شیوخ  تلم  دناوت  یم  هنوگچ  سپ  دیامن ؛ لصف 

زین اه  قلخ  نیا  دوخ  میدوب و  دنموزرآ  دنا ، هتفرگ  رارق  متـس  دروم  شیوخ  نانارمکح  طسوت  دوخ ، زارد  خیرات  یط  هک  ناریا  هراچیب  ياه  قلخ  يارب  ام 
ینالوط یهار  زونه  تسا و  ینالوط  اه  قلخ  نیا  تداعـس  هار  زونه  مولعم  رارق  زا  یلو  دنریگ ؛ شیپ  رد  ار  تداعـس  هار  هاش  زا  سپ  هک  دـندوب  دـنموزرآ 

هب دیاب  قارع  تلم  هک  تفگ  داتسرف و  قارع  تلم  هب  یمایپ  شیپ  زور  هس  ییایموم ...  ینیمخ  نیا  .دندرگ  لئان  يدنمتداعس  یگدنز  هب  ات  دنراد  شیپ  رد 
تلم دارفا  زا  رفن  کی  یتح  هک  دـیدیمهف  امـش  هجیتن  رد  ًاعبط  .تسین  تلم  زا  تلود  نیا  هک  اریز  دـنیامن ، ضارتعا  دوخ  تلود  هب  دـنورب و  اه  ماـب  تشپ 
ياه هناخ  ياه  ماب  يور  هرـصب  البرک و  فجن ، ياه  ناتـسا  رد  قارع  مدرم  مامت  هک  دنک  یم  روصت  ینیمخ  نونکا  یلو  هتفرن ؛ دوخ  هناخ  ماب  يور  قارع 

(3)-(2)« .دنیامن یم  يوریپ  ینیمخ  رماوا  زا  هتفر و  دوخ 

1067 ص :

.28/1/1359 لیئارسا ، ویدار  یبرع  شخب  ص5 ، ذخأم 11 ، - 1
زا نایناریا  جارخا   " و ناریا " اکیرما و  هطبار  عطق   " تبـسانم هب  مایپ  ود  یط  يراـج ، نیدرورف  ياهزور 19 و 20  رد  ینیمخ  ماما  دوش  یم  يروآداـی  - 2
هک يا  هیصوت  اه  مایپ  زا  مادک  چیه  رد  ص632و705 ) نیدرورف ، رامشزور 19 و 20  .ك.ر   ) .دوب هدرک  دزشوگ  قارع  مدرم  هب  باطخ  ار  یتاکن  قارع "

همیمض رامـشزور.ك.ر 22/1/59   ) تسا هدـمآ  نارهت  هعمجزاـمن  ياـه  هبطخ  رد  يا  هیـصوت  نینچ  .دوـش  یمن  هدـهاشم  تسا  هدرک  داـی  نآ  زا  مادـص 
.تسا هداد  تبسن  ماما  هب  هدش ، دای  هویش  اب  ار  نآ  ًادمع  مادص  هک  ص816 ) شرازگ 461 ،

.28/1/1359 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 23 ، ذخأم 11 ، - 3
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هاگداد مکح  هب  دندز ، یم  تسد  ییاذـیا  هناحلـسم  تامادـقا  رگید  تفن و  ياه  هلول  راجفنا  هب  هک  قارع  نیطبترم  لماوع و  زا  نتراهچ  زورما ، هاگرحس 
: تسا یکاح  هراب  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور  شرازگ  .دندش  مادعا  ناتسزوخ  یمالسا  بالقنا 

رد ارجا  هلحرم  هب  ار  ناگناگیب  دیلپ  تاین  هورگ ، لیکشت  اب  هک  راکتنایخ  رودزم و  لماوع  زا  رفن  راهچ  همکاحم  روظنم  هب  زاوها  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  »
اهنآ و فارتعا  رارقا و  ناشیا و  تاعفادم  عامتسا  اب  نامهتم و  هیلع  هرداص  تساوخرفیک  هب  هجوت  اب  داد و  هسلج  لیکـشت  خیرات 26/1/59  رد  دنا ، هدروآ 

: دومن رداص  لیذ  حرش  هب  ار  دوخ  مکح  خیرات 27/1/59  رد  هرخالاب  هفوشکم ، ياه  حالس  لیاسو و 

هرود ندـید  يارب  قارع  هب  هورگ  دارفا  ندرب  هنابلط و  هیزجت  هدـیا  اب  يراکبارخ  هورگ  لیکـشت  هب  مهتم  هورگربهر ، تیاـنع ، دـنزرف  يرـصاون  فیرـش  . 1
رد هک  نامیلس  دجسم  زاوها -  تفن  هلول  راجفنا  نادابآ ، هاگتـسیا 4  تفن  هلول  راجفنا  ياه  حرط  هئارا  هورگ و  دارفا  يارب  تامهم  لوپ و  هیهت  یکیرچ و 

، يا هلیتــف  بـمب  .یت.نا.یت ، ، 7 یج.یپ.رآ يداـیز  ریداـقم  لـیوحت  رهـشمرخ ، هاپــس  نیلوئــسم  زا  یکی  ماـجرفان  رورت  داـتفا ، قاـفتا  خـیرات 18/12/58 
.مادعا هب  موکحم  رهشهام ؛ هداج  تفن  هلول  راجفنا  رد  تکرش  و  رگید ، دارفا  هورگ و  دارفا  هب  تلک  رابریت و  فکنیشالک ،

رد تکرش  رهشهام ، هداج  تفن  هلول  راجفنا  رد  تکرش  یکیرچ ، هرود  ندید  يارب  قارع  زرم  زا  زاجمریغ  روبع  هب  مهتم  دیمح ، دنزرف  فیرش  بارض  . 2
رد تکرش  هدنورپ ، رگید  مهتم  هعرزم ) هب  روهشم   ) يرصان دمحم  هب  يراجفنا  داوم  بمب و  لیوحت  رهشمرخ ، هاپس  نیلوئسم  زا  یکی  ماجرفان  رورت  حرط 
هب رهشمرخ  رد  تاسیسأت  هب  بمب  باترپ  رد  تکرش  ناتسزوخ ، هیرـشن  شخپ  رد  تکرـش  نآ ، نغور  رکنات  ندرک  خاروس  نیئوخراد و  میـسیب  هب  هلمح 

.مادعا هب  موکحم  هداز ؛ يدمحا  رباج  قافتا 

نادابآ و هاگتـسیا 4  تفن  هلول  راجفنا  روظنم  هب  بارـض  فیرـش و  زا  یت.نا.یت  بلاق  تشه  لیوحت  هب  مهتم  مکاح ، دـنزرف  هعرزم ) ) يرـصان دـمحم  . 3
هرود ندید  زرم ، زا  زاجمریغ  روبع  یت.نا.یت ، گنـشف و  هحلـسا و  عیزوت  شورف و  دـیرخ و  يرـصاون ، فیرـش  زا  نآ  هلولگ  هس  7 و  یج.یپ.رآ لیوحت 

.مادعا هب  موکحم  یشورف ؛ بورشم  يدزد و  و ]  ] ترارش هقباس  و  یکیرچ ،

داوم شخپ  رد  تنواعم  نآ ، يافخا  گنـشف و  ددع  رابریت و200  هضبق  کی  يزوی و  فکنیـشالک و  هضبق  راهچ  لیوحت  هب  مهتم  هداز ، يدـمحا  رباج  . 4
هب رجنم  هک  ونیم  هریزج  رد  تفن  تکرش  دراگ  نابهگن  يوس  هب  يزادناریت  رهشمرخ ، هاپس  نیلوئسم  زا  یکی  ماجرفان  رورت  رد  تکرش  روتوم ، اب  يراجفنا 

(1)« .مادعا هب  موکحم  رهشمرخ ؛ تاسیسأت  هب  يا  هلیتف  بمب  باترپ  رد  تکرش  تسا ، هدیدرگ  يو  ندش  حورجم 

همانزور رد  راب  نیلوا  يارب  قارع  تلود  : » تشون دوخ  زورما  هرامش  رد  ناهیک  همانزور  لاح ، نیا  رد 
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مدرم ندرک  دازآ  تهج  رد  یششوک  ار  دوخ  هناراکبارخ  مادقا  نیا  قارع  تلود  .تفرگ  هدهعرب  ار  ناتسزوخ  يراجفنا  تایلمع  تیلوئـسم  دوخ ، یتلود 
تاسیـسأت راجفنا  هک  دـندوب  هتـشاد  مالعا  یناریا  لوئـسم  تاماقم  نیا ، زا  شیپ  : » تسا هدوزفا  ناهیک  .دـناوخ » تسرپداژن )!( نالتاق  تسد  زا  ناتـسزوخ 

یتلود همانزور  هک  تسا  راب  نیلوا  نیا  .داد  یمن  ناشن  یمـسر  شنکاو  هنوگ  چـیه  روشک  نیا  اـما  دریگ ؛ یم  تروص  قارع  هلیـسو  هب  زیخ ، تفن  قطاـنم 
(1) .دریگ یم  هدهع  رب  روشک ، نیا  هلیسو  هب )  ) ار اهراجفنا  نیا  تیلوئسم  تسا ، قارع  ثعب  بزح  یمسر  ناگرا  هک  هروثلا " ، " قارع

.درک شخپ  ار  ناتـسزوخ  ریخا  ياه  راجفنا  هب  طوبرم  ياـهربخ  زورما ، تعاس 16:30  رد  یبرع ، ناـبز  هب  قارع  ریهاـمجلا  توص  ویدار  رگید ، يوس  زا 
تمواقم اب  ناریا  رد  مکاح  داژن  سراف  میژر  : » دـش مالعا  همانرب  نیا  رد  .تسا  ناـهیک  لـیلحت  رب  يدـییأت  هدـش ، هتفرگ  راـک  هب  تاـیبدا  تادـیکأت و  عون 

رد هقطنم ، نیا  برع  زرابم  ناناوج  هک  تسا  یکاح  ناتـسبرع  هقطنم  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  .تسا  هدش  ور  هبور   (2) ناتسبرع رد  نامبرع  مدرم  هناریلد 
تفه نامبرع  ناناوج  لوفزد  رهش  رد  .دنا  هدز  ینیمخ  هب  هتسباو  ياه  نامزاس  تاسیسأت و  دارفا ، هیلع  تایلمع  هتشر  کی  هب  تسد  ریخا  زور  دنچ  لالخ 
نادابآ رهش  رد  يریما  نابایخ  رد  نامبرع  ناتسرپ  نهیم  زا  یهورگ  هتشذگ ، هبنـش  هس  زور  رد  دندرک و  یمخز  ار  ینیمخ  هدوسرف  میژر  ناراداوه  زا  رفن 

ياه لحم  اه و  هزاغم  هب  یناوارف  رایـسب  ياه  نایز  اهنآ  راجفنا  رثا  رب  دـندومن و  از  شتآ  بمب  نیدـنچ  نتـشاک  هب  مادـقا  تسا ، یـشورف  هچراپ  رازاب  هک 
یمخز رگید  نت  یس  دندمآرد و  ياپ  زا  سراف  ناتسرپداژن  زا  نت  شش  دمآ و  راب  هب  يدیدش  يزوس  شتآ  دمآ و  دراو  هچراپ  ناگدنشورف  یناگرزاب و 

ریز رد  داسجا  نتفای  يارب  وجو  تسج  درک  هفاـضا  درک و  رکذ  ار  ناگدـش  یمخز  هتـشک و  دادـعت  درک و  فارتعا  ثداوح  نیا  هب  ناداـبآ  ویدار  .دـندش 
(3)« .دراد همادا  راجفنا  نیا  زا  یشان  ياهراوآ 
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طوبرم یبرغ  نامزاس  کی  زورما  دوش ، یم  هرباخم  یمـسرریغ  یمـسر و  فلتخم  عبانم  رد  هک  قارع  یلخاد  عاضوا  ندوب  يداعریغ  زا  يرابخا  لاـبند  هب 
.دنداد ربخ  قارع  رب  مکاح  بوکرس  يروتاتکید و  زا  يوروش ، هب  هتسباو  بزح  کی  و  رشب " قوقح   " هب

مهد  [ سرام هام  لوا  زا  هک  نیا  رب  ینبم  هتـشاد  تفایرد  ییاه  شرازگ  قارع  زا  هک  درک  مالعا  یللملا  نیب  وفع  نامزاس  : » داد شرازگ  ندـنل  ویدار  زورما 
رفن هب 60  بیرق  ناگدش  مادعا  دادعت  اه  شرازگ  نیا  رد  هک  دیوگ  یم  روبزم  نامزاس  .دنا  هدـش  مادـعا  روشک  نآ  رد  رفن  زا 105  شیب  نونکات  دنفسا [

اب نوزفازور  تفلاخم  هب  تبـسن  قارع  تلود  لمعلا  سکع  صاخـشا  نیا  مادعا  نامزاس ، نیا  هدیقع  هب  .تسا  هدـش  رکذ  یماظن  رفن  هعیش و 45  ناملسم 
(4) .دشاب یم  روشک  نآ  رد  تلود 
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.درک
.28/1/1359 دادغب ، ریهامجلا -  توص  ویدار  یبرع  شخب  ص 27 ، ذخأم 11 ، - 3

.28/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 10 ، ذخأم 11 ، - 4
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یخرب هب  یهباشم  وحن  هب  دش ، پاچ  مدرم  همان  زورما  هرامـش  رد  هک  ناتـسدرک " هقطنم  هتیمک  قارع ، تسینومک  بزح   " ياضما اب  يا  هینایب  رد  نینچمه 
مکاح و دـناب  تایانج  زا  یکاح  دـسر ، یم  قارع  فلتخم  قطانم  زا  یپرد  یپ  هک  يرابخا  : » تسا هدـمآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  هراشا  قارع  لخاد  لئاسم 

هجنکش رد  هنایشحو  يدج و  هیفصت  مادعا و  مکح  اهدص  رودص  .تسا  هدش  حیرصت  رـشب  قوقح  روشنم  رد  هک  تسا  یقوقح  نیرت  هداس  ندرک  لامیاپ 
ار مکاح  بزح  دوخ  يربهر  رـصانع  یتح  دوجوم و  يروتاتکید  میژر  فلاخم  ياه  هورگ  هیلک  هکلب  هدوبن ، نیعم  یـسایس  تهج  کی  اهنت  هیلع  اه ، هاگ 

نیناوق بیوصت  لـیبق  زا  هنادرمناوجاـن  لـیاسو  هب  یلو  دنتـسه ؛ دوخ  تشونرـس  هدـنیآ و  نیمـضت  عوـن  نیرت  هداـس  دـنمزاین  قارع  مدرم  .تسا  هتفرگ  ارف 
يرایـسب رد  هک  تسا  یناوارف  داوم  ياراد  نیناوق  نیا  .ددرگ  یم  دودسم  ناشیارب  ییوج  هراچ  هار  تسا ، هدـشن  هدـید  ناهج  رد  نآ  ریظن  هک  يا  هناملاظ 

توعد نامزاس  هب  بستنم  هک  یـسک  ره  هیلع  مادـعا  مکح  رودـص  زا  تسا  تراـبع  نآ  دروم  نیرخآ  هک  ددرگ  یم  مادـعا  مکح  رودـص  بجوم  دراوم 
نآ یتسیرورت  ياه  نامزاس  يروتاتکید و  هاگتسد  مامت  رد  هک  یلم  يداژن و  ضیعبت  .دنک  غیلبت  نآ  راکفا  يارب  ای  دیامن و  کمک  نادب  ای  دشاب  یمالسا 
هب عجار  اهنآ  نیغورد  ياعدا  اب  ریاغم  یلک  هب  نینوخ و  یـشم  طـخ  دادـغب و  ماـکح  تشز  هیرک و  يامیـس  تسا ، هدرتسگ  فلتخم ، ياـه  ساـیقم  رد  و 

اهنآ ندرک  مورحم  لصالا و  یناریا  یقارع  نارازه  ندرک  هراوآ  .دنک  یم  المرب  اشفا و  ار  رشب  قوقح  زا  اهنآ  هنامرش  یب  ندز  مد  مسیلایسوس و  يدازآ و 
رب هدرپ  يرشب  قوقح  نیرت  هداس  زا  مدرم  ندرک  مورحم  رد  میژر  نیا  هنارباج  لامعا  زا  يا ، هنایـشحو  هویـش  نینچ  هب  نانآ  جارخا  ناش و  ییاراد  هیلک  زا 
اه هد  هک  اهدرُک  يراـبجا  ندرک  برع  يارب  هلمح  درُک و  قلخ  هیلع  یتسینیووش  تامادـقا  قارع و  قلخ  عیمج  هیلع  یمدرمدـض  تسایـس  همادا  .دراد  یم 

« .دنک یم  اشفا  تسا ، کیتارکمد  یقرتم و  يورین  هچ  ره  هیلع  ار  يروتاتکید  میژر  نیا  دیدش  هنیک  هتفرگارف ، ار  هداوناخ  رازه 

يریگ تهج  هب  طوبرم  بلاطم  نیا  زا  یـشخب  .تسا  هدـمآ  یبلاطم  زین  قارع  یجراخ  راتفر  هرابرد  قارع ، یلخاد  عاضوا  شرازگ  رب  هوالع  هینایب  نیا  رد 
بزح هینایب ، نایاپ  رد  .تسا  نآ  بالقنا  ناریا و  اب  تیدـض  یقرتم و  ياه  میژر  اب  ینمـشد  و  یعاجترا " ياه  میژر   " اب یگنهامه  رد  قارع  تلود  ياه 

ياـهورین هیلک  : » دـسیون یم  هلمج  زا  دزادرپ و  یم  قارع  رد  یبـالقنا  شبنج  ینونک  عضو  نییبت  هب  ناریا  هدوت  بزح  هیبش  یعـضاوم  اـب  قارع  تسینومک 
هاگیاپ هب  ار  قارع  نیمزرـس  دـشوک  یم  هک  ار  قارع  رد  مکاح  ثعب  بزح  یـشم  طخ  تسایـس و  همادا  زا  یـشان  ياهرطخ  یقرتم ، یلم و  تسود ، نهیم 

اه و هسیـسد  نیا  ربارب  رد  تمواقم  فص و  تدحو  يارب  ار  دوخ  قلخ  ياه  هدوت  ام  .دننک  یم  كرد  دـنک ، لدـب  ناریا  نامرهق  مدرم  بالقنا  هیلع  هئطوت 
ههبج کی  بوچراچ  رد  اه  فص  تدحو  لمع و  تدـحو  تهج  ورین ، مامت  اب  ام  بزح  .میناوخ ...  یم  ارف  ناریا  ریلد  قلخ  زا  ینابیتشپ  تهج  اه ، هئطوت 

يروتاتکید و میژر  ینوگنرس  ناهاوخ  ینونک و  میژر  فلاخم  یلم و  ياه  هورگ  عیمج  هدنریگرب  رد  هک  کیتارکمد  یلم و  عیسو 
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شا هزرابم  رد  ناریا  مدرم  رانک  رد  دشخب و  ققحت  ناتسدرک  يارب  يراتخم  دوخ  قارع و  يارب  یسارکمد  هب  هک  دنشاب -  یلم  یفالتئا  ماظن  کی  رارقتـسا 
(1)« .درک دهاوخ  هزرابم  دریگ -  رارق  نآ  هناراکتیانج  ياه  هشقن  اکیرما و  مسیلایرپما  هیلع 
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نیا نیرت  هدـمع  .دوب  هجوت  لباق  قارع  يزرم  تاـکرحت  اـه و  ییاـج  هباـج  اـهنت ، دادـن و  يور  یـصاخ  يریگرد  قارع  ناریا و  يزرم  طوطخ  رد  زورما 
هتسد رد  یقارع  هطرش  دودح 40  ًاریخا  نیریـشرصق ، يرمرادناژ  زورما  شرازگ  هب  هلمج  زا  داد ؛ يور  ناهاشنامرک  ناتـسا  يزرم  هدودـحم  رد  تاکرحت 

کمرگ هاگیاپ  رد  ورین  دوبمک  هب  هجوت  اب  نینچمه  .دنا  هدش  هدید  هقطنم ، ياه  هداج  رب  فرشم  غادقآ "  " تاعافترا يور  تشگ  لاح  رد  يرفن ، ياه 3 
(2) .تفرگ رارق  هقطنم  رد  رقتسم  ياهورین  هجوت  دروم  نمشد )  ) رواجم هاگیاپ  تیوقت  يدوخ ،) )

ياه حالس  اب  تیوقت  تساوخرد  هاگساپ  نیا  هتـشذگ  زور   (3) دش تیوقت  زورما  ون  باگنت  هاگـساپ  نیریـشرصق ،)  ) يزرم هقطنم  نیمه  رد  لاح  نیا  رد 
یماظن دارفا  لماح  زاگ  وردوخ  هاگتسد  شش  ات  جنپ  نآ ، برغ  يرتمولیک  ود  رد  هاگساپ ، یتشگ  نارومأم  حبص ، تعاس 10  رد  اریز  دوب ؛ هدرک  نیگنس 
نینچمه .دنا  هدوب  ندش  هدایپ  لاح  رد  دنا و  هتـشاد  رارق  یلیرت  يور  اه  کنات  نیا  .دندوب  هدرک  هدـهاشم  کنات  هاگتـسد  تشه  ات  تفه  و  یماظنریغ ، و 

رد زین  زورما  روبزم ، هاگـساپ  ياـه  یتـشگ  تسا  ینتفگ   (4) .دندوب هدش  هدید  زین  دندوب  رگنـس  هاگیاپ و  ندنک  لوغـشم  هک  ردـیرگ  رزودـلب و  يدادـعت 
قارع روشک  لخاد  رد  هاگـساپ  برغ  يرتمولیک  هس  رد  تسا ، هدوب  اهنآ  هارمه  بآ  رکنات  هاگتـسد  ود  هک  یلاح  رد  ار  رزودـلب  هاگتـسد  هس  تعاس 19 ،

(5) دندوب تاماکحتسا  داجیا  رگنس و  ندنک  لوغشم  نانچمه  هک  دندرک  هدهاشم 

هاشنامرک يرمرادناژ  هیحان  یهدنامرف  هب  دوب ، هتفرگرارق  ییاذـیا  هلمح  دروم  ًالبق  هک  رهـش ، تفن  هاشنامرک ، يزرم  هقطنم  هطقن  نیرت  یبونج  زا  نینچمه 
مازعا يرگید  ياج  هب  ار  رهش  تفن  هناخ  هبملت  يرادرب و  هرهب  تاسیسأت  رد  رقتسم  نابهگن  تارفن  رهـش  تفن  يرمرادناژ  هتـشذگ  بش  : » دش هداد  عالطا 

هک ییاج  نآ  زا  يرمرادناژ ، دارفا  اب  يروضح  تاسلج  ررکم و  تابتاکم  هب  هجوت  اب  .تسا  هدـنام  ظفاحم  نودـب  تاسیـسأت  ود  نیا  هجیتن ، رد  هک  هتـشاد 
هتـسویپ عوقو  هب  ًاریخا  هک  تاراجفنا  اه و  يراکبارخ  اب  یفرط  زا  و  دـشاب ، یم  يرمرادـناژ  ياه  ناگی  اب  اهرهـش ، هزوح  زا  جراـخ  تاسیـسأت  يرادـهگن 

یتارباخم ياه  لکد  نینچمه  تسا ، نوریب  كاخ  زا  زیامتم ، هطقن  رد 24  هک  هاشنامرک  رهش -  تفن  هلول  طوطخ  يرادهگن  دروم  رد  دراد  اعدتسا  تسا ،
(7)(6)« .دنیامرف لومعم  لجاع  مادقا  قاطاپ ، رهش و  تفن  ياه  هناخ  هبملت  تاسیسأت  و 
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ص1 و 2. ، 28/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1
هاگـساپ شرازگ  هب  دنتـسم  نیریـشرصق  ناهورگ  شرازگ  هاشنامرک ، هب  نیریـشرصق ، زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 283478  دنـس  - 2

.تیاده
.تایلمع اجاژ ر3 -  ف -  ت -  زا : یماظن 48672  شیف  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  - 3

.27/1/1359 هیحان ر3 و ر2 ، هب  رصق ، گنه  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283326  دنس  - 4
.7/2/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  ر2 -  اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033941  دنس  - 5

يرمرادناژ تاماقم  هب  شرازگ  کی  رد  هاشنامرک ، ناتسا  يزرم  قطانم  رد  قارع  لماوع  یلبق  تالمح  حیـضوت  شرازگ 644 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 6
.هقطنم ص1098

.هاشنامرک هیحان ژ  مرتحم  یهدنامرف  هب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 283476  دنس  - 7
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ضارتعا ًادیدش  لباقم  نابزرم  هب  هلاله ، هاگـساپ  هب  یقارع  نارومأم  یلبق  هناحلـسم  موجه  هرابرد  دـش  رارق  زورما  مالیا ، ناتـسا  رد  عقاو  يزرم  هقطنم  رد 
زا دراد ؛ دوجو  ییاـه  شرازگ  يدوخ  نمـشد و  زورما  تاـکرحت  زا  نینچمه  يزرم  هقطنم  نیا  رد   (1) .ددرگ اضاقت  هدـش  دراو  تاراسخ  ناربج  دوش و 
" هردب  " تیوقت يارب  هربوس ، هب  دادغب  زا  قارع  یهرز   10 رکشل  19 پیت لاقتنا  دراد  لامتحا  هک  داد  رادشه  مالیا  ياه  هاپس  هیلک  هب  هاپس  تاعالطا  هلمج 

ناجنک دس  : » درک غالبا  طوبرم  ياهدحاو  هب  مالیا  يرمرادناژ  گنه  یهدنامرف  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  هداد  زین  يرگید  ياهرادشه  (2) .دشاب هیطابرز "  " و
دوجو زا  رارقتـسا  نیا  اب  دییامن و  رقتـسم  مچ  ناجنک  دس  رد  ار  یمازعا  دـحاو  تسا  مزال  .هدـمآ  رد  قارع  تسد  مد  هیلوا و  ياه  فدـه  ءزج  ًاریخا  مچ 

زا قارع  یبرغ  یلع  ناتسرهش  قرب  : » تسا هدش  مالعا  طوبرم  زکارم  هب  مالیا  گنه  زا  يرگید  شرازگ  رد  .دوشن » هدافتسا  رودقملا  یتح   (3) نادرمناوج
(4)« .دریگ یم  تروص  هقطنم  رد  یماظن  ياهورین  ندرک  هدایپ  روظنم  هب  ًالامتحا  مادقا  نیا  هدش  رظن  راهظا  ربخ  رد  .ددرگ  یم  شوماخ  تعاس 22 

لیز وردوخ  هاگتـسد  راهچ  هارمه  ییایرد  يورین  دحاو  کی  اهنت  تشادن ؛ دوجو  ینادنچ  كرحت  بونج  يزرم  هقطنم  رد  زورما  روشک ، برغ  سکعرب 
هجرد زابرس و  زا 75  لکشتم  دحاو  نیا  .دندش  رقتسم  مازعا و  دابآورـسخ ) يرمرادناژ  ناهورگ  هزوح  لباقم   ) واف هقطنم  هب  پیج  وردوخ  هاگتـسد  ود  و 

(5) .دوب رایرسفا  رسفا و 1  راد و 2 
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، روشک ترازو  هب  شترا  كرتشم  داتس  مالعا  ربانب  لاح ، نیا  رد   (6) .درک مالعا  رفن   21054 زورما ، ات  ار  ناگدش  هدنار  رامآ  نیرخآ  سراپ  يرازگربخ 
(7)« .تسا هدومن  دادغب  هناور  ریگتسد و  قارع  زا  جارخا  تهج  البرک  ناتسا  رد  ار  یناریا  رفن   535 قارع ، تینما  نامزاس  رگید  راب  »

ناگدش هدنار  ناکـسا  يارب  روشک  طاقن  رگید  رد  يدیدج  ياه  هاگودرا  ًاروف  رگا  تفگ : نیریـشرصق  رادنامرف  يدارم  هللاءاطع  ناگدش ، هدـنار  هرابرد 
دراد همادا  تدش  هب  نانچمه  راموس  يورسخ و  ياهزرم  زا  ناگدش  هدنار  دورو  .دش  دهاوخ  داجیا  يزرم  طاقن  رد  یمیخو  رایـسب  عضو  دوشن ، لیکـشت 

رد نیریـشرصق  رادنامرف  .درک  هلباقم  دیاب  هنوگچ  دیآ ، یم  شیپ  هک  یعـضو  اب  تسین  مولعم  .تسین  حالـص  يزرم  طاقن  رد  ناگدش  هدنار  يرادـهگن  و 
هدنار زا  رفن  دنچ  زا  لقن  هب  يو  .تسا  هتـشذگ  رفن  رازه  زرم 15  زا  دادعت  نیا  تفگ : دنا  هدش  مازعا  طاقن  ریاس  هب  هک  یناگدش  هدـنار  لک  دادـعت  دروم 

رد نایعیش  ندروآ  رد  تیلقا  هب  قارع ، ثعب  تموکح  دصق  درک و  دهاوخ  زواجت  رفن  نویلیم  ود  زا  ناگدش  هدنار  دادعت  دنیوگ  یم  اهنآ  تفگ : ناگدش 
(8) درک یساسا  رکف  دیاب  تسا و  مهم  هداعلا  قوف  هلئسم ، نیاربانب ، تسا ؛ قارع 

1072 ص :

.28/1/1359 ص158 ، هیحان 5 ، هب  اجاژ ، ینابزرم  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يا ) هعومجم  دانسا   ) هرامش 42203 دنس  - 1
.12/2/1359 مالیا ، ناتسا  ياه  هاپس  هیلک  هب  مالیا ، تاعالطا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 319707  دنس  - 2

، دوش هدروآرب  ورین  نیمأت  هنیمز  رد  یعطقم  ياهزاین  ات  دـنیآ  یم  رد  يرمرادـناژ  تقوم  مادختـسا  رد  هدـنمزر ، ناونع  تحت  هک  يزرم  قطانم  یلاـها  - 3
.دنوش یم  هدناوخ  درمناوج " "

.28/1/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  ر2 -  اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 0 03391  دنس  - - 4
.23/2/1359 07ر2 -  هب ف 19 -  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287158  دنس  - 5

.28/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  ص42 ، ، 10/2/1359 هرامش 6 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  - 6
.29/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجامس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 034627  دنس  - 7

ص 12. ، 28/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 8
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شرازگ هلمج  زا  تسا ؛ هناراگنا  لهـس  يراکـشآ  روط  هب  مه  ًاضعب  هک  دـننک  یم  لقن  قارع  لخاد  زا  یعونتم  ياهربخ  ناگدـش  هدـنار  هک  تسا  ینتفگ 
هدع دنا ، هدـش  هداد  قوس  ناریا  هب  راموس  زرم  قیرط  زا  هک  نیدواعم  راهظا  قبط  تسا : یکاح  روشک  ترازو  یـسایس  نواعم  میلـسریم  هب  مالیا  رادناتـسا 

ناریا یمالسا  يروهمج  كاخ  هب  هلمح  دصق  دنا و  هدیدرگ  رقتـسم  ناریا  زرم  رد  قارع  روشک  ياهورین  يراکمه  اب  یلیئارـسا  يرـصم و  ياهورین  زا  يا 
(1) .دنراد ار 

یقارع ناسوساج  روضح  هرابرد  ار  ینابرهش  تسرپرس  روشک و  ترازو  نواعم  میلسریم  سدنهم  نانخـس  تاعالطا ، همانزور  زورما  هرامـش  لاح  نیا  رد 
هدش یفخم  رما  يادتبا  زا  ناگدشریگتسد  زا  يدادعت  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  يو  همانزور  نیا  شرازگ  قبط  .تسا  هدرک  رشتنم  ناگدش ، هدنار  نایم  رد 

(2) .دنا هدیدرگ  تشادزاب  تاقالملا  عونمم  دارفا  ناونع  هب  دنا و 

: تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  جرد  قارع  زا  نایناریا  جارخا  هرابرد  يزاریـش  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  زا  یماـیپ  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  نینچمه  زورما 
، یلیئارـسا هرهچ  هس  هفاـیق  و  اوسر ...  تخـس  ار  ثعب  بزح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اریز  دریگب ؛ ماـقتنا  ناریا  زا  لـمع  نیا  اـب  دـهاوخ  یم  ثعب  بزح  »
زا نم  دنگوس  ادخ  هب   ) ناریا نِم  مِقتنَا  هللاو  دیوگ : یم  دنک و  یم  دای  دنگوس  مادص  هک  مینیب  یم  اذـل  تسا و  هتخاس  راکـشآ  ار  وا  ییاکیرما  یـسیلگنا ،

ناملـسم هن  مریگن ، ماـقتنا  ناریا  زا  نم  رگا  ینعی   ) ناریا ْنِم  ْمِقتن   َ َمل ا ْنِا  ًاـیبرع  َـال  ًاملـسم و  ُتسل  یّننا  : ِ تفگ وا  زا  شیپ  و  تفرگ ) مهاوـخ  ماـقتنا  ناریا 
(3) (.« برع هن  متسه 
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.دنتفرگ هدـهع  هب  ار  مصاختم  هورگ  ود  نایم  سب  شتآ  رب  تراظن  ینیطـسلف ، ياه  کیرچ  هیروس و  شترا  دارفا  توریب ، ياه  يریگرد  زور  نیموس  رد 
شخب يدازآ  هعیلط  هب  موسوم  قارع  نارادفرط  ناریا و  رادفرط  هعیش  ناملـسم  ياهورین  نیب  ردص ، هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  راشتنا  یپ  رد  اه  يریگرد  نیا 

قارع ثعب  بزح  نارادـفرط  لما و  شبنج  نایعیـش  ناـیم  توریب  بونج  رد  يا  هدـنکارپ  ياـه  يزادـناریت  زین  هتـشذگ  بش  (4) .تـسا هداد  يور  برع ،
يارب قارع ، ثعب  بزح  لـما و  شبنج  ناـنبل ، یلم  ههبج  نیطـسلف ، تمواـقم  ناگدـنیامن  زا  بکرم  ینویـسیمک  عاـضوا  نیا  رد  .تـشاد  هـمادا  ناـنچمه 

(5) .دش لیکشت  ریگرد  فرط  ود  نایم  سب  شتآ  يرارقرب  اه و  يریگرد  نیا  زا  يریگولج 

رفن تشه  مک  تسد  توریب ، رد  قارع  ترافـس  یلاوح  رد  قارع  ناریا و  رادـفرط  ياـه  یناـنبل  نیب  دروخرب  ناـیرج  رد  رتـیور ، شرازگ  هب  لاـح  نیا  رد 
هموح رد  مصاختم  ياه  هتـسد  .دنتفاتـش  يریگرد  هقطنم  هب  اهدروخ  دز و  نیا  لرتنک  يارب  هیروس  حلـص  ظفاح  ياهورین  نآ ، لابند  هب  هک  دـندش  هتـشک 

یم يرادبناج  قارع  ثعب  مکاح  بزح  زا  قارع  رادفرط  ياه  ینانبل  .دندرک  باترپ  کجنران  مه  يوس  هب  دنتسب و  لسلسم  هب  ار  رگیدکی  توریب  یبونج 
ینابیتشپ ینیمخ  ماما  ناریا  یبالقنا  ربهر  زا  هک  دنتسه  نانبل  ناملسم  نایعیش  ناریا ، نارادفرط  دننک و 

1073 ص :

.28/1/1359 روشک ، یسایس  تنواعم  هب  مالیا ، رادناتسا  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 033912  دنس  - 1
.28/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 2

ص 2. ذخأم 1 ، - 3
.سرپدتیشوسآ ص3 ، ذخأم 15 ، - 4

.سراپ يرازگربخ  توریب -  ص3 ، ذخأم 15 ، - 5
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تحت دوب ، هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  کشوم  اب  اـه ، يریگرد  ناـیرج  رد  هک  ار  قارع  ناریا و  ياـه  ترافـس  ناـمتخاس  هیروس  شترا  دارفا  (1) .دنیامن یم 
دودح 10  » هک تسا  یکاح  ندنل  ویدار  شرازگ  اما  ؛(2)  دندش یمخز  رفن  هتشک و 40  اه  يریگرد  نیا  رد  رفن   15 سیلپ ، شرازگ  هب  .دنداد  رارق  لرتنک 

(3)« .دندش یمخز  رگید  رفن  هتشک و 30  داد ، يور  توریب  رد  قارع  ناریا و  نارادفرط  نایم  هک  ییاهدروخ  دز و  نایرج  رد  رفن 

تـسیلایسوس بزح  رتافد  هیلع  ینیمخ  یتسینیووش  میژر  نارودزم  هنایـشحو  تازواـجت  لاـبند  هب  هتـشذگ و  بش  همین  زا  : » داد شرازگ  زین  دادـغب  ویدار 
تعاس 10 زا  هک  تسا  یکاح  هدیسر  رابخا  .تفرگ ...  ارف  ار  توریب  یبونج  قطانم  ینارگن ، اب  مأوت  شمارآ  نانبل ، رد  یبرع  شخب  يدازآ  ههبج  ثعب و 

هدـنیامن سنویوبا  قیفر  نیطـسلف و  شخب  يدازآ  ناـمزاس  ییارجا  هتیمک  سیئر  تاـفرع  رـسای  هسلج  لاـبند  هب  قطاـنم  نیا  رد  يزادـناریت  هتـشذگ ، بش 
(4)« .دش فقوتم  نانبل ، یلم  شبنج  نیطسلف و  تمواقم  شبنج  ناربهر  یخرب  ثعب و  تسیلایسوس  بزح  يربهر 

یکاح سرپدتیشوسآ  شرازگ  اما   (5) ؛» دش هتفرگرس  زا  يداع  روط  هب  توریب  یبونج  قطانم  رد  رورم  روبع و  زورما  حبص  زا   » روبزم يویدار  شرازگ  هب 
رد يرازگربـخ  نیمه   (6) تـسا لـیطعت  ناـنچمه  یلاوتم  زور  نیموـس  يارب  مصاـختم ، فرطود  ینوکـسم  تـالحم  رد  اـه  هزاـغم  سرادـم و  هک  تسا 

هفاک اه و  ناروتسر  سرادم ، اه ، هزاغم  مظعا  تمسق  کجنران ، هحلـسا و  زا  هدافتـسا  اب  هعیـش  نازرابم  : » تشون روبزم  ياه  يریگرد  زا  رگید  یـشرازگ 
شخب نیب  دـمآ  تفر و  ياه  هار  ندرک  دودـسم  اه ، لیبموتا  کیتسال  ندـنازوس  اب  اهنآ  .دـندرک  لیطعت  هب  روبجم  ار  توریب  نیـشن  ناملـسم  شخب  ياه 

(7) .دنتسب زین  ار  توریب  هاگدورف  هارهاش  توریب ، نیشن  یحیسم  ناملسم و  ياه 

647

ود نیب  دودحم ) هدنکارپ و   ) یماظن زین  یـسایس و  یتاغیلبت ، ياهدروخرب  اه و  شلاچ  موادت  تسا و  يدج  يرما  قارع  دیدهت  روشک ، یلعف  تیعـضو  رد 
رد نآ ، هب  طوبرم  ياه  ناگرا  اه و  نامزاس  اهداهن و  يدوخ و  حلسم  ياهورین  یتلاح  نینچ  رد  .دنک  یم  تیاکح  رطخ  ندوب  يدج  نیمه  زا  مه  روشک 

لیلد هب  زین  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلاع  ناهدنامرف  بالقنا ، اب  نآ  نارـس  يریگرد  لیلد  هب  شترا  .دنراد  رارق  هدـشن  تیبثت  و  راذـگ "  " تیعـضو
ریز یقلخدـض ، شترا  ناونع  تحت  هک  یتیعـضو  رد  ورین  نیا  .تسا  هدروخ  یـساسا  هبرـض  زین  هنیمز  نیا  رد  اکیرما ، هب  یکیتسجل  یتاکرادـت و  ياـکتا 
هاپـس .دـنک  یم  یط  ار  بالقنا  زا  دـعب  یبایزاب  يزاـسزاب و  زا  يدـنک  دـنور  دراد ، رارق  قلخ  نیدـهاجم  یبهذـمریغ و  پچ  ياـه  هورگ  یناور  تاـبرض 

یسایس و یگنهرف ، فلتخم  ياه  هبنج  رد  دیدج  ماظن  ییاناوت  تردق و  یلصا  عبانم  زا  راذگریثأت و  رایسب  ینونک ، عاضوا  رد  هک  یلاح  رد  زین  نارادساپ 
هب دنمزاین  اپون و  دراد و  هتفاین  هعسوت  دودحم و  یتالیکشت  هاپس  .درب  یم  جنر  هرود  نیا  یعیبط  تالکشم  زا  تسا ، یماظن 
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لئاسم هب  اهنت  شفادـها  اه و  تیرومأم  تسا و  ور  هبور  عونتم  مربم و  فیاظو  زا  یهوبنا  اب  وس  کی  زا  لاح  نیا  اب  اما  تسا ؛ يرگ  یماـظن  هبرجت  بسک 
زا مادک  ره  عقاو  رد  .تسا  هجاوم  یفنص  تباقر  زین  یسایس و  ياه  يدنب  حانج  زا  یشان  تالکشم  اب  رگید  يوس  زا  دوش و  یمن  دودحم  یتینما  یماظن و 

لخاد ینونک  یسایس  يدنب  حانج  زا  یـشخب  هک  دراد  ار  سناش  نیا  شترا  نایم ، نیا  رد  .دنتـسه  ور  هبور  دوخ  صاخ  تالکـشم  اب  تالیکـشت ، ود  نیا 
شیارگ اب  شترا  ياهربخ  باتزاب  فلاخم ، ياه  هورگ  یتاغیلبت  راـشف  دـضرب  یمومع  يدـج  شنکاو  لـیلد  هب  نیا  رب  هوـالع  .دوش  یمن  بوسحم  ماـظن 

.تسا رکذ  نایاش  يا  هنومن  هدش ، جرد  ناهیک  رد  زورما  هک  لیذ  ربخ  .تسا  هارمه  هدننکراودیما  زیمآ و  تیامح 

ناشیا اب  دیـسر و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما  روضح  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداش  رکـشلرس  راـسمیت  »
يروهمج شترا  يورین  یمزر  یگدامآ  هرابرد  تاـقالم ، نیا  ناـیاپ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  .درک  هرکاذـم  تاـقالم و 

تلم تمدـخ  رد  نامروشک  ياهزرم  زا  عافد  يارب  ار  یمالـسا  يروهمج  شترا  تاناکما  مامت  ام  تفگ : قارع  زرم  رد  هژیو  هب  اـهزرم  رد  ناریا  یمالـسا 
.درادـن ار  ام  ياهزرم  هب  زواجت  ییاناوت  یتردـق  چـیه  و  برغ ، هقطنم  رد  هژیو  هب  میتسه ، يوق  ام  مییوگ و  یم  اـج  همه  رد  ار  بلطم  نیا  میا و  هتـشاذگ 

دوجو هب  میژر  ینوگنرـس  يارب  ناشروشک  لخاد  رد  هک  تسا  یتضهن  رطاخ  هب  دـنک ، یم  اج  نآ  رد  مه  ییاه  تیلاعف  رگا  دـناد و  یم  مه  قارع  ار  نیا 
رد رگا  ام  درادن و  ار  ام  اب  هلباقم  تردق  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  قارع  تلود  ّالا  ِو  دـننک ؛ بلج  اهزرم  يوس  هب  ار  قارع  مدرم  هجوت  دـنهاوخ  یم  هدـمآ و 

حالـس تشپ  رابجالاب  هک  دنتـسه  یناملـسم  مدرم  زرم  يوس  نآ  میناد  یم  هک  تسا  نیا  يارب  مینک ، یم  عاـفد  طـقف  تلود  نیا  يزرم  تازواـجت  لـباقم 
(1) .مینک یم  افتکا  اهنآ  تالمح  عفد  هب  طقف  ًالعف  میرادن و  دوخ  نابهذم  مه  نانیدمه و  يور  هب  شتآ  ندوشگ  هب  یتبغر  ام  دنا و  هتسشن 

یم ناشن  ار  دـش  رکذ  هاپـس  تیعـضو  هرابرد  هچنآ  زا  ییاه  هبنج  تسا ، هدـش  جرد  زورما  تاـعوبطم  رد  هک  اـه  شرازگ  یخرب  هب  هجوت  رگید ، يوس  زا 
یحیولت روط  هب  یمالـسا ، بـالقنا  هماـنزور  رد  جردـنم  ناتـسزوخ ، هب  ردـص  ینب  يروـهمج ، سیئر  رفـس  هب  طوـبرم  ياـه  شرازگ  رد  هلمج  زا  دـهد ؛
يروهمج سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  اب  ناتـسزوخ  نویناـحور  زورید  رـصع  : » تسا هدـمآ  شرازگ  کـی  رد  .تسا  هدـش  هاپـس  هجوتم  یتاداـقتنا ،

ناتـسا ياهدوبمک  تالکـشم و  حیرـشت  نمـض  نویناحور  زا  نتدـنچ  تاقالم ، نیا  رد  .دـندرک  وگ  تفگ و  رادـید و  ناشیا  تماقا  لحم  رد  نامروشک ،
رد (2)« .دندش تارادا  رد  يزاسکاپ  راتساوخ  دندرک و  هراشا  تارادا  رد  يراک  مک  هب  نارادساپ ، هاپـس  دارفا  زا  یـضعب  لمع  هوحن  زا  داقتنا  ناتـسزوخ و 

ینب نسحلاوبا  ياقآ  روضح  اب  يا  هسلج  رد  زورید  ناتـسزوخ ، ناتـسا  ياه  ناتـسرهش  نارادـنامرف  تالکـشم  لـئاسم و  : » تسا هدـمآ  زین  رگید  شرازگ 
یسررب دروم  زاوها  رد  نامروشک  يروهمج  سیئر  ردص 
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کی تفگ : تسا ، مالـسادض  هکلب  تسین ، مالـسا  رد  مظن  نودـب  هاپـس  هک  هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  ینانخـس  یط  هسلج  نیا  رد  روهمج  سیئر  .تفرگ  رارق 
يزیچ ره  هکلب  تسین ؛ روط  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یبالقنا  داهن  هدش ، لیکـشت  بالقنا  زا  دعب  هک  زیچ  ره  دـننک  یم  نامگ  هتفر و  اهنآ  نهذ  رد  يزیچ 

دوخ زا  ًالماک  ار  نآ  مدرم  دشاب و  هتشاد  یمالسا  یگدنشخرد  هک  تسا  نیا  رد  هاپس  تیمها  تفگ : يو  .تسا  یبالقنا  داهن  دشاب  بالقنا  تهج  رد  هک 
(1)« .دنوش یم  نادرگور  نآ  زا  مدرم  مک  مک  درک ، ییوگروز  مدرم  هب  رگا  سپ  دنک ؛ هزرابم  بالقنادض  اب  دناوتب  ات  دشاب  مدرم  بوبحم  دننادب و 

نیا ناربـهر  زا  نآ  یط  هک  تسا   (2) برعلا هریزج  یمالـسا  بالقنا  نامزاس   " هب نارادساپ  هاپـس  مایپ  هب  طوبرم  تاعوبطم ، رد  هدش  جرد  رگید  عوضوم 
ار مایپ  نیا  نتم  دوخ  زورما  هرامش  رد  دوش ، یم  رـشتنم  حبـص  هک  دادماب  همانزور  (3) .دننک دیدزاب  نارادساپ  هاپـس  ناریا و  زا  تسا  هدش  توعد  نامزاس 

دنب زا  ییاـهر  رطاـخ  هب  ناناملـسم  همه  هک  یکرتشم  فدـه  هب  رظن  : » درک جرد  حرـش  نیا  هب  تسا ، هداد  راـشتنا  زین  هیعـالطا  تروص  هب  ار  نآ  هاپـس  هک 
یمالسا بالقنا  نامزاس  زا  یتئیه  هک  دنک  یم  راختفا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یهدنامرف  ياروش  دننک ، یم  شالت  یتوغاط  ياه  تردق  تراسا 
بالقنا طیارش  نوماریپ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  اب  هدومن و  دیدزاب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  هبنـشکی 31/1/1359  زور  ات  دنک  توعد  ار  امش 

رب یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هب  اـه  تروشم  نیا  میراد  وزرآ  اـم  .دـنهد  ماـجنا  ار  مزـال  ياـه  تروشم  ینیمخ ، ماـما  ترـضح  يربـهر  هب  مالـسا  ناـهج 
قرش و گرزب  ياه  تلود  رامعتسا  دیق  زا  ییاهر  لالقتسا و  يدازآ و  بسک  رد  ار  ناناملسم  میناوتب  دنک و  کمک  یللملا  نیب  مسینویهـص  مسیلایرپما و 

(4) .دریذپب هدش  دای  خیرات  رد  ار  ام  توعد  امش  یمالسا  بالقنا  نامزاس  میراودیما  ام  .میهد  يرای  برغ 

اب ام  راگنربخ  زورما  رهظ  زا  شیپ  : » تسا هدوزفا  ربخ  نیا  جرد  نمـض  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  زین  دوش ، یم  رـشتنم  رـصع  هک  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور 
نودـب راک  نیا  تشاد  راهظا  هطبار  نیا  رد  هداز  بطق  .دومن  راسفتـسا  دروم  نیا  رد  ار  ناشیا  رظن  تفرگ و  سامت  هجراـخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص 

ریزو .تسا  حـیبقت  دروم  یتلود ، ناگرا  کی  ناونع  هب  فـالتخا  لاـجنج و  داـجیا  یطیارـش  نینچ  رد  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  هجراـخ  روما  ترازو  عـالطا 
نیا ریغ  رد  .دریذـپ  ماجنا  نارادـساپ  هاپـس  هدـنامرف  اوق و  لک  هدـنامرف  بالقنا ، ياروش  قیرط  زا  دـیاب  یمیمـصت  نینچ  تخاس  ناشنرطاخ  ناریا  هجراـخ 

مـالعا روکذـم  یبـالقنا  ناـمزاس  لـباقم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  عضوم  زونه  دـش  روآداـی  نینچمه  هداز  بطق  .تسین  راـک  رد  یتین  نسح  تروص 
(5)« .تسا هدیدرگن 

زا ییاه  شخب  اب  دوجوم  یگنهامهان  هنیمز  رد  هاپس  تالکشم  زا  زین  ینلع  ریغ  حطس  رد 
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هب يا  همان  داژن ، ریهظ  پیترس  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  هدنامرف  ياضما  اب  زورما  .دراد  دوجو  ییاه  هناشن  یمالسا ، يروهمج  حلسم  ياهورین 
هک دش  لاسرا  هدقن " نارادساپ  هاپس  هدنامرف  يرفیک  بیقعت   " عوضوم اب  و  ناریا " یمالسا  بالقنا  لک  ناتسداد  یسودق  یلع  جاح  ياقآ  بانج   " ناونع
زا ماهلا  اب  هدومن ، لاسرا  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياروش  هب  هک  یشرازگ  یط  هدقن  نارادساپ  هاپـس  هدنامرف  خیرات 16/11/1358 ، رد  : » تسا هدمآ  نآ  رد 

ناهذا شیوشت  دصق  لمع  نیا  زا  هک  تسا  هدومن  نویبالقنادض  ندومن  حلـسم  هب  مهتم  ارم  یمالـسا ، بالقنا  نیفلاخم  دولآ  ضرغ  ساسا و  یب  تاعیاش 
هقطنم کی  رد  یبالقنا  داهن  کی  لوئسم  زا  فالخ ، راهظا  نیا  هک  نیا  هب  تیانع  اب  .تسا  هتشاد  ار  بالقنا ) ياروش   ) یتکلمم یمسر  تاماقم  یمومع و 

(1)« .دشاب یم  یگدیسر  هجوت و  لباق  هدمآ ، لمع  هب  یگدنزاس  نامز  ساسح و 
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زورما تسا ، هدش  زاغآ  هتشذگ  زور  زا  هک  رهش ، نیا  هاگدورف  رد  نوتـس  کی  فقوت  جدننـس و  رد  شترا  نوتـس  تکرح  زا  يریگولج  هب  طوبرم  نارحب 
دننام .درب  یم  رس  هب  فیلکت  تیعضو و  ندش  نشور  راظتنا  رد  هاگدورف ، هدودحم  ياه  نیمز  رد  رارقتـسا  اب  نانچمه  روبزم  نوتـس  .تفای  همادا  نانچمه 
نمهب شش  نابایخ  فرط  هب  هورگ  هورگ  رگید  دارفا  نازومآ و  شناد  دنتسه و  لیطعت  جدننس  یتعنص  ناتـسرنه  رهـش و  سرادم  زین  زورما  هتـشذگ ، زور 

، فرب فیفخ  شزیر  اوه و  هقباس  مک  يدرـس  دوجو  اب  دادماب ، راگنربخ  شرازگ  هب   (2) .درب یم  رس  هب  لیطعت  همین  تلاح  رد  جدننـس  .دننک  یم  تکرح 
شرازگ هب   (3) .دـندناسر حبـص  هب  ار  هتـشذگ  بش  قباس ، نمهب  مشـش  نابایخ  رد  شتآ  ندرک  نشور  اب  جدننـس  مدرم  فلتخم  تاـقبط  زا  ییاـه  هورگ 
لوغـشم يدرک  ياهدورـس  ندـناوخ  هب  مظنم  فوفـص  رد  رهـش  یلاـها  تسا ، هتفرگ  دوـخ  هب  نصحت  لکـش  هـک  عاـمتجا  نـیا  رد  تاـعالطا ، راـگنربخ 

(4) .دندوب

یکرتشم هسلج  هتـشذگ  زور  دنتـسه ، ارجام  یلـصا  نادرگ  هنحـص  یتلود ، تاـماقم  رظن  هب  هک  جدننـس ، رد  دوجوم  یـسایس  ياـه  هورگ  رگید ، يوس  زا 
سکع درومرد  یلو  درادن ، یعنام  اهنآ  رظن  زا  یـشترا  نوتـس  تکرح  هک  دندرک  مالعا  زورما  حبـص  هنارهام  يریبدت  یط  نآ ، لابند  هب  دنداد و  لیکـشت 

هک تارکمد  بزح  يوگنخـس  .دنام  یمن  خساپ  نودب  دوش  کیلـش  مدرم  تمـس  هب  يریت  رگا  دنرادن و  یتیلوئـسم  چیه  نوتـس  نیا  ربارب  رد  مدرم  لمعلا 
بزح يوگنخس  یلع  دیس   (5) .درک دـهاوخ  روبع  جدننـس  رهـش  زا  هک  تسا  هدرک  مالعا  شترا  تفگ : نینچمه  داد ، رارق  ناهیک  رایتخا  رد  ار  ربخ  نیا 

تسناد و عنام  یب  ار  جدننـس  رهـش  يدـنبرمک  هداج  زا  یـشترا  نوتـس  تکرح  ناهیک  راگنربخ  اـب  ییوگ  تفگ و  رد  زین  جدننـس ، تالیکـشت  تارکمد ،
دراو هکنیا  زا  دـعب  یلو  درک ؛ دـنهاوخ  لمع  روطچ  مدرم  میتسناد  یمن  اریز  میدوب ؛ فلاخم  نادرگ  نیا  مازعا  اب  جدننـس  هب  شترا  ندـمآ  زا  لـبق  تفگ :

رد ار  بش  هک  میدرک  داهنشیپ  اهنآ  هب  ام  دوزفا : يو  .تسا  عنامالب  زقس  يوس  هب  تکرح  هک  میتفگ  اهنآ  هب  زورید  دندش ، رهش 
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دوخ هک  روـط  نآ  تفگ : ناـیاپ  رد  وا  .دـنتفریذپ  ار  اـم  داهنـشیپ  نیا  هنامیمـص  اـهنآ  دـننک و  تکرح  يدـنبرمک  هداـج  زا  حبـص  دنربرـس و  هب  هاـگدورف 
(1) .درک دنهاوخ  تکرح  زقس  فرط  هب  يدنبرمک  هداج  زا  زورما  دنتفگ ، یشترا  نادرگ  نیا  ناهدنامرف 

.دش ایوج  ار  شرظن  تفرگ و  سامت  ناتسدرک ، هدایپ   28 رکشل هدنامرف  يردص ، گنهرس  اب  زورما  جدننـس  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  لاح ، نیا  رد 
شترا نوتـس  روبع  لباقم  رد  حلـسم  ياه  هورگ  تسا ، هدـمآ  لمع  هب  يرادناتـسا  لوئـسم  هلیـسو  هب  رکـشل و  قیرط  زا  هک  یـششوک  مامت  اب  : » تفگ يو 

فرح نیرخآ  میشاب و  هتشاد  كرتشم  يا  هسلج  هک  ما  هدرک  توعد  رهش  نیدمتعم  زا  يرادناتـسا  لوئـسم  هلیـسو  هب  نم  دنیامن و  یم  تمواقم  ناکامک 
« .میناسرب مدرم  ناگدنیامن  عالطا  هب  ار  یمالسا  يروهمج  شترا  عورشم  ياه  هتساوخ  مینزب و  رهش  نیدمتعم  اب  هسلج  نآ  رد  ار  ناماه 

نازومآ شناد  نادنمراک و  زا  يرایسب  دمآ و  رد  لیطعت  لاح  هب  سرادم  تارادا و  رثکا  زورما  : » دیازفا یم  دوخ  شرازگ  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ 
دوشن نشور  نامیارب  ات  ام  هک  دنا  هتـشاد  مالعا  سراپ  يرازگربخ  هب  نانآ  زا  نت  دنچ  دنا و  هدـمآ  درگ  رهـش  فلتخم  طاقن  رد  مدرم ، ياه  هورگ  ریاس  اب 

ياه هداج  ای  رهـش و  لخاد  زا  نآ  روبع  اب  دورب ، تشدرـس  هب  اج  نآ  زا  ای  دوشب و  جدننـس  دراو  دهاوخ  یم  يروظنم  هچ  هب  یماظن  زهجم  نوتـس  نیا  هک 
(2)« .درک میهاوخ  تفلاخم  يدنبرمک 

يوس هب  یماظن  ياهورین  تکرح  يارب  ار  هار  تساوخ  جدننـس  مدرم  زا  یمایپ  یط  اوق  لک  هدنامرف  ماقم  رد  يروهمج ، سیئر  ردـص  ینب  رگید ، يوس  زا 
هباج روظنم  هب  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ياهدحاو  دمآ  تفر و  عنام  يا  هدع  جدننـس  رد  متفای  عالطا  : » تسا هدمآ  مایپ  نیا  رد  .دننک  زاب  زرم 
رانک رد  دنرـضاح  دندوب  یعدم  هک  یناسک  .دندش  دندوب ، هدش  دراو  جدننـس  هب  روشک ، زا  عافد  يارب  زرم  هب  نتفر  شیوخ و  دارفا  اه و  هورگ  ندرک  اج 

شقن اراکـشآ  هک  اه  هورگ  هنوگ  نیا  هب  مهاوخ  یم  جدننـس  مدرم  زا  نم  .دـنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  راتفر  عون  نیا  دـنگنجب ، یجراخ  نامجاهم  اـب  شترا 
دنمتفارـش مدرم  زا  .دننک  هلباقم  اهنآ  اب  دوخ  دنهدن و  نادیم  دننک  یم  يزادنا  گنـس  ام  روشک  زا  عافد  رما  رد  دـننک و  یم  يزاب  ار  یجراخ  مجنپ  نوتس 

اب هلباقم  هنوگ  نیا  رگا  دوبن و  ساسح  یتیعقوم  روشک  تیعقوم  رگا  هک  دننادب  یـشترا  ناردارب  دـننک و  زاب  شترا  يارب  ار  هار  دوخ ، مهاوخ  یم  جدـننس 
دراد هفیظو  شترا  ینوـنک ، ساـسح  طیارـش  رد  نکیل  مدرک ؛ یمن  ییاـنتعا  تاثبـشت  نیا  هب  نم  دز ، یمن  همطل  ناریا  تیهاـم  هب  طیارـش ، نـیا  رد  شترا 
شا هفیظو  ماجنا  قیرط  رد  دوخ  هار  رس  زا  ار  یعنام  ره  دنک و  ظفح  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  يدادجا  ابآ و  نیمزرـس  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 

(3)« .دناسرب ماجنا  هب  ار  شدوخ  تیلوئسم  دنک و  زاب  ار  دوخ  هار  درادرب ،

بلاق رد  تسا ، نیـشندرک  قطانم  رد  دـیدج  ماظن  تیمکاح  رارقتـسا  زا  يریگولج  هک  اهنآ  فادـها  زین  ماظن و  فلاخم  ياـه  هورگ  شقن  ناـیم ، نیا  رد 
: هلمج زا  دهد ؛ یم  ناشن  ار  دوخ  يراکشآ  روط  هب  یسایس  راتفر  يریگ و  عضوم 
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تدـش هب  شتکرح  زاـغآ  زا  نوتـس  نیا  روبع  هب  اـم  رهـش  مدرم  : » تشاد مـالعا  سراـپ  يرازگربخ  هب  هعقاو  نیا  هراـبرد  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  رتفد 
هار زا  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  قفاوت  اب  ارچ  دوب ، حرطم  تشدرـس  رد  رقتـسم  يورین  ضیوعت  دصق  ًاعقاو  رگا  .دـنا  هتـشاد  ضارتعا  هدوب و  كوکـشم 

»؟ دندومن باختنا  ار  هار  نیرت  ینالوط  ارچ  دنا ؟ هتخادرپن  رما  نیا  هب  هیمورا 

تسا و ناتـسدرک  زرابم  ياهورین  درُک و  قلخ  هجوتم  ًاتدمع  یماظن ، تالاقتنا  لقن و  هنوگره  رطخ  میدـقتعم  ام  : » درک مالعا  هنیمز  نیمه  رد  زین  هل  هموک 
مهرد هیحور  .دننک 2 . فیعضت  ار  درُک  قلخ  یبالقنا  هیحور  . 1 هک : تسا  نیا  هار  نیا  زا  نوتس  نیا  مازعا  ناحارط  فده  .دوش  هتفرگ  نآ  يولج  یتسیاب 
دومناو فیعـض  ار  مدرم  ناگرمـشیپ و  نیب  دنویپ  .دـنهد 4 . ناشن  همکاح  تئیه  نارادمدرـس  هب  ار  شترا  ییآراـک  .دننک 3 . تیوقت  ار  نایماظن  هتـسکش 

هتخاس و ادج  ورشیپ  ياهورین  زا  ار  نیلزلزتم  .دنناشکب 6 . میژر  اب  لاعف  يراکمه  هب  ار  اهنآ  دننک و  تیوقت  ار  درُک  ناملسم  ناگرمـشیپ  هیحور  .دننک 5 .
حلسم ياهورین  بوکرس  يارب  تیاهن  رد  رگید و  ياه  نوتس  تکرح  يارب  ار  هنیمز  .دنرادهاگن 7 . فرطیب  لقاال  ای  دنناشکب و  دوخ  بناج  هب  ای  ار  اهنآ 
مهارف ار  جدننـس  ریخـست  يارب  هبناج  همه  تالمح  تامدقم  دنروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  هرد  ناوید  ناکما ، تروص  رد  .دنزاس 8 . هدامآ  درُک ، قلخ 

(1)« .دننک

ياهدرک تیعمج  ، " لامتحا کی  تروص  هب  هک  تسا  شترا ، ياهورین  شـشوپ  رد  روبزم ، نوتـس  رد  هاپـس  ياهورین  روضح  عوضوم ، نیرت  ساسح  اـما 
هب دـندوب ، جدننـس  مزاع  هاشنامرک  زا  دوب و  رفن  رازه  کی  زا  شیب  اهنآ  دادـعت  هک  یماظن  نوتـس  کـی  : » دـندرک مـالعا  لـیذ  وحن  هب  ار  نآ  زکرم " میقم 

سابل هب  سبُلم  نارادـساپ  نوتـس ، دارفا  زا  رفن  دصتـشه  هک  دوش  یم  هتفگ  .دـندش  ور  هبور  رهـش  مدرم  دـیدش  تفلاخم  اب  جدننـس  رهـش  هب  دورو  ماگنه 
(3) .دناسرب جوا  هب  ار  ریگرد  ياه  هورگ  تیـساسح  ات  دوب  یفاک  روبزم ، نوتـس  رد  نارادساپ  دوجو  لامتحا  و  دوش " یم  هتفگ   " نیمه (2)« .دندوب یماظن 

*(4) .دوش نییعت  فیلکت  دعب  زور  ات  تفای  همادا  جدننس  هاگدورف  رد  روبزم  نوتس  فقوت  بیترت ، ره  هب 
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نارهت هب  حرش  نیا  هب  یشرازگ  هیمورا  هاپس  زورما  تفرگ ، رارق  هلمح  دروم  یبرغ  ناجیابرذآ  رد  هتشذگ  زور  هک  ینوتـس  ولمـساق و  هرد  ثداوح  هرابرد 
هرد رد  هک  يدحاو  . 1 : » درک لاسرا 
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دروامه ار  هاپس  دنراد ، نآ  ینونک  ياهرداک  زین  نآ و  هدنهد  لیکـشت  یلـصا  رـصانع  هاپـس و  زا  هک  یتخانـش  اب  ریگرد ، ياه  هورگ  هک  تسا  یهیدب  - 3
هاپـس و ياپ  هک  اج  نآ  اما  تسا ؛ ماظن  ندیبوک  يارب  یـششوپ  لخدم و  عقاو  رد  شترا  ندیبوک  .ار  شترا  هن  دنناد  یم  شیوخ  یماظن  یـسایس -  یلـصا 

یمن ار  دوخ  دیدش  یگتفـشآرب  یتحاران و  ماظن ، فلاخم  ياه  هورگ  ناریا ، رگید  قطانم  رد  هچ  ینارحب و  قطانم  رد  هچ  دـیآ ، یم  نایم  هب  نآ  ياهورین 
.دننک ناهنپ  دنناوت 

؛ تسا هدـش  جرد  همانزور  نیا  زورما  هرامـش  رد  نآ  مود  شخب  هک  ناهیک  اب  هبحاصم  رد  ولمـساق  تاراـهظا  شرازگ 648  همیمض  دراد ؛ همیمـض  - * 4
.تارکمد ص1099 بزح  تاعقوت "  " و تافارتعا " "،" ییامن مولظم   " لماش
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.هدش رداص  ناشیارب  روبع  روتسد  یلبق  ییاسانش  نودب  و  دراو ، هقطنم  هب  شیپ  زور  هس  هک  تسا  هدوب  نیوزق  پیت  زا  هدش ، ریگرد  بالقنادض  اب  ولمـساق 
.تسا 4. هدرک  تکرح  رهظ  تعاس 1  رد  نوتس  .هدوبن 3 . یفاک  تخوس  تامهم و  ياراد  هدیسر و  هار  زا  ًادعب  هدوبن و  تیامح  رد  لوا  زا  رتپوک  یله  . 2

هحلسا اب  زورید  نازابرس ، زا  يا  هدع  .دندوب 5 . هدش  هتشک  یتسیاب  یم  مه  اهنآ  دننک ، یم  داقتنا  هک  ییاهنآ  هک  هتشاد  راهظا  يرادهب  رد  رکـشل  هدنامرف 
(1)« .تسا نییاپ  رایسب  ناراد  هجرد  نارسفا و  هیحور  .دننک 6 . رورت  رطاخ  نیا  هب  ار  رکشل  هدنامرف  دنهاوخ  یم  دنا و  هدمآ  رهش  هب  هدرک و  رارف 

زابرس ناردارب  زا  نت  دنچ  داد : شرازگ  هیمورا  زا  یمالسا  يروهمج  همانزور  راگنربخ  .دمآرد  لیطعت  تلاح  هب  هیمورا  رهـش  رازاب  زورما  رگید ، يوس  زا 
64 رکـشل هدـنامرف  يرانکرب  راتـساوخ  ناگدـننک  عامتجا  نآ ، رد  هک  دـش  رداص  يا  همانعطق  دـندرک و  ینارنخـس  مدرم  عامتجا  رد  یماظنریغ ، ناردارب  و 

(2) .دندش هیمورا 

عیاقو هب  ضارتعا  رد  هک  رهش  نیا  عماج  دجـسم  مظعا و  دجـسم  رد  هیمورا  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  رفن  نارازه  عامتجا  رد  سراپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
: تسا هدمآ  راموط  نیا  زا  یشخب  رد  .دش  تئارق  هیهت و  مدرم ، ینسح و  مالسالا  تجح  ياضما  هب  يراموط  دش ، ماجنا  روطق  هقطنم  ولمساق و  هرد  ریخا 

ثعب بزح  لماوع  هیکرت و  دارکا  هک  میراد  یم  مالعا  تحارـص  اب  یبرغ ، ناجیابرذآ  رد  تما  ماما  مالـسا و  نآرق و  طخ  وریپ  رویغ  ناملـسم و  تلم  ام  »
، دنتـسه رقتـسم  ناتـسدرک  رد  اهنآ  ور  هلابند  قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  هل و  هموک  تارکمد ، بزح  ماـن  هب  ناتـسدرک  رد  هک  یبازحا  رارـشا و  قارع و 
ار دوخ  هناـبلط  هیزجت  تاـغیلبت  تادـیدهت و  زور  هبزور  هداد و  رارق  هیزجت  دـیدهت و  دروـم  ار  ناـمزیزع  تکلمم  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  تموـکح 
هچ هدـهع  هب  يریگ  ناگورگ  روطق و  هقطنم  لـپ  ولمـساق و  هرد  هنادرمناوجاـن  راتـشک  تیلوئـسم  میـسرپ : یم  یتکلمم  نیلوئـسم  زا  .دـنهد  یم  شرتسگ 

يرارقرب يارب  هک  ار  ام  یشترا  ناردارب  ارچ  دنراد ، داقتعا  ناریا  روشک  یضرا  تیمامت  هب  امن  یقرتم  ياه  هورگ  بازحا و  دارکا ، نیا  رگا  تسا و  یناسک 
ناردارب دندنب و  یم  نیگنس  کبس و  لسلسم  و  " 7 یج.یپ.رآ  " رابگر هب  دـندوب ، زرم  فرط  هب  تکرح  لاحرد  ناریا  ياهزرم  ظفح  هقطنم و  رد  تینما 

هرد نیا  رد  يدابآ  کی  هنومن  يارب  یتح  هدوب ، ولمـساق  هرد  تابعـش  زا  چـیا "  " هرد و  رای " هللا  خیـش   " هرد دنـشک ؟ یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  اـم  یـشترا 
کنات و پوت و  ذوفن  لباقریغ  هک  مواقم  تخـس و  ياه  هغاز  اه و  راغ  نآ  اب  دشاب ، یم  حلـسم  بالقنادـض  رارـشا و  هاگهانپ  طقف  درادـن و  دوجو  یعرف 

یم ماع  لتق  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  نازابرس  هدش و  عمج  هرد  هس  نیا  رد  دنروخ ، یم  تسکش  هک  اه  گنج  یمامت  رد  رارـشا  و  دشاب ؛ یم  لسلـسم 
تاماقم زا  هلیـسو  نیدب  هیمورا  ناملـسم  مدرم  ام  .دنوش  هدنازوس  یمـس  ای  ملاپان  بمب  اب  دیاب  هدوب و  ضرالا  یف  دسفم  ادخ و  اب  براحم  اهنیا  دـنیامن و 

يرکشل يروشک و  لوئسم 

1080 ص :

یهدنامرف 28/1/1359. هب  نارهت ، هیمورا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063398  دنس  - 1
ص5. ذخأم 4 ، - 2
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(1)« .میتسه هقطنم  زیمآ  راجفنا  عضو  هب  يروف  یگدیسر  ناهاوخ 

طسوت ناشتازیهجت  اب  ولمساق  هرد  رد  مجاهم  ياه  هورگ  حلسم  دارفا  زا  نت   20 زورما ، رهظ  نراقم  هک  تسا  ینتفگ  ولمساق  هرد  تیعضو  نیرخآ  هرابرد 
رد یمازعا  نوتـس  دوزفا : سراپ  يرازگربخ  هب  ربخ  نیا  مالعا  نمـض  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  دیـشمج  رتکد  .دـندش  ریگتـسد  یماظن  ياهورین 

مالعا رارشا  زا  هقطنم  يزاسکاپ  تهج  یشترا  ناردارب  هب  کمک  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  زین  يوخ  یلم  جیسب  داتـس  تسا و  هدش  رقتـسم  جنالاپ  ياتـسور 
(2) تسا هدرک 

650

.تفرگ تروص  نیـشندرک  قطانم  رد  دارفا ، هب  هناحلـسم  هلمح  ییابر و  مدآ  دننام  يدودحم  ییاذـیا  تاکرحت  زورما  هیمورا ، جدننـس و  لئاسم  رب  هوالع 
هار نیب  رد  هل  هموک  حلسم  دارفا  دوب ، هدمآ  ناویرم  هب  یصخرم  نتفرگ  اب  دوب و  سراف  هیحان  هب  رومأم  هک  ار  درُک  يرمرادناژ  راد  هجرد  کی  جدننـس  رد 

(3) دندرب ناگورگ  دندرک و  ریگتسد  جدننس  هب  ناویرم 

عباوت زا  باکت  ژد و  نیهاش  نیب  اهنآ ، نانکراک  زا  رفن  راهچ  اب  ار  رلیرت  هاگتـسد  کی  رزودلب و  هاگتـسد  کی  حلـسم ، مجاهم  ياه  هورگ  بآودـنایم  رد 
مود نابساپ  روپ ، یقت  نامیلس  نابساپ  ناتسرهش ، نیا  نیمیـس  نابایخ  رد  حلـسم  مجاهم  يا  هدع  نینچمه  بآودنایم  رد   (4) دندوبر بآودنایم  ناتسرهش 

رد یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  .دندرک  حورجم  ار  اهنآ  دندادرارق و  هناحلسم  موجه  دروم  ار  فجن  یلع و  ياه  مان  هب  درگبش  رفن  ود  دماح و  نیسحمالغ 
(5) .دندرک رارف  کجنران  زا  هدافتسا  اب  نامجاهم  یلو  دنتفاتش ؛ اهنآ  کمک  هب  ینابرهش  نارومأم  يزادناریت ، زا  سپ  تفگ : هراب  نیا 

651

هب ناریا  دـضرب  هلئـسم ، بناوج  تیاعر  اب  درک  هیـصوت  اکیرما  هب  ناریا ، یماظن  یناوتان  رب  دـیکأت  اب  یناملآ ، يا  همانزور  اب  هبحاـصم  رد  راـیتخب  روپهاـش 
هک دوب  هتـشذگ  میژر  ریزو  تسخن  نیرخآ  ناریا و  بزح  قباس  لکریبد  یلم و  ههبج  قباس  وضع  يو  هک  دوش  یم  يروآدای  .دـنزب  تسد  یماـظن  مادـقا 

يرازگربخ شرازگ  رد  .تسا  هداد  لیکشت  ناریا  یلم  تمواقم  تضهن  مان  هب  ار  یهورگ  تسا و  لاعف  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دضرب  هسنارف  رد  نونکا 
تالایا فرط  زا  هزات  يداصتقا  یـسایس و  تایلمع  هلـسلس  کی  هک  درک  هدیقع  راهظا  ناریا ، قبـسا  ریزو  تسخن  رایتخب  : » تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  هسنارف 

نیا هچنانچ  دنک : یم  هفاضا  يو  .دیامنب  اه  ناگورگ  نتخاس  دازآ  زا  ریزگان  ار  نارهت  دناوت  یم  شنادحتم ، هدحتم و 

1081 ص :

.سراپ يرازگربخ  هیمورا  ص2 ، ، 30/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
.نامه - 2

، يروهمج تس  ای  رتفد ر  هب  تاـیلمع ، هری  اد  نکر 3 -  یمالـسا ، يروهمج  يرمرادناژ  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063401  دنس  - 3
.29/1/1359

ص11. ذخأم 5 ، - 4

ص12. ذخأم 5 ، - 5
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همانزور کی  اب  هک  يو  .دنزب  یماظن  تامادـقا  هب  تسد  دوخ  ياه  ناگورگ  يدازآ  يارب  منک  یم  داهنـشیپ  هدـحتم  تالایا  هب  نم  دـشابن ، یفاک  تایلمع 
هک تسا  نیا  دنام  یم  یقاب  هک  يا  هلئـسم  .دـنک  تمواقم  زور  کی  زا  شیب  دـناوت  یمن  هک  تسا  یـشترا  ناریا  شترا  دوزفا : درک ، یم  هبحاصم  یناملآ 

زاغآ نیا  دننکب ، ار  راک  نیا  اهنآ  هچنانچ  اریز  دـننک ؛ تلاخد  دوخ  هبون  هب  اهنآ  هک  منک  یمن  روصت  نم  دـیازفا : یم  يو  .تسیچ  يوروش  لمعلا  سکع 
(1)« .دوب دهاوخ  موس  یناهج  گنج 

652

، ردص ینب  روهمج  سیئر  هب  باطخ  يا  همان  ناریا ، یلم  ههبج  ناگرا  یلم ،" ههبج  مایپ   " هیرشن زورما  هرامـش  رد  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  هتـشون  هب 
يروهمج بزح  نیـسسؤم  ًابیرقت  هک  ار  بـالقنا  ياروش  نآ  دـنا و  هدـید  ار  ناـشراک  مدرم  هک  ار  تلود  تئیه  نیا  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  هدـش  جرد 

هملک زا  رگا  ای  یلم ،" تدحو  تلود   " مان هب  دشاب ، یمدرم  یلم و  فلتخم  ياه  نامزاس  ناگدـنیامن  زا  هک  یتلود  دـیراذگب و  رانک  دنـشاب  یم  یمالـسا 
(2)« .دنیامن ظفح  ار  امش  دوخ و  اب  تدحو  مه  مدرم  مامت  ات  دیهد  لیکشت  یمدرم ،" تدحو  تلود   " دیراد همهاو  یلم 

653

صاخ دیکأت  دروم  ار  نآ  دافم  لوا ، هحفص  رد  تشرد  رتیت  تروص  هب  نآ  ناونع  جرد  اب  درک و  هئارا  يا  هلاقم  دوخ  ناگرا  زورما  هرامش  رد  هدوت  بزح 
رد تسا ." اکیرما  مسیلایرپما  اب  دربن  رد  ام  یجراخ  تسایس  مربم  هفیظو  لالقتسا ، میکحت  ظفح و  نمـض  یبای ، تسود  : " دوب نیا  هلاقم  ناونع  .داد  رارق 

.تسین لالقتسا  یفن  يانعم  هب  يوروش  زا  يرادفرط  هک  دهدب  حیضوت  دنک و  كاپ  دوخ  زا  ار  ندوب  یـسور  ماهتا  تسا  هدیـشوک  هدوت  بزح  هلاقم ، نیا 
ریز هک  میـشاب  شوه  هب  دیاب  ام  اکیرما ، اب  گنج  نمـض  اذـل  تسا و  لالقتـسا  گنج  لیلحت ، نیرخآ  رد  اکیرما ، اب  ام  گنج  : » تسا هدـمآ  هلاقم  نیا  رد 

هدوت بزح  اما  .تسا » هداتـسیا  عضوم  نیا  رد  تیعطاق  تقادص و  اب  ناریا  هدوت  بزح  .میریگن ...  رارق  يرگید ، یجراخ  تردق  چـیه  ًاقلطم  چـیه ، هطلس 
میهد و رارق  حطس  کی  رد  ار  نمشد  تسود و  هک  تسین  مه  انعم  نیا  هب  تسین ؛ روشک  رود  هب  ندیشک  راوید  يانعم  هب  لالقتـسا   » هک دهد  یم  حیـضوت 

(3)« .مینک راتفر  ناسکی  هب  ود  ره  اب 

ود زا  رگا  هـک  دـنزاس  دوـمناو  دــنهاوخ  یم  اـی  دــنرادنپ و  یم  اـه  یخرب  : » دــسیون یم  دوـش و  یم  يوروـش  ناـفلاخم  هجوـتم  بزح  هلاـقم ، هـمادا  رد 
اب قوقح  يربارب  هطبار  يرارقرب  هاگ  نآ  دـنریگ ، ههبج  اهنآ  هیلع  ناـسکی  هب  اـی  دـنیوج و  يرود  ناـسکی  هب  يوروش  زا  اـکیرما و  زا  ینعی  تردـقربا ،" "

.تسا هطـسفس  ًاـمامت  يوـعد  نیا  هیاـپ و  یب  یلک  هب  رادـنپ  نـیا  .دوـب  دـهاوخ  نـکمم  نـپاژ ) یبرغ و  ياـپورا  " ) مود ناـهج   " یتسیلاـیرپما ياـهروشک 
ود  " دروم رد  .تسا ...  يرامعتساون  تسایس  اهنآ  تسایـس  دنتـسه و  اه  قلخ  تراغ  رد  اکیرما  مسیلایرپما  راکمه  مود " ناهج   " یتسیلایرپما ياهروشک 
هک رگ ، زواـجت  رگتراـغ ، یتسیلاـیرپما ، تـسا  یتردـقربا  نـیا  .تـسا  نـشور  اـکیرما  تردـقربا  نـیا  زا  اـم  مدرم  تخانــش  هـک  تـفگ  دـیاب  تردـقربا "

دناشن یم  اه  تموکح  رس  رب  ار  اهاضردمحم 

1082 ص :

(. 29/1/1359  ) لیروآ 1980  18 هسنارف ، يرازگربخ  نب -  ص5 ، ذخأم 1 ، - 1
.3/2/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

ص 1. ذخأم 23 ، - 3
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، ناریا رد  نآ  دـض  یتسیلایرپما  تاـغیلبت  لاـس  زا 60  شیب  لـیلد  هب  يوروش  داـحتا  تخانـش  اـما  دـکم ؛ یم  ار  شکتمحز  مدرم  نوـیلیم  اهدـص  نوـخ  و 
، یتسیلایرپمادض تسا  یتردقربا  ناهج و  هتفایدشر  یتسیلایـسوس  روشک  نیرت  گرزب  تسین ، يرازت  رگرامعتـسا  هیـسور  يوروش ، داحتا  .تسا  نشوران 

یتسیلایرپمادض بالقنا  یماح  هلمج  زا  مسیلایرپما ، هیلع  هزرابم  رد  شخبیدازآ  ياه  بالقنا  یماح  تسیلایرپمادض و  لقتسم و  ياهروشک  مامت  نابیتشپ 
يداـصتقا یعاـمتجا -  ماـظن  تیهاـم  زا  یـشان  زین  یـسایس  لوـصا  نیا  هـک  تـسا  يوروـش  داـحتا  یجراـخ  تسایـس  لوـصا  اـهنیا  .هناـبلط و  لالقتـسا  و 

یکی ار  ود  نیا  .ناریا  بالقنا  قیدص  تسود  تسا  یتردـقربا  يوروش  داحتا  ام ؛ بالقنا  رادـغ  نمـشد  تسا  یتردـقربا  اکیرما  .تسا  نآ  یتسیلایـسوس 
لالقتـسا بالقنا و  میکحت  نایز  هب  زج  نتفرگ ، شیپ  رد  يوروش  داحتا  اـب  اـم  روشک  هطبار  رد  يدرـس  داـجیا  تهج  رد  یتسایـس  اـنبم  نیا  رب  نتـسناد و 

رد یبای  تسود  میگنج ، رد  اکیرما  مسیلایرپما  اب  ام  هک  یطیارـش  رد  .تسین  ام ، یلـصا  نمـشد  اکیرما ، مسیلایرپما  دوس  هب  زج  هجیتن  نیرخآ  رد  و  ناریا ،
سپ ار  یناهج  یتسیلایرپمادض  يورین  نیرت  گرزب  یتسود  تسد  یطیارش  نینچ  رد  .تسا  ام  یجراخ  تسایس  مربم  هفیظو  یناهج  مسیلایرپمادض  ههبج 

(1)« .تسین هیجوت  لباق  ناونع  چیه  هب  عقاو  رد  نتفرگ ، شیپ  رد  ار  نآ  اب  تابسانم  رد  ترودک  داجیا  هار  نآ ، زا  رتالاب  ندز و 

ياه هاگدـید  هلمج ، زا  هک  تسا  هدـش  جرد  یبرغ " هن  یقرـش  هن  " راعـش هرابرد  اـه  تیـصخش  زا  یهاوخرظن  کـی  زورما ، ناـهیک  هماـنزور  رد  نینچمه 
رظن اب  لصا ، نیا  هشدـخ  نودـب  شریذـپ  نمـض  ام  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک   (2) هدـیدرگ رکذ  هراب  نیا  رد  زین  هدوت  بزح  لکریبد  يروناـیک  نیدـلارون 

 ... دنهد رارق  حطس  کی  رد  ار  ام  بالقنا  ام و  قلخ  نانمشد  ناتسود و  دننک و  فیرحت  ار  یبرغ  هن  یقرش  هن  راعش  دنشوک  یم  هک  ییاه  هورگ  یناسک و 
ار نآ  میفلاخم و  ًادیدش  دنهد ، ناشن  ار  دوخ  لالقتسا  حالطصا  هب  ام ، قلخ  بالقنا و  ناتـسود  اب  یعونـصم  ینمـشد  داجیا  اب  یتح  يرایـسب  دراوم  رد  و 

يودرا تسا : هدش  میسقت  گرزب  يودرا  ود  هب  ایند  زورما  .میناد  یم  اکیرما  یگدرکرس  هب  راوخناهج ، مسیلایرپما  هب  یگتـسباو  تیبثت  تهج  رد  یـشالت 
نپاژ یبرغ و  ياپورا  اداناک ، اکیرما ، هدحتم  تالایا  زا  بکرم  یتسیلایرپما  ياهروشک 
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نیا .نیتال  ياکیرما  اقیرفا و  ایسآ و  رد  اهنآ  ریاظن  يدوعس و  ناتسبرع  شکارم و  يزنودنا ، رصم ، ریظن  هاگودرا  نیا  هطلـس  ریز  ياهروشک  لیئارـسا و  و 
هاگودرا نیا  ربارب  رد  .دوش  یم  ینابیتشپ  نیچ  قلخ  يروهمج  يربهر  نئاخ و  هورگ  فرط  زا  هک  تسا  یعاجترا  یتسیلایرپما و  ياهورین  میظع  هاـگودرا 
يرگراـک لیـصا  شبنج  یتسیلایـسوس ، ياـهروشک  هک  دراد  رارق  ناـهج  یتسیلایرپمادـض  ياـهورین  میظع  هاـگودرا  تراـغ ، ملظ و  زواـجت و  تیاـنج و 

« .دریگ یم  رب  رد  ار  موس  يایند  رد  یلم  شخب  ییاهر  لیصا  ياه  شبنج  همه  و  هتفای ، دشر  يراد  هیامرس  ياهروشک 

فیرحت اب  دـنزاس و  روصحم  دوخ  یتاقبط  عفاـنم  بوچراـچ  رد  ار  لالقتـسا  دنـشوک  یم  هک  دزادرپ  یم  یناـسک  ندرک  موکحم  هب  همادا ، رد  يروناـیک 
لیصا ياه  شبنج  موس و  ناهج  یتسیلایرپمادض  ياهروشک  یتسیلایـسوس و  ياهروشک  اب  یعونـصم  ینمـشد  داجیا  تهج  رد  یبرغ ، هن  یقرـش  هن  راعش 

یم يو  .دـنزاس  جراخ  ناریا  مدرم  هنابلط  لالقتـسا  تازرابم  هبرـض  ریز  زا  ار  اکیرما  مسیلاـیرپما  یگدرکرـس  هب  یناـهج  مسیلاـیرپما  یلم ، شخب  ییاـهر 
یناهج و مسیلایرپما  هب  هتـسباو  ياـه  هورگ  و  وس ، کـی  زا  اـه  يولع  راداـیرد  اـه و  يا  هغارم  مدـقم  اـه ، هیزن  اـه ، یماـظتناریما  دـیدرت ، نودـب  : » دـیازفا
اه ندرک  دولآ  لگ  بآ  نیا  رد  دنلمع ، نادـیم  رد  یمالـسا  ياروام  ياه  کسام  اب  رگید  یـشخب  پچ و  ياروام  ياه  کسام  اب  یـشخب  هک  مسینویهص 

(1)« .دنلاعف رایسب 
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زا قارع  ویدار  یتاغیلبت  هدافتـسا  دراد ، دوجو  روشک  يزرم  قطانم  رد  ماـظن  فلاـخم  ياـه  هورگ  قارع و  نیب  یناـهنپ  تروص  هب  هک  یطاـبترا  رب  هوـالع 
نیدـهاجم هدـمع  هورگ  ود  زورما  .تسا  یمومع  راکفا  رد  اهنآ  تیعورـشم  طوقـس  بجوم  رما  نیا  .تسا  حرطم  تدـش  هب  زین  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ 

.دندرک يریگ  عضوم  دوخ ، صاخ  تاظحالم  اب  هراب  نیا  رد  ناریا ، ناربجنر  بزح  قلخ و 

نایاپ نیـسح  مادـص  هک  یلاح  رد  : » تشاد راهظا  يو  .تخادرپ  قارع  میژر  نارـس  عضاوم  ّدر  دـقن و  هب  زورما  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  يوگنخـس  کی 
رد يدامح ، نودعس  ياقآ  قارع  هجراخ  ریزو  تسا ، هدومن  زیگنا  تفگش  یلمعریغ و  رایـسب  طیارـش  هب  لوکوم  ار  روشک  ود  نیب  ياه  يریگرد  نتفرگ 
هب تسا ؛ هدیـسرن  هجیتن  هب  یلو  دـنک ، لح  هرکاذـم  قیرط  زا  ناریا  اب  ار  دوخ  تافالتخا  تسا  هدومن  شـشوک  اهراب  شروشک  هک  دراد  یم  راهظا  دـنالنف 

راکفا رد  دـهاوخ  یم  يدامح  نودعـس  ياقآ  ای  تسا و  یهت  نایم  لبط  یتاغیلبت و  رونام  ًافرـص  نیـسح  مادـص  ياه  فرح  اـی  هک  تسا  ادـیپ  بیترت  نیا 
(2)« .دنک یفرعم  یلصا  رصقم  ار  ناریا  هدرک و  هولج  هجوم  یللملا ، نیب  یمومع 

، دوخ یسراف  همانرب  رد  قارع  ویدار  هک  تسا  یتدم  : » تشون دهاجم  .درک  جرد  هراب  نیا  رد  ار  نامزاس  عضاوم  دوخ ، زورما  هرامش  رد  زین  دهاجم  هیرشن 
اج نآ  زا  .دهد  یم  رارق  لیلجت  دروم  ار  ام  ناردارب  نامزاس و  یسایس  یتدیقع و  عضاوم  ادهش و  تایعافد  هدرک و  هدافتـسا  نیدهاجم  تایرـشن  یخرب  زا 
یم رادشه  ویدار  نیا  نالوئـسم  هب  اذل  درادن ، نیدهاجم  هب  ندز  هبرـض  زج  یلـصاح  دروخرب  هوحن  نیا  ناریا ، اب  قارع  تافالتخا  شیازفا  اب  نامز  مه  هک 

میهد
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رب زین  هتشذگ  رد  هک  یسایس  ياه  شکاو  شک و  تالماعم و  نامه  دنهدن ؛ رارق  دوخ  یسایس  ياه  يرگ  هلماعم  اهدنفرت و  بابسا  ار  نیدهاجم  ًالوا  هک :
ذاختا یعـضوم  نانچ  ًاتعفد  زین  ناشویدار  هدومن و  جارخا  قارع  زا  ار  یناریا  ناهاوخ  یقرت  نویبالقنا و  دندیـسر ، قفاوت  هب  مه  هاش  اـب  یتقو  اـهنآ ، بسح 

هدش هرداصم  يامیپاوه  اب  یبد  زا  هک  ار  ینیدـهاجم  لاس 49 ، رد  دوخ  هک  یقارع  نالوئـسم  یهگناو  .تسین  يربخ  چیه  ناریا  رد  رگید  ییوگ  هک  دومن 
دیرخ و ار  ناریا  قلخ  نیدهاجم  یتمیق  چیه  هب  ناوت  یم  هن  هک  دنشاب  هتفریذپ  دیاب  دنا ، هدومزآ  اه  هجنکـشریز  رد  یبوخ  هب  دندوب ، هتفر  دادغب  هب  یناریا 

شرتسگ هچ  نیطـسلف و  بالقنا  هچ  تسا ، یهاوخ  یقرت  يرگ و  یبالقنا  یعدم  قارع  رد  یـسک  رگا  ًایناث  .داد  رارق  یـسایس  تالماعم  هچیزاب  ار  اهنآ  هن 
اه نامزاس  هب  نتشاذگ  مارتحا  هیعاد  دادغب  يویدار  رگا  اذل  تسا و  وا  شیامزآ  هنحص  نیرتهب  دوخ  روشک ، لخاد  رد  یمدرم  یبالقنا و  یـسارکمد  کی 

(1)« .دیامیپب ار  قارع ) دوخ  لخاد  ینعی   ) رت کیدزن  هار  تسا  رتهب  دراد ، ار  ناریا  یبالقنا  ياه  هرهچ  و 

: تشون دوخ  زورما  هرامش  رد  زین  ناربجنر  بزح  ناگرا  ربجنر ، همانزور 

وضع يرباص  سابع  قیفر  هک  هدش  لسوتم  يا  هنامرـش  یب  هلیح  هب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هیلع  رب  شا  هنادرمناوجان  تالمح  همادا  رد  دادغب  ویدار  ًاریخا 
هیلع ار  شا  هنادرمناوجان  هنامرش و  یب  تالمح  دادغب  ویدار  زرابم ! نانطومه  تسا : هتخادرپ  نآ  ياشفا  هب  يا  هیعالطا  یط  ناریا ، ناربجنر  بزح  يربهر 

ياهویـشرآ زا  ارم  رعـش  ياهراون  هک  دنا  هدناسر  اج  نآ  هب  ات  ار  يراک  لغد  يزاب و  هقح  راک  اهنآ  .دهد  یم  همادا  نامروشک  ياپون  یمالـسا  يروهمج 
(2) تسا قارع  ثعب  میژر  نیسح و  مادص  هتسد  راد و  لماک  یگتسکشرو  هناشن  نیا  .دننک  یم  شخپ  هدرک و  جراخ  دادغب  ویدار 
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رتـکد يربـهر  هب  ، ) اـماج ناریا ،" ناملـسم  مدرم  یبـالقنا  شبنج   " هورگ زورما  .دراد  همادا  یلم  ياروش  سلجم  تاـباختنا  يرازگرب  هوحن  هراـبرد  ثحب 
دوخ داقتنا  لیذ ، وحن  هب  نآ  رد  درک و  جرد  يدیلقت " یـسارکمد  ای  یـسارکمد  دیلقت   " ناونع اب  يا  هلاقم  ناریا ،" مدرم  ، " دوخ هیرـشن  رد  یماس ) مظاک 

50 ریخا ، لاس  کی  یط  رد  .ناشتقادص  زا  يریگ  هرهب  یبلط و  تصرف  هن  دنراد  یبالقنا  تعاجش  تقادص و  هب  زاین  مدرم  ياه  هدوت  تخاس : سکعنم  ار 
هک هنوگ  نیا  هب  تاباختنا  تسین ؟ ناراکردنا  تسد  طلغ  درکلمع  رگنایب  دوخ  نیا  .هیقب و  درذگب ، رگید  لاس  کی  رگا  دنا و  هدیـشک  رانک  مدرم  دصرد 

(3) درک دهاوخن  يراک  دزادنا  رطخ  هب  ار  بالقنا  تشونرس  هک  نآ  زج  تسا ، یبرغ  ياه  یسارکمد  زا  يدیلقت 

ياه فلخت  تاباختنا ، رد  تفگ : يو  .درک  جرد  لـیذ  وحن  هب  تاـباختنا ، هراـبرد  ار  نارمچ  یفطـصم  رتکد  تاراـهظا  دادـماب ، هماـنزور  نینچمه  زورما 
مه نیا  زا  رتهب  اما  دریگب ؛ تروص  یتاـفلخت  نینچ  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  مدرم  رد  ار  راـظتنا  نیا  دوجوم ، طیارـش  هتبلا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یناوارف 

(4) .تفرگ تروص  يرایسب  تافلخت  دشن و  یلمع  راک  نیا  هنافسأتم  هک  درک  تیاعر  ار  يرظن  یب  دش  یم  دریگب و  ماجنا  دش  یم 
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راهظا دوب ، دهاوخ  ینویـسکارف  ای  نایرج  هچ  وضع  سلجم ، رد  هک  نیا  هرابرد  تسا ، تاباختنا  لوا  هلحرم  رد  ناگدش  باختنا  زا  دوخ  هک  نارمچ  رتکد 
هک ًالعف  .مریذپب  ار  ینویـسکارف  تیوضع  دیاش  اهنآ  هرابرد  هعلاطم  اب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یـصاخ  ياه  نویـسکارف  رگا  سلجم  لیکـشت  زا  دـعب  تشاد :

(1) متسین یهورگ  چیه  وضع 
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اب یـصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  زورما  تسا ، نالاعف  زا  نارگید  ردـص و  ینب  نیب  يرگ  یجنایم  هنیمز  رد  هک  ماما ، داـماد  یقارـشا  نیدـلا  باهـش  ياـقآ 
تفگ و نیا  زا  یشخب  رد  .دش  جرد  هیرشن  نیا  زورما  هرامـش  رد  هبحاصم  نیا  .درک  مالعا  تکلمم  يراج  لئاسم  هرابرد  ار  دوخ  ياهرظن  مق ، رد  دادماب 

اکیرما اب  هطبار  عطق  رد  ناریا  ارچ  نیاربانب  دـندرک ، لابقتـسا  نینچ  نیا  اکیرما  اـب  هطبار  عطق  زا  ناریا  تلود  مدرم و  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  : » دـش لاؤس  وگ 
میهاوخ یم  دنـشاب ، دنب  ياپ  لباقتم  مارتحا  هب  دنـشاب و  هتـشاد  ام  اب  یناسنا  راتفر  رگا  اه  تلود  مامت  اب  ام  : » داد خساپ  یقارـشا  هللا  تیآ  دشن »؟ مدق  شیپ 

دوش عورش  اهنآ  زا  تسا  ام  عفن  هب  هک  نآ  اب  اه  عطق  نیا  راذگب  میوش ، یمن  یتلود  چیه  اب  هطبار  عطق  رد  مدق  شیپ  زگره  ام  .میـشاب  هتـشاد  هطبار  نسح 
« .تسا هدوبن  مدق  شیپ  مالسا  تقو  چیه  مه  اه  گنج  رد  و  تسا ، نایوگروز  مصخ  هک  نآ  نیع  رد  تسا ؛] ] رشب همه  رادفرط  مالسا  هک  دنادب  ایند  ات 

اب نامز  مه  تسرد  یلو  دوش ؛ یبیل  مزاع  هک  تسا  رارق  ردـص  یـسوم  ماـما  دروم  رد  قیقحت  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  فرط  زا  یتئیه  : » دـش لاؤس 
يرورـض هورگ  نیا  قیقحت  ایآ  امـش  رظن  هب  .دـندرک  مـالعا  یلعف  طیارـش  رد  هورگ  نیا  مازعا  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  يرظتنم  هللا  تیآ  هورگ ، نیا  تمیزع 

هب اـه  يریگیپ  زا  یـضعب  ینلع ، یمـسر و  روط  هب  مه  نآ  عـقوم ، نیا  رد  تسا و  يرظتنم  هللا  تیآ  اـب  قـح  نم  رظن  هب  دروـم  نیا  رد  : » تفگ يو  تسا »؟
(2) .دشاب یمن  نیملسم  حالص 
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جرد دوخ  زورما  هرامـش  رد  یتشهب " رتکد  نابز  زا  یمالـسا  يروهمج  بزح  هلاس  کی  همانراک   " ناونعاـب یلـصفم  بلطم  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 
: تفگ تالیکشت  تیمها  هرابرد  يو  هبحاصم  نیا  رد  .تسا  بزح  نیا  لکریبد  یتشهب  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  هک  درک 

تیعقوم هب  هجوت  اب  هک : نیا  نآ  دش و  حرطم  یلاؤس  متشاد ، تایهلا  هدکـشناد  رد  هاگـشناد  وجـشناد و  تلاسر  نوماریپ  هک  يا  هثحابم  رد  هتـشذگ  زور  »
زا امش  لاثما  و  یتشهب ) رتکد   ) امش هک  دینک  یمن  رکف  ایآ  دراد ، دوجو  دامتعا  دروم  لیـصا و  تیناحور  مدرم و  نایم  هک  يدنویپ  هعماج و  رد  تیناحور 

؟ بزح هب  نتخادرپ  نودب  دینک ، افیا  ار  نات  یعامتجا  شقن  تیناحور  قیرط  نامه 

رکف هب  یناسک  تاقوا  یهاگ  .منک  نایب  ناردارب  نارهاوخ و  يارب  ار  بزح  داـجیا  سیـسأت و  هزیگنا  دـیاب  میوگ ، خـساپ  لاؤس  نیا  هب  هک  نآ  زا  لـبق  نم 
هب ناریا  هلمج  زا  اه  هعماج  زا  يرایـسب  رد  هک  یبازحا  .دـنبایب  دوخ  يارب  یناراداوه  دـننک و  ادـیپ  هعماـج  رد  يا  هتـسد  راد و  هک  دـنتفا  یم  بزح  داـجیا 

هتـشاد يا  هزیگنا  نینچ  دنتـسناوت  یمن  یمالـسا  يروهمج  بزح  نیـسسؤم  هک  دهد  یم  ناشن  لاؤس  هوحن  .تسا  هدرک  لابند  ار  طخ  نیمه  هدمآ ، دوجو 
داجیا قیرط  زا  دنهاوخب  الاح  هک  دـندوبن  هاگیاپ  یب  هعماج ، رد  اهردـق  نآ  هک  دـندرک  مالعا  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح  سیـسأت  یناسک  نوچ  دنـشاب ؛

، بزح لیکشت  زا  ام  هزیگنا  .دندرک  سیسأت  ار  بزح  ییاه ، ترورض  هب  هجوتاب  ًاقفتم و  بزح ، سـسؤم  یناحور و  هرهچ  جنپ  .دننک  ادیپ  هاگیاپ  بزح ،
تلم خیرات  رد  .میدومن  یلمع  نینچ  هب  مادقا  یخیرات  هبرجت  کی  هب  هجوت  اب  ام  هکلب  يزاب ؛) هتـسد  راد و  هاگیاپ و  داجیا   ) تسین یلومعم  ياه  هزیگنا  زا 

هتسجرب لماع  تروص  هب  هک  هاگآ  دهعتم و  یمالـسا  ياملع  شقن  تیناحور و  اب  یماگمه  صوصخ  هب  ریخا  مایق  نیا  رد  و   ) درک مایق  تلم  هک  رابره  ام ،
دروم لوئـسم  دـهعتم و  تیناحور  روضح  داـمتعا  راـبتعا و  اـب  تلم ، زا  یمیظع  شخب  اـی  تلم  تفرگ و  رارق  هناـگیب  يدوخ و  لوبق  دروم  ماـیق ، يزوریپ 

مایق ياهدرواتسد  همه  بحاص  ناش  لکشت  لیلد  هب  يرفن ، ای 5000  لکشتم 200  هورگ  کی  يزوریپ ، زا  سپ  دندش ) رضاح  هزرابم  هنحص  رد  ناشلوبق ؛
همه و  برغ ، يوس  هب  یتقو  قرـش و  يوس  هب  یهاگ  دـندرب ، تساوخ ، ناشلد  هک  یتمـس  ره  هب  يزوریپ ، زا  سپ  ار  هزرابم  دـندش و  قلخ  یمومع  دربن  و 

.دندرک رثا  یب  یثنخ و  ار  یبرغ ) هن  یقرش  هن  هدیا   ) هتساخ یمرب  شنادجو  قمع  زا  هک  تلم  ياهدایرف 
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رد یلم  تضهن  یلم و  هزرابم  رد  یناوجون ، نینس  رد  هک  دیآ  یم  مدای  بوخ  .میدرب  یپ  لکشت  نیا  ترورض  هب  اه ، هزرابم  رد  روضح  لیاوا  نامه  زا  ام 
یقح چیه  میهاوخب  رگا   ) .دندش هکرعم  دراو  دنتـشاد ، یـسایس  ینید و  يربهر  عون  ود  هب  هک  يداقتعا  نامیا و  اب  ناریا  مدرم  ات 1332 ، ياه 1329  لاس 

شماگـشیپ هتـسجرب  هرهچ  نامز  نآ  رد  هک  زرابم  تیناحور  يربهر  هب  هک  يداقتعا  رابتعا و  هب  مه  ام  تلم  عقوم  نآ  رد  مییوگب  دیاب  میراذگن ، اپ  ریز  ار 
هزرابم رد  دنتـشاد ، قدـصم  رتکد  موحرم  ینعی  هقباـسرپ  یـسایس  هرهچ  کـی  هب  هک  يداـمتعا  داـقتعا و  راـبتعا و  هب  زین  دوب و  یناـشاک  هللا  تیآ  موحرم 

ياه عوضوم  رد  لاس 1332 ، دادرم  نیگنن 28  ياتدوک  زا  سپ  عقوم  ناـمه  رد  .دوب  كرتشم  رفن  ود  نآ  ناـیم  يربهر  ناـمز ، نآ  رد  .دـندرک ) تکرش 
کی يراکمه  زا  قدصم  موحرم  یتح  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دروم  دـنچ  رد  اه  يدـنب  عمج  نیا  میتخادرپ و  لیلحت  هیزجت  اه و  يدـنب  عمج  هب  فلتخم 

، دندوب هدرک  دامتعا  اهنآ  هب  هک  یمدرم  تیناحور و  یناشاک و  هللا  تیآ  موحرم  اهنت  هن  وا )! یتح   ) .دوب مورحم  راد ، طخ  هتفای  نامزاس  لکـشتم  هعومجم 
زا هدمآ  تسد  هب  ياه  يزوریپ  تهج ، نیمه  هب  دوب ؛ لکـشتم  ناراکمه  نارای و  نینچ  دقاف  مه  قدصم  رتکد  موحرم  دندوبن ، رثؤم  یفاک  لکـشت  ياراد 

« .دش مگ  تفرگ و  رارق  دیدهت  دروم  دنتشاد ، طخ  هک  يرگید  لکشتم  ياه  هورگ  فرط  زا  مدرم ، هناراکادف  هناریلد و  تازرابم 

لاـس ثداوح  صوصخ  هب  : » تفگ تخادرپ و  نآ  لیکـشت  هزیگنا  یمالـسا و  يروهمج  بزح  لیکـشت  یگنوـگچ  هب  یتـشهب  رتـکد  هبحاـصم ، همادا  رد 
تیاده عون  کی  زا  دیاب  لکشتم ، تکرح  هک  دوب  شاب  رایـشه  ام  يارب  درک و  رت  نارگن  ار  ام  همه  دمآ ، شیپ  هک   (1) یصاخ عضاوم  مالعا  نآ  1354 و 

تفه دودح  .میدرک  هدامآ  هدش ، هداد  ناتـسود  تمدـخ  رد  هک  ار  يا  همانـساسا  همانمارم و  هک  نیا  ات  دـشاب ؛ رادروخرب  طیارـش  دـجاو  دـهعتم  يربهر  و 
اب يدـنچ  زا  سپ  میراذـگب و  نایم  رد  ماما  اب  دوب  مزال  ار  بلطم  .میدوب  تالیکـشت  نیا  تیدوجوم  مالعا  ددـصرد  هک  دوب  هدـنام  يزوریپ  هب  هاـم  تشه 

تیلوئـسم زا  هک  دشاب  يروط  دندومرف  اهتنم  دـندرک ؛ دـییأت  ار  نآ  لصا  ناشیا  .مینادـب  راک  نیا  هرابرد  ار  ربهر  رظن  میتساوخ  .میتشاذـگ  نایم  رد  ناشیا 
، دماین نامتسد  هب  راک  نیا  يارب  یتصرف  هک  دوب  هدرک  لوغـشم  نانچ  ار  ام  اه  هام  نآ  رد  بالقنا  باتـش  اضق  زا  .دنامن و  زاب  یـسک  بالقنا ، هنازور  ياه 

میدوب شالترد  ام  هک  یعقوم  نامه  ناشیا  .میدش  ایوج  ار  ناشیا  رظن  .دش  هتـشاذگ  نایم  رد  ماما  اب  بلطم  هلئـسم و  ًاددـجم  نمهب  يزوریپ 22  زا  سپ  ات 
، دشاب هتـشادن  شدوخ  زا  تالیکـشت  هزرابم ، بالقنا و  کی  رگا  روطچ  هک  دندید  نیعلا  يأر  هب  بالقنا ، تقوم  تلود  بالقنا و  ياروش  لیکـشت  يارب 

زا مدآ  دیاب  دسر ، یم  هک  راک  زور  رد 

1088 ص :
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نامزیزع ردارب  میدوب و  هدرکن  مالعا  زونه  ام  هک  دوب  هتـشذگ  زور  ود  یکی  .دوشب  مادقا  تسا ؛ بوخ  هلب ، دندومرف  اذـل  و  دـنک ؛ ضرق  اج  نآ  اج و  نیا 
ترورض نیا  دندرک  یم  ساسحا  نیعلا  يأر  هب  ردق  نیا  ینعی  دش ؛ یچ  سپ  دنتفگ : ماما  دنتفگ  تشگزاب  زا  سپ  .دندوب  ماما  تمدخ  یناجنـسفر  ياقآ 

.دریگب ماجنا  رتدوز  هچ  ره  راک  نیا  دنتساوخ  یم  هک  ار  اه 

، طیارشلا عماج  طیارـش و  دجاو  هیقف  هب  طوبرم  ام  یمالـسا  هعماج  رد  ار  يربهر  هک  هزرابم  یمدرم  یقلخ و  يورین  نیا  هک  دوب  نیا  مادقا  نیارب  ام  هزیگنا 
یمالسا يروهمج  یساسا  نوناق  رد  لصا  کی  ناونع  هب  دیدش  قفوم  مدرم  امش  ًادعب  هک  ینامه  ینعی  دناد ؛ یم  عاجـش  لوئـسم و  دهعتم و  هاگآ ، زرابم ،

مهم نیا  .یک  صیخشت  هب  مالسا  مالسا ؛ مادک  دنک  صخشم  متسه ، یمالسا  تالیکشت  نم  دیوگ  یم  یتقو  هک  یعامتجا  یسایس و  تالیکـشت  .دیروایب 
(1)« .تسا
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یمشاه ياقآ  ینارنخس  درک : مالعا  ناهیک  اب  ییوگ  تفگ و  رد  زیربت ، هاگشناد  سیئر  یقوراف  رتکد  زورما  زیربت ، هاگشناد  هتـشذگ  زور  ثداوح  هرابرد 
، یناجنسفر مالسالا  تجح  زا  فلتخم  ياه  هورگ  نایوجشناد  يوس  زا  توافتم  تالاؤس  دوب و  هتفرگ  تروص  هاگشناد  تاماقم  عالطا  نودب  یناجنـسفر 
هب تسد  ضارتـعا  تـهج  هاگـشناد ، نـیا  نادـنمراک  ناملـسم و  نایوجـشناد  زا  رفن  دودـح 600  تاجنـشت ، نیا  یپ  رد  .دـش  هسلج  نـیا  جنـشت  بجوـم 

تروص هب  هاگـشناد  تسا و  هدش  جلف  هاگـشناد  راک  ًالمع  ( 26/1/1359  ) زوریرپ زا  هک  دندرک  لاغـشا  ار  هاگـشناد  يزکرم  نامتخاس  دندز و  ییامیپهار 
دییأت ار  لامعا  هنوگ  نیا  مناوت  یمن  متـسه ، قفاوم  هاگـشناد  ندش  یمالـسا  اب  هچرگا  تفگ : نینچمه  زیربت  هاگـشناد  سیئر  .تسا  هدمآ  رد  لیطعت  همین 

ياضعا زا  يا ، هیمالعا  یط  زورید  زیربت  هاگشناد  ياروش  هک  درک  ناشنرطاخ  يو  .دشاب  یسررب  هعلاطم و  ساسا  رب  دیاب  اه  هاگشناد  ندش  یمالسا  .منک 
زین زورما  تفگ  وا  .دنرادرب  هاگشناد  لاغـشا  زا  تسد  رتدوز  هچره  هک  تساوخ  نادنمراک  نارگراک و  یمالـسا  نمجنا  ناملـسم و  نایوجـشناد  نامزاس 

(2) .داد دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ار  هلئسم  يا  هژیو  هسلج  یط  هاگشناد  ياروش 

هب ار  نآ  درک و  يراددوخ  رظن  مالعا  زا   (3)، تخادرپ هراب  نیا  رد  لصفم  يوگو  تفگ  ثحب و  هب  زیربت  هاگـشناد  ياروش  دنچره  نایرج ، نیا  همادا  رد 
.دومن لوکوم  دعب 

، دهد یم  يور  هاگـشناد  رد  هک  یقافتا  ره  دوب : هتفگ  زیربت  هاگـشناد  تانایرج  هرابرد  دادماب ، اب  یـسامت  رد  زیربت ، رادنامرف  ینهذ "  " دوش یم  يروآدای 
نیا رتدوز  هچ  ره  مراودیما  تسا و  فسأت  ثعاب  يزکرم  نامتخاس  فرصت  راک و  نیا  اذل  دریگ ؛ رارق  یسررب  دروم  هاگشناد  یلاع  ياروش  قیرط  زا  دیاب 

(4) دوشب فرطرب  عوضوم 

میمصت ندش  یلمع  عنام  روبزم ، ياروش  يریگ  عضوم  عون  عاضوا و  تیساسح  ًارهاظ  اما  دهد ؛ یم  ناشن  ار  اروش  يریگ  میمصت  تیمها  دش ، رکذ  هچنآ 
هک یلالدتسا  اما  درک ؛ یم  تیاکح  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  مادقا  اب  اروش  تفلاخم  زا  یمسرریغ  ياهربخ  لمع ، رد  .دوب  اروش  نیا 
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، تروص ره  رد  .دوش  هتفرگ  راک  هب  زین  دـندوب ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هاگـشناد  رد  يرتافد  هک  ییاه  هورگ  دـضرب  تسناوت  یم  دـش ، یم  مالعا  ًاحیولت 
: تشون هراب  نیا  رد  ناهیک  راگنربخ 

کیدزن لامتحا  هب  هک  اروش  همانعطق  رد  .درک  موکحم  ار  زیربت  هاگشناد  يزکرم  نامتخاس  فرصتم  نایوجشناد  مادقا  عطاق ، تامیمصت  ذخا  اب  اروش  نیا 
میرح هب  يزواـجت  عوـن  ره  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـمآ  دوـجو  هب  لاـملا  تیب  زا  هاگـشناد  تسا : هدـمآ  تفاـی ، دـهاوخ  راـشتنا  هبنـش  رهظ  اـت  نیقی ، هب 

.تسا دودرم  موکحم و  زیربت  هاگشناد  ياروش  فرط  زا  دشاب ، یناونع  ره  هب  هاگشناد ،

رد یمیمـصت  ره  تسا : هدـمآ  اروش  هماـنعطق  رد  هک  تفگ  تشاذـگ ، ناـهیک  راـیتخا  رد  ار  هدـش  بیوصت  هماـنعطق  یلـصا  سوئر  هک  قثوم  ماـقم  کـی 
ار هلئـسم  نیا  رد  تلاخد  قح  هاـگآان  دارفا  دریگ و  تروص  نایهاگـشناد  دوخ  هلیـسو  هب  دـیاب  ًاملـسم  قباـس ، میژر  هب  هتـسباو  دارفا  ندودز  رد  هاگـشناد 
؛ تسین یلوصا  راک  دوش ، یمالسا  دیاب  هاگشناد  هک  نیا  دروم  رد  هاگـشناد  يزکرم  نامزاس  فرـصتم  نانکراک  نایوجـشناد و  ياعدا  نینچمه  دنرادن و 

هیاپ یملع  لوصا  يور  هک  ینف  هدکشناد  لاثم  يارب  دریگ ؛ ماجنا  هدش  هعلاطم  حیحـص و  ياه  همانرب  اب  صـصختم و  يدارفا  هلیـسو  هب  دیاب  راک  نیا  اریز 
؟ دشاب یمالسا  دناوت  یم  هنوگچ  تسا ، هدش  يراذگ 

(1) .تسا هاگشناد  يزکرم  نامتخاس  فرصتم  دارفا  هجوتم  نآ  بقاوع  دشاب ، هتشاد  يدمایپ  ره  نایوجشناد  لمع  نیا  هدنیآ ، رد  تفگ : ماقم  نیمه 
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بزح نامزاس  ناجیابرذآ -  تارکمد  هقرف  زیربت  يرهش  هتیمک   " زورما زیربت ، هاگـشناد  هرابرد  اه  تیـصخش  اه و  هورگ  ياه  هاگدید  عضاوم و  همادا  رد 
دـنا و هدـش  شنزرـس  تسیئوئام  امن و  پچ  ياه  هورگ  روبزم ، بزح  لومعم  لاور  قبط  هینایب ، نیا  رد  .داد  راشتنا  يا  هیناـیب  ناـجیابرذآ " رد  ناریا  هدوت 

: تسا هدمآ  هینایب  نیا  رد  .دنا  هدش  توعد  ینیمخ  ماما  زا  یعقاو " يوریپ   " هب یتسیلایرپمادض و  تدحو  هب  همه 

ياه هورگ  ندرک  وه  شلابند  هب  تسیشرانآ و  درف  کی  طسوت  یناجنسفر  یمشاه  مالسالا  تجح  ینارنخس  هبنش 26/1/59 ، هس  زور  زرابم ! نایرهشمه  »
يزکرم نامتخاس  لاغـشا  هب  مادـقا  هاگـشناد  نانکراک  یمالـسا  نمجنا  ناملـسم و  نایوجـشناد  نامزاس  هثداـح ، نیا  لاـبند  هب  .دروخ  مه  هب  تسیئوئاـم ،

"، راکیپ  " ریظن امن  پچ  ياه  هورگ  وس  کـی  زا  ریخا ، ياـهزور  رد  .دوبن  همدـقم  یب  مه  نادـنچ  هاگـشناد  يزکرم  ناـمتخاس  لاغـشا  .دـندرک  هاگـشناد 
ماـما يربهر  هب  ناریا  یقلخ  یتسیلایرپمادـض  بـالقنا  قیمعت  زا  هک  یعاـجترا  ياـهورین  رگید  يوس  زا   (2)  ...، و رگراـک " هار  "، " یتسینومک تدـحو  "

يّوج ًالمع  نونکا  .دنا  هدش  زیهجت  بالقنا  دض  مسیلایرپما و  هب  تمدخ  ًاتجیتن  هاگـشناد و  طیحم  ندیـشک  بوشآ  هب  يارب  دـنا ، هداتفا  ساره  هب  ینیمخ ،
دوجو هب  رهش  رد 

1090 ص :

ص3. ذخأم 66 ، - 1
.تسا مدرم  همان  همانزور  نتم  زا  هطقن  هس  نیا  - 2
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(1)« .میوش دحتم  اکیرما  مسیلایرپما  اب  دربن  زاس  تشونرس  دحتم  ههبج  رد  مهاب  همه  .تسا ...  اکیرما  مسیلایرپما  تساوخ  ًاقیقد  هک  تسا  هدمآ 

راـهظا ییوگ  تفگ و  رد  یلیبدرا  يوسوم  هللا  تیآ  سراـپ ، يرازگربـخ  شرازگ  هب  هلمج  زا  دـندرک ؛ رظن  راـهظا  هراـب  نیا  رد  زین  اـه  تیـصخش  یخرب 
هدوب يا  هلئـسم  مه  زیربت  رد  .دنک  یم  هدافتـسا  اهروشک  رد  نآ  زا  اکیرما  مسیلایرپما  هک  تسا  یهار  نیرت  ییادـتبا  یلخاد ، ياه  يریگرد  داجیا  تشاد :

نیا مه  نارهت  ياه  هاگشناد  زا  یضعب  رد  هک  میدینش  یتح  ام  .تسا  هدش  یثنخ  ناملسم  ياهورین  هلیسو  هب  هللادمحلا  میدینش  ام  هک  روط  نآ  یلو  تسا ؛
.دراد دوجو  رگید ، تروص  هب  اهتنم  لئاسم ،

پچ ًالثم  اهنآ  زا  يا  هدع  هک  دـشاب  یتلم  دـیاب  اریز  درادـن ؛ ینعم  اهراک  نیا  تسا ، رطخ  رد  تیدوجوم  یتقو  دوزفا : هاگ  یلیبدرا آ ن  يوسوم  هللا  تیآ 
.تسا تاعمجت  نیا  تقو  هچ  يریگرد و  تقو  هچ  نیا  دنک ، يزاب  تلم  کی  نایک  اب  دیایب و  یسک  رگا  الا  و  دنشاب ؛

زکارم دنناوتب  دننک و  داجیا  يریگرد  دنناوتب  دیاش  هک  دنا  هدروآ  موجه  يا  هدـع  هک  دـنا  هدوب  ینارنخـس  لاح  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  تفگ : يو 
(2) ندرک یثنخ  ار  هئطوت  دنتسشنن و  تکاس  مدرم  یلو  دننک ؛ فرصت  ار  مهم 

ار يراج  ثداوح  رد  ریثأت  شـشک  ییاناوت و  یمـسر ، زکارم  تسا و  یلـصا  یـشقن  لاعف ، یـسایس  ياه  ناـیرج  اـه و  هورگ  میقتـسم  شقن  ناـیم  نیا  رد 
: تسا نینچ  شرازگ  .تسا  رما  نیا  زا  یتمالع  هاپـس ، يزکرم  داتـس  هب  روشک  ترازو  زورما  شرازگ  .دـنوش  یم  بوسحم  یچاـشامت  رت  شیب  دـنرادن و 
هب زیربت  ناتسرهش  مدرم  زا  رفن  دودح 1000  رد  يدادعت  زور 27/1/59 ، حبص  زا  هک  تسا  هدومن  مالعا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  »

دوخ نصحت  هب  رـضاح  لاح  رد  .دنا  هدومن  نصحت  زیربت  هاگـشناد  رد  رهـش  نیا  ياه  تسینومک  قلخ و  ییادف  ياه  کیرچ  تامادـقا  هب  ضارتعا  ناونع 
(3)« .دیآ لمع  هب  مزال  تامادقا  هقطنم ، رد  شمارآ  داجیا  تهج  رد  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .دنهد  یم  همادا 

660

رد نایوجـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  همه  تسا و  رگید  ياه  هاگـشناد  هب  يّرـست  لاح  رد  تعرـس  هب  زیربت ، هاگـشناد  تیعـضو  هک  دش  صخـشم  زورما 
يوگلا زا  هدافتـسا  ددـصرد  اه ، هاگـشناد  رد  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ  اه و  ناـمزاس  ناگتـسباو  اـب  دروخرب  يارب  یلاـع ، شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد 

.دنتسه زیربت  هاگشناد 

1091 ص :

ص 7. ، 30/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص3 ، ذخأم 6 ، - 2

.28/1/1359 هاپس ، يزکرم  داتس  هب  روشک  ترازو  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63399  دنس  - 3
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دوخ رظن  تحت  ار  هاگشناد  نیا  ياه  تمسق  هیلک  زورما ، دادماب  تاعاس  نیتسخن  زا  تعنص  ملع و  هاگشناد  نایوجـشناد  زا  یهورگ  بوچراچ ، نیمه  رد 
یـساسا یبالقنا  هک  ماما  مایپ  لابند  هب  : » تشاد راهظا  ناهیک  اب  ییوگو  تفگ  رد  تعنـص  ملع و  هاگـشناد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  هدنیامن  .دنتفرگ 

اهنآ رد  همه  زا  رتدوز  دـیاب  اه  هاگـشناد  دراد ، هعماج  تلذ  ای  جوا  رد  ار  شقن  نیرت  گرزب  هاگـشناد  نوچ  دوش و  ماجنا  روشک  ياهداهن  ماـمت  رد  دـیاب 
ياضعا دنرادن و  يا  هدوت  هاگیاپ  اریز  دنفلاخم ؛ هاگـشناد  لیطعت  اب  دـنا و  هتفرگ  رارق  بالقنا  لباقم  هک  دنتـسه  ییاهورین  رـضاح  لاح  رد  .دوش  بالقنا 

رد هک  اه  هاگـشناد  لیطعت  اب  دنـسرت  یم  راکیپ  ییادـف و  ياه  کـیرچ  نیدـهاجم ، دـننام  ییاـه  هورگ  .دـننک  یم  باـختنا  نایوجـشناد  ناـیم  زا  ار  دوخ 
« .دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  هاگیاپ  تسا ، امرف  مکح  اهنآ  رب  یمالساریغ  ییاکیرما و  متسیس  تقیقح 

، هاگشناد رد  حبص  تعاس 8  اه ) هورگ  هب  هتـسباو  نایوجـشناد   ) اهنیا هک  زیربت ) (1) و  کینکت یلپ  عیاقو  هب  هجوت  اـب   ) میداد یم  لاـمتحا  اـم  : » دوزفا يو 
دورو زا  یتـح  مییاـمن ؛ يریگوـلج  يریگرد  زا  میریگب و  ار  راـک  نیا  يوـلج  هک  دوـب  نیا  ناـمرکف  اـهنت  اـم  دـننزب و  تـسد  نـصحت  هـب  لاغـشا ، نـمض 
دهعتم دیتاسا  روضح  اب  سپس  لیطعت و  اه  هاگشناد  دیاب  هاگشناد  یـشزومآ  ماظن  رییغت  يارب  میتسه  دقتعم  ام  .میدرک  يریگولج  هاگـشناد  هب  * (2) هتیمک

اهنآ راک  تیفیک  هک  نایوجشناد  اه ، هاگـشناد  لیطعت  اب  ًالوا  میدقتعم  ام  .میزادرپب ...  ماظن  نیا  یـسررب  هب  بالقنا ، هب  نمؤم  نایوجـشناد  صـصختم و  و 
« .دنریگب رارق  بالقنا  تمدخ  رد  هک  دوب  دنهاوخ  دازآ  نایوجشناد  اه ، هاگشناد  لیطعت  نامز  رد  ًامود  دیسر و  دهاوخ  تبثم  هب  تسا ... ، یفنم  یتح 

تفگ رد  قلخ ) ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ییوجـشناد  شخب   ( تعنـص ملع و  ماگـشیپ  نایوجـشناد  هک  تسا  هدروآ  دوخ  شرازگ  رد  نینچمه  ناهیک 
کی فرط  زا  لمع  نیا  میناد و  یم  اکیرما  راوخناهج  مزیلایرپما  فرط  زا  يا  هئطوت  ار  اه  هاگـشناد  لیطعت  یلعف ، طیارـش  رد  : » دـنتفگ ناهیک  اـب  ییوگو 

ات دوب  دهاوخ  یتصرف  نیا  تقیقح  رد  یلو  دنراد ؛ ار  هاگشناد  لیطعت  دصق  یهاگشناد ، ماظن  رییغت  يارب  دندقتعم  اهنآ  .تسا  هتفرگ  تروص  يرشق  حانج 
« .دننک هیفصت  ار  یبالقنا  ياهورین 

زا يا  هدع  هلمج  زا  ؛(3)  دندرک عامتجا  هاگشناد  فارطا  رد  هورگ ، ود  ره  زا  ینابیتشپ  هب  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  فلتخم  ياه  هورگ  لاح ، نیا  رد 
يدادعت یمالسا و  نمجنا  ياضعا 

1092 ص :

: هلمج زا  ییاه  هورگ  تسا ؛ کینکت  یلپ  رد  اه ، هاگشناد  رد  لاعف  یسایس  ياه  هورگ  ییوجـشناد  ياه  هخاش  ياضعا  يزور  هنابـش  رارقتـسا  دوصقم  - 1
يدازآ هار  رد  راکیپ  نامزاس  و  ماگشیپ ،) نایوجشناد   ) قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناملسم ،) نایوجـشناد  نمجنا  ياضعا   ) قلخ نیدهاجم  نامزاس 

یمالسا نمجنا  رد  لکشتم  ماظن ، رادفرط  ناملـسم  نایوجـشناد  ربارب  رد  رت  شیب  ییاناوت  بسک  روظنم  هب  راک  نیا  تارکمد ) نایوجـشناد   ) رگراک هقبط 
.دوب هدش  یهدنامزاس  کینکت ، یلپ  رد  روبزم  ياه  نامزاس  ياهداتس  ظفح  يارب  زین  و  ناملسم ، نایوجشناد  نامزاس  نایوجشناد و 

.دندش ماغدا  يرمرادناژ  ینابرهش و  اب  دحاو ، یماظتنا  يورین  لیکشت  يارب  ًادعب  هک  تسا  یمالسا  بالقنا  هتیمک  نارادساپ  روظنم ؛ - * 2
ص2. ذخأم 5 ، - 3
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ملع و هاگشناد  رد  لباقم  زین  هتیمک  ياضعا  نکاشفا ." ار  هاگشناد  ماما  طخ  يوجشناد  : " دنهد یم  راعـش  دنا و  هدرک  عمجت  هاگـشناد  لباقم  رد  لصحم ،
(2)" تارکمد  " و ماگشیپ "  " و ناملسم " نایوجشناد  نمجنا   " ياضعا زا  ًابلاغ  هک  نایوجشناد  زا  رگید  یعمج  رگید ، يوس  زا   (1) .دنتسه رقتسم  تعنص 

نیا ماـب  تشپ  يور  زا  دـندرک و  عاـمتجا  تسا ، اـه  هورگ  نـیا  رتاـفد  لـحم  هـک  دادرخ  نامتخاس 15  لباقم  دـندش و  هاگـشناد  دراو  جـیردت  هب  دـندوب ،
نمجنا وضع  نایوجشناد  ياهوگدنلب  زا  .دنتشاد  مالعا  هاگـشناد  ندش  هتـسب  اب  ار  دوخ  تفلاخم  روکذم  ياه  هورگ  .دندرک  شخپ  ییاهراعـش  نامتخاس 

هک دش  مالعا  نایوجشناد  نیا  فرط  زا  دش و  یم  شخپ  نآ ، هیفـصت  يزاسکاپ و  ات  هاگـشناد  ندش  لیطعت  رب  ینبم  ییاهراعـش  زین  نایوجـشناد  یمالـسا 
هب  (5) یعامتجا تاطابترا  مولع  هدکـشناد  (4) و  همجرت یلاـع  هسردـم  نینچمه  زورما  نارهت ، رد   (3) .دنام دـنهاوخ  هاگـشناد  رد  ار  هعمج ) بش  ) بشما

نمجنا توعد  اب  فارطا  نازیول و  مدرم  ناریمـش ، رد  رهظ  ماگنه  نینچمه  .دـمآ  رد  زکارم  نیا  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  وضع  نایوجـشناد  فرـصت 
(6) دندرک فرصت  ار  عمتجم  لحم ، نیا  رد  زامن  کی  يرازگرب  نمض  بالقنا ، يژولونکت  یلاع  عمتجم  نایوجشناد  یمالسا 

ماگنه .دندش  ییاکیرما " ياه  متسیس  زا  هاگشناد  يزاسکاپ   " راتساوخ دندرک و  عامتجا  زاریـش  هاگـشناد  ياهرد  ولج  یهورگ  رهظزادعب ، زین  زاریـش  رد 
دازآ ياه  سالک  نایوجـشناد  تاناحتما  هیقب  دـش و  لیطعت  زاریـش  هاگـشناد  عامتجا ، نیا  لابند  هب  .دـمآ  شیپ  يریگرد  ناگدـننک ، عامتجا  نداد  راـعش 
یلو دـندرک ؛ مالعا  یـسدنهم ، هاگـشناد  رد  تشپ  یتح  تاناحتما  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دازآ ، ياـه  سـالک  نایوجـشناد  .دـیدرگ  فقوتم 

(7) .دشن عقاو  لوبق  دروم  نانآ  هتساوخ 

.دننامن انتعا  یب  ارجام  نیا  رد  تسا  هتـساوخ  دوخ  ناراداوه  زا  هک  داد  راشتنا  يا  هینایب  اه  هاگـشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  زورما  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس 
: تسا هدمآ  هینایب  نیا  رد 

بناج زا  هک  یقثوم  دانـسا  ربارب  ار  یـشزومآ  زکارم  لاغـشا  هئطوت  هلیـسو ، نیدب  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  .ناریا  نامرهق  قلخ  مان  هب  ادـخ و  مان  هب  »
رد تسا  یهیدب  .دزیگنا  یم  رب  نآ  هب  تبسن  ار  روشک  لوئسم  تاماقم  مدرم و  یمامت  هجوت  مالعا و  تسا ، هدش  هئارا  فلتخم  ياه  هاگشناد  نایوجـشناد 

، ینیمخ ماما  تدحو  مایپ  مغر  هب  ات  دننک  یم  شالت  نازیگنا  هقرفت  ًاعبط  هک  ناریا  قارع و  يزرم  ياه  يریگرد  اکیرما و  مسیلایرپما  اب  هطبار  عطق  طیارش 
هناتسآ رد  ًاصوصخ  يا  هناهب  چیه  تحت  ار  یشزومآ  زکارم  لیطعت  دنیامن ، هدافتـسا  ءوس  اهنآ  فالتخا  زا  هتخادنا و  مه  ناج  هب  ار  روشک  فلتخم  راشقا 

 ... .میناد یمن  روشک  حالص  هب  یلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  هلحرم  نیمود 
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دوخ عطاق  ياه  تیلوئسم  عضاوم و  ندومن  صخـشم  اب  تیروف ، هب  ات  دنراتـساوخ  بالقنا  ياروش  يروهمج و  سیئر  زا  ناریا  قلخ  نیدهاجم  اذه ، یلع 
تاماقم عضاوم  ندـش  نشور  ات  بیترت  نیا  هب  .دـنهد ...  همتاـخ  نآ  هب  هدرک و  موکحم  ار  يرگل  ـالخا  هنوگره  اـه ، هاگـشناد  يراـج  ثداوح  لاـبق  رد 

اه و هاگشناد  تشونرس  هرابرد  يریگ  میمصت  هنوگره  .تسا  دورطم  موکحم و  ناریا  قلخ  نیدهاجم  داقتعا  هب  یشزومآ  زکارم  لیطعت  هنوگره  لوئـسم ،
رب دریگ و  تروص  زکارم  نیا  لوئسم  بختنم و  ياهاروش  قیرط  زا  ییاروش و  يا  هنوگ  هب  یتسیاب  ًافرص  زین  اهنآ  رد  هیفصت  رما  يارجا  یشزومآ و  زکارم 

نایوجشناد نانکراک و  دیتاسا ، هیلک  زا  .دنزاس  الم  رب  ار  اه  هاگشناد  ناگدننک  لاغـشا  ینطاب  ياه  فده  تین و  مدق ، نیتسخن  رد  ات  تسا  اهاروش  هدهع 
یهاگآ و ياه  رگنس  نیا  دوخ ، یشزومآ  زکارم  تشونرس  هب  تبسن  یساسح ، طیارـش  نینچ  رد  هک  میراد  راظتنا  زین  یلاع  سرادم  اه و  هاگـشناد  دهعتم 

(1)« .دننامن توافت  یب  يدازآ ،

661

تاقالم ینیمخ  ماما  اب  دنا ، هدـمآ  نارهت  هب  هزور ، ود  یـشزومآ  رانیمـس  رد  تکرـش  روظنم  هب  هک  اه  ناتـسرهش  جیـسب  داتـس  ياضعا  زورما ، رهظ  زادـعب 
تاکن داهج ، اب  نآ  قرف  عافد و  تیمها  هرابرد  زین  قارع و  اکیرما و  مجاهت  لباقم  رد  یگدامآ  ترورض  هرابرد  ینیمخ  ماما  تاقالم ، نیا  رد   (2) دندرک

: هلمج زا  دنتشاد ؛ نایب  یبلاطم  و 

هدروآ هیده  ام  يارب  ام ، مایق  ام ، تضهن  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  عفادم  ام  ینعی  میراد ؛ یعافد  لاح  میتسه ، هجاوم  ایند  گرزب  ياه  تردق  اب  هک  نآلا  ام  - »
رد و  میتسه ، عافد  لاح  رد  تسا  روشک  هب  طوبرم  مالـسا و  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  مامت  زا  نامدوخ و  یمالـسا  روشک  زا  یمالـسا و  فادـها  زا  تسا و 

یصاخ صاخشا  يارب  دراد ؛ یطیارش  کی  داهج  هیضق  .رگید  هیضق  عافد  هیضق  تسا ، هیضق  کی  داهج  هیضق  ینعی  دشاب ؛ یمومع  دیاب  جیسب  عافد ، لاح 
یطرـش چـیه  اج  نیا  رگید  ناوج ؛...  ریپ و  کچوک ، گرزب ، نز ، درم ، تسا : یمومع  عافد ، هیـضق  نکل  .یطیارـش  اب  تسه ؛ ینیعم  هورگ  يارب  تسه ؛

همه رب  تکلمم ، دارفا  همه  رب  دننکب ، زواجت  دننکب ، يدّعت  دنهاوخب  دننکب و  موجه  ام  یمالـسا  روشک  ام ، روشک  هب  رگا  دننکب و  دـیاب  عافد  همه  تسین ،
« .دننک عافد  هک  تسا  بجاو  همه  رب  تسین ) یطرش  رگید  اج  نیا  ، ) گرزب کچوک ، درم ، هچ  نز ، هچ  روشک ، دارفا 

، یگتسیاش هب  تسه ، هک  اهزیچ  نیا  رد  تسه و  ینازیتراپ  رد  ای  تسه و  یکیرچ  رد  ای  تسه و  ماظن  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  مه  امـش  هک  مراودیما  نم  - »
هک یعقوم  يارب  درک  دـهاوخ  مهارف  تلود  مه  ار  تازیهجت  نآ  تکلمم ، کی  يارب  دراد  ناـکما  هک  يرادـقم  هب  تازیهجت  مه  دـیریگب و  داـی  یبوخ  هب 

ار ناتدوخ  هک  تسا  نامیا  تردـق  رتالاب  اهنیا  همه  زا  و  ناریا ، دراد  نردـم  تازیهجت  دراد ، ناریا  هللادـمحب  هک  دیـشاب ، هتـشاد  تازیهجت  مه  تسا  مزـال 
نیمز و منزب  ار  یک  مهاوخ  یم  مدوخ  تردق  اب  نم  هک  دشابن  نیا  هب  هجوت  .دینک  هیکزت  دینک ؛ تیبرت 
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، تسا امـش  رایتخا  رد  هک  ییاهزیچ  همه  ار ، ناتـسفن  ار ، ناتمـشچ  ار ، ناتتـسد  ینعی  دیورب ؛ شیپ  یهلا  هوق  اب  هک  دشاب  نیا  هجوت  منک ؛ هبلغ  دـینک  ضرف 
مه شتـسد  تسا ؛ یناطیـش  مه  شمـشچ  تسا ؛ یناطیـش  ياوق  شیاوق  دـنک ، تلفغ  رگا  ناـسنا  .یهلا  ياوق  هب  یناطیـش  ياوـق  زا  دـینک  لیدـبت  ار  اـهنیا 
هبلغ یهلا  هوق  دوش و  یم  یهلا  هوق  امـش  ياوق  همه  دوش ، یم  یهلا  همه  ار ، شدوـخ  دـنک  تیبرت  رگا  نکل  .تسه  هک  يروـط  نآ  رگید  تسا ؛ یناـطیش 

« .درک دهاوخ 

ًادبا چیه  رتراک  ياقآ  .هدروآ  شیپ  نآلا  دـینیب  یم  هک  ار  ییاه  فرح  نیا  همه  دوشب ، روهمج  سیئر  هک  تسه  نیا  هب  شهجوت  مامت  هک  یـسک  کی  - »
؛ دننکب ادیپ  يأر  دنهاوخ  یم  ناشروشک ؛ يارب  دـنهدب  ماجنا  يراک  کی  دـنهاوخ  یم  هک  نیا  هن  .دوشب ...  هچ  اکیرما  تکلمم  هک  وا  شیپ  تسین  حرطم 

.درادن دنکب  یـساسا  ياهراک  کی  دناوتب  هک  نیا  تردق  نیا ، تسا ، روط  نیا  هک  یـسک  کی  .دـننکب  ادـیپ  يأر  هک  اکیرما  يارب  دـننکب  یـصقر  شوخ 
منک و یم  يداصتقا  هرصاحم  نم  هک  تسا  هتفگ  هک  ییالاح  هک  دینیب  یم  اذهل  و  دنکب ؛ ادیپ  يأر  هک  تسا  نیا  لابند  شلقع  شا و  هشقن  شا ، همه  نیا ،

اهنیا همه  .دنشاب  اکیرما  هب  هتـسباو  ای  دنـشاب و  رتراک  ياقآ  رکون  همه  هک  تسین  وچمه  و  دنور ، یمن  راب  نیا  ریز  ًابلاغ  تسا و  مک  شقفاوم  هک  دنیب  یم 
يارب يأر  هک  نیا  لابند  هچ ؟ لابند  مه  نآ  .دشاب  رتراک  ياقآ  لابند  هک  ییاپورا  کی  يارب  تسا  بیع  .دنراد  لقع  ناشدوخ  دنراد ؛ لالقتـسا  ناشدوخ 

« .دنک تسرد  وا 

اب .دننک  یم  دنهاوخ  یم  هچ  ره  دنتـسشن و  مه  رود  ناشدوخ  دندمآ و  یماظن  هدع  کی  .دنرادن ...  مه  سلجم  اهنیا  .دوبن  یتلود  لوا  زا  قارع  تلود  - »
دشک یم  هشقن  یه  لاح  و  اهنیا ، دنا  هدیسوپ  .تسین  یتسرد  لقع  یلیخ  مه  شلقع  نیـسح  مادص  نیا  .دنتـسه  هدیـسوپ  اهنیا  .دنرادن  یـسامت  چیه  مدرم 

هچ ار  هیما  ینب  دجم  میهاوخ  یم  ام  دننک ، یم  انعم  نیا  هب  حیرـصت  ار ، هیما  ینب  دجم  میهاوخ  یم  ام  هک  دـنیوگ  یم  اهنیا  .نالف ...  هچ و  ام  هک  نیا  يارب 
دشاب یبرع  ياوق  هک  دندرگرب  تیلهاج  نامز  نامه  هب  دنهاوخ  یم  اهنیا  .دندوب  مالـسا  لباقم  هک  دید  خیرات  دندید و  دیدید و  ار  هیما  ینب  بوخ  .مینکب 

؛ درک ناشکرش  هب  مکح  میکح ، هللا  تیآ  موحرم  ار  اهنیا  بزح  هک  دناد  یم  برع  تلم  .دنرادن  مالسا  هب  داقتعا  اهنیا  هزات  .دشابن  يربخ  نآ  زا  مالـسا  و 
تلم .دنتسه و  كرشم  تفگ  ار  اهنیا  تقو  نآ  زا  هک  میکح  هللا  تیآ  موحرم  رما  هب  دنتسه  نیکرـشم  هتـسد  کی  نآلا  اهنیا  .اهنیا  دنتـسه  تفگ  كرـشم 

« .دننکب تفلاخم  اهنیا  اب  دننکب ، لمع  دنهاوخ  یم  مالسا  يارب  ادخ ، يارب  هچنانچ  دیاب  برع 

نامه دنک ، یم  یمالـسا  تضهن  اب  گنج  مالـسا ، اب  دنک  یم  گنج  دراد  نیا  هک  دندیمهف  یتقو  ناریا  شترا  رد  هک  يروط  نامه  دـیاب  قارع  شترا  - »
مالـسا اب  گنج  نیا  .دنکب  ار  راک  نیمه  دیاب  مه  قارع  شترا  دـندنک ، ار  هاش  کلک  مدرم و  دوخ  هب  دـش  قحلم  مه  شترا  دـندرک و  مایق  اهنیا  هک  روط 

ادخ شیپ  يرذع  امش  .تسا ...  ندز  نآرق  هب  هزینرس  نیا  دنزب ؟ نآرق  هب  ار  هزین  رس  تسا  رضاح  دنک ؟ گنج  مالـسا  اب  تسا  رـضاح  قارع  شترا  .تسا 
هک يرکشل  نیا  .دیرادن 
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دنراد تسا  یمالـسا  تکلمم  کی  هک  ناریا  اب  دنا  هدمآ  ای  دننک ، یم  تفلاخم  مدرم  اب  دنا و  هدیـشک  ار  اه  کنات  پوت و  دنا و  هدیـشک  ار  هزین  رـس  نآلا 
رـضاح قارع  شترا  .تسا  هللا  لوسر  اب  گنج  تسا ؛ نآرق  اب  گنج  تسا ؛ مالـسا  اب  گنج  نیا  دننکب ، دنهاوخ  یم  موجه  ای  دننکب ، دنهاوخ  یم  گنج 

تسا یمالسا  تکلمم  تسا ؛ یمالـسا  تضهن  نآلا  ناریا  .تسا  هللا  لوسر  تکلمم  نآلا  ناریا  دنکب ؟ گنج  نآرق  اب  دنک ؟ گنج  هللا  لوسر  اب  هک  تسا 
میهاوخ یم  ام  .مینکب  تسرد  یمالسا  تکلمم  میهاوخ  یم  ام  .دنراد  یمالسا  يارآ  مه  تموکح  دارفا  .تسا  یمالسا  تموکح  تسا ؛ یمالسا  نوناق  و 

هب اهنیا  دننک و  یم  هاگن  دنا و  هتسشن  برع  ریاشع  ارچ  دنا ؟ هتـسشن  ارچ  .میروایب ] رد   ] مالـسا ياول  تحت  ار  همه  ار  اهزیچ  ریاس  كُرت و  مجع و  برع و 
، مالسا اب  فلاخم  هک  یسک  کی  دنا و  هتسشن  قارع  شترا  ارچ  اه ؟ لاچهایـس  رد  دنـشک  یم  اهنیا  ار  اه  ناوج  جوف ، جوف  دننک و  یم  يدعت  ناشناردارب 

تبقاع مالـسا ، اب  گنج  رفک و  هار  رد  دنـشکب  ار  ناشدوخ  هک  اهنیا  دنناد  یمن  دـننک ؟ یم  دـییأت  وا  زا  تسا ، نآرق  اب  فلاخم  مالـسا ، دـعاوق  اب  فلاخم 
یم ناشدرُخ  ناریا  دننکب ، ناریا  هب  يدعت  دنهاوخب  اهنیا  رگا  هک  دنناد  یمن  دوب ؟ دهاوخ  هچ  مالسا  اب  تفلاخم  يارب  رفک و  يارب  دوشب  هتـشک  هک  یـسک 
همه اـهنآ  دـنکب ، راـک  دـیاب  مالـسا  يارب  هک  یمالـسا  شترا  نیا  تقو  نآ  .درب  یم  نـیب  زا  ار  تـلود  دـهاوخ ؛ یم  ار  تـلم  دور ؟ یم  دادـغب  اـت  دـنک و 

.دنتـسه نیدتم  حیحـص و  ياه  بصنم  بحاص  .قارع  رد  میراد  ام  بوخ  ياه  بصنم  بحاص  بوخ ، .دنـشکب ...  هچ  دـنوشب  هتـشک  هچ  دـندنمتداعس ؛
تکلمم و  وا ، دضرب  دننک  مایق  دیاب  و  دنـشاب ، نیعل  صخـش  نیا  لابند  مدـق  کی  هک  اهنآ  رب  تسا  مارح  دـنربب و  نیب  زا  ار  نیا  دـننک و  اتدوک  اهنآ  دوخ 

(1)« .دننک یمالسا  ار  ناشدوخ 
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زور هک  نیطـسلف ) شخب  يدازآ  نامزاس  نمی و  قلخ  کـیتارکمد  يروهمج  ریازجلا ، هیروس ، یبیل ،  ) يرادـیاپ ههبج  وضع  ياـهروشک  نارـس  سنارفنک 
كولب اب  ناریا  یکیدزن  یماح  ًادـیدش  هک  مدرم " همان   " .داد نایاپ  دوخ  راـک  هب  نیدرورف  زور 26  دوب ، هتفای  شیاـشگ  سلبارط  رد  نیدرورف  هبنشکی 24 

: تشون سنارفنک  نیا  شرازگ  رد  دوخ ، زورما  هرامش  رد  تسا ، نآ  نادحتم  قرش و 

کیتکات نوماریپ  وگ  تفگ و  ثحب و  زا  سپ  تافرع ، رسای  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ربهر  سنارفنک و  نیا  رد  هدننک  تکرـش  ياهروشک  نارـس  »
، دریگ یم  ماجنا  اکیرما  مسیلایرپما  میقتـسم  هلخادـم  اب  هک  لیئارـسا  رـصم و  ياه  هئطوت  هیلع  یعاـسم  کیرـشت  تامادـقا و  یگنهاـمه  هزراـبم ، یمومع 

نوزفازور سیاسد  ربارب  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  ههبج و  نیا  وضع  ياهروشک  یماظن  يداصتقا و  یـسایس و  ياه  يراـکمه  شرتسگ  هراـبرد 
نتخاس گـنهامه  روظنم  هب  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  سنارفنک ...  رد  .دـندرک  ذاـختا  یتامیمـصت  کـیدزن ، رواـخ  رد  مسینویهـص  اـکیرما و  مسیلاـیرپما 

اه شرازگ  شخپ  یسایس ، يداصتقا و  یماظن و  كرتشم  تامادقا 
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.دنهد لیکشت  يا  هتیمک  لیئارـسا ، رـصم و  نایم  دیوید  پمک  ياه  همانتقفاوم  ياهدمایپ  اکیرما و  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  هیلع  رت  شیب  هچره  تاعالطا  و 
...

 ... ، رـصم يداصتقا  میرحت  دیدشت  ياه  هار  اکیرما و  هدحتم  تالایا  هیلع  یتفن  میرحت  هب  طوبرم  حرط  نینچمه  يرادیاپ  ههبج  وضع  روشک  جـنپ  يربهر 
، لیئارـسا هب  اهروشک  نیا  ياه  کمک  ربارب  رد  یفالت  هب  ار  نآ  ییاپورا  نادحتم  اکیرما و  هدحتم  تالایا  هیلع  تفن  حالـس  زا  هدافتـسا  ياه  هار  نینچمه 

ههبج ياهروشک  ياـضعا  زا  یماـظن  كرتشم  ياروش  کـی  تفرگ ، رارق  سنارفنک  بیوصت  دروم  هک  هیروس  داهنـشیپ  هب  اـنب  .دـنداد  رارق  یـسررب  دروم 
رت و صخـشم  ار  ههبج  نیا  وضع  ياهروشک  نایم  یماظن  هنیمز  رد  گنهامه  تامادـقا  یماظن و  ياـه  يراـکمه  رما  هک  دـش  دـهاوخ  لیکـشت  يرادـیاپ 

.درک دهاوخ  تیوقت 

هب ییاهن  دنس  کی  سنارفنک ، راک  نایاپ  رد  هک  تفگ  ناراگنربخ  هب  سنارفنک  راک  نایرج  دروم  رد  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  يوگنخـس  ردنیموبا 
، دوخ هسلج  نیرخآ  رد  يرادیاپ ، ههبج  ياهروشک  نارس  سنارفنک  رد  ناگدننک  تکرـش  هک  تشاد  راهظا  و  دش ، دهاوخ  رـشتنم  نامزاس  روشنم  ناونع 

دییأت ار  طباور  نیا  هعـسوت  ماکحتـسا و  موزل  يوروش ، داحتا  اهنآ  سأر  رد  یتسیلایـسوس و  ياهروشک  اب  دوخ  ياـه  يراـکمه  طـباور و  یـسررب  نمض 
(1)« .دندرک

: تشون سنارفنک  نیا  شرازگرد  زورما  یمالسا ، بالقنا  همانزور  نینچمه 

مالعا دـش  دـهاوخ  رقتـسم  هیروس  رد  هک  ار  یماظن  كرتشم  يورین  کی  داجیا  سلبارط ... ، رد  دوخ  هزور  هس  سـالجا  یپ  رد  برع ، وردـنت  ربهر  جـنپ  »
رتراک ياه  شالت  اب  نامز  مه  سنارفنک  نیا  .دننک  رظن  دیدجت  اکیرما  اب  دوخ  طباور  رد  دنتـساوخ  هنایمرواخ  برع  ياهروشک  زا  نینچمه  اهنآ  .دندرک 
یفاذق گنهرس  زا  ههبج  ناربهر  .دش  لیکشت  یلاغشا ، ياه  نیمزرس  ناینیطسلف  يراتخمدوخ  هرابرد  رصم  لیئارـسا و  تارکاذم  تسب  نب  نتـسکش  يارب 

رضاح لاح  رد  وکسم  .دنک  هرکاذم  يوروش  ناربهر  اب  یماظن ، یـسایس و  تیامح  شیازفا  طباور و  شرتسگ  هرابرد  دریگب و  سامت  وکـسم  اب  دنتـساوخ 
نامیپ ياضما  رطاخ  هب  رـصم  هیلع  ار  يا  هزات  تامادـقا  ههبج ، ناربهر  .تسا  یبونج  نمی  یبیل و  هیروس ، ياـه  شترا  ياـه  حالـس  یلـصا  هدـننک  نیمأـت 

، دننادرگ زاب  بارعا  ناماد  هب  ار  رصم  دنـشوک  یم  هک  تاداس  فلاخم  ياه  هورگ  زا  هک  دندرک  دیکأت  اما  دندرکن ؛ ذاختا  دیوید " پمک   " هنابلط میلـست 
اب ییورایور  رد  دوخ ، كاخ  زا  لیئارسا  هب  هلمح  يارب  ینیطسلف  ياه  کیرچ  هب  نداد  هزاجا  قیرط  زا  دنتساوخ  ندرا  زا  نینچمه  اهنآ  .دننک  یم  تیامح 

(2) .دنک کمک  يرادیاپ " ههبج   " هب لیئارسا 
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ناتـسناغفا تلود  : » داد شرازگ  زورما  ساـت  يرازگربخ  .دـنک  یم  وجو  تسج  ناریا  اـب  دوخ  طـباور  دوبهب  تهج  رد  یکرحت  ناتـسناغفا ، دـیدج  تلود 
زا کی  ره  تینما  ظفح  يارب  یللملا  نیب  تانیمضت  هقطنم و  رد  حلسم  ياهورین  شهاک  دروم  رد  ناتسکاپ  ناریا و  اب  هرکاذم  راتساوخ 
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« .تسا هدش  یتامدقم  طیارش  نودب  تارکاذم  ناهاوخ  ناتسناغفا  .تسا  هدش  اهروشک  نیا 

يوروش اکیرما و  نایم  يریگرد  تروص  هب  هک  ناتسناغفا  نارحب  لح  يارب  یتامادقا  يوس  هب  ماگ  نیتسخن  دناوت  یم  ناتسناغفا  داهنشیپ   » سات شرازگ  هب 
هرابرد روشک  ود  نیا  اب  .دنک 2 . وگو  تفگ  طباور  ندرک  يداع  دروم  رد  ناتـسکاپ  ناریا و  اب  . 1 تسا : هدرک  داهنشیپ  ناتـسناغفا  .دشاب  تسا ، هدمآ  رد 

تفگ و .دنک 3 . هرکاذم  تینما ، دروم  رد  یللملا  نیب  یضتقم  ياه  نیمـضت  اب  هارمه  حلـسم  ياهورین  حالـس و  دیلوت  یماظن ، ياه  هنیزه  حطـس  شهاک 
دنه و سونایقا  هزوح  ياهروشک  نایم  ییاه  هرواشم  .ددرگ 4 . ماجنا  یتاعالطا  ياه  هناسر  ياه  تیلاعف  رد  تین  ءوس  جنشت و  شهاک  دروم  رد  ییاهوگ 

(1)« .دریگ ماجنا  حلص ، هقطنم  کی  هب  سراف  جیلخ  لیدبت  يارب  تارکاذم  ندش  هتفرگرس  زا  دروم  رد  سراف  جیلخ 

جرد يربخ  ناتـسناغفا  دیدج  تلود  یلخاد  ياه  شالت  زا  هدـش ، لاغـشا  ناتـسناغفا  تلود  يدـج  هدـننک  غیلبت  هدوت ، بزح  همانزور  زورما  لاح ، نیا  رد 
کیتارکمد بزح  يزکرم  هتیمک  مونلپ  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدش  میظنت  یمومع ، راکفا  رد  تبثم  رظن  داجیا  ياتـسار  رد  هک  يربخ  درک ؛

بادآ ننـس و  هب  مارتحا  مالـسا ، هب  مارتحا  زا : دـنترابع  لوصا  نیا  .داد  رارق  بیوصت  دروم  ار  روشک  یـساسا  نوناق  لوصا  ارآ  قاـفتا  هب  ناتـسناغفا ، قلخ 
كربب .تسا  ناتسناغفا  خیرات  رد  مهم  سب  يدادیور  مونلپ ، نیا  لیکشت  .روشک  رد  یسارکمد  نینچمه  کیتارکمد و  ياه  يدازآ  قوقح و  نیمأت  قلخ ،

ییاهروشک همه  اب  ناتـسناغفا  هک  تفگ  لمراک  .دنک  تسارح  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  اوق  مامت  اب  تسا  ممـصم  قلخ  هک  تفگ  ناتـسناغفا  ربهر  لمراک 
(2)« .دوب دهاوخ  تسود  دننک  یم  هزرابم  عاجترا  مسیلایرپما و  هیلع  هک 

* * *

قارع ییاذیا  تامادقا  زا  یشرازگ  شرازگ 644 : همیمض 

تسا و هدش  هداد  حیضوت  هاشنامرک  ناتسا  يزرم  قطانم  رد  قارع  لماوع  یلبق  تالمح  نآ ، رد  هک  دیسر  يرمرادناژ  لوئسم  تاماقم  هب  یشرازگ  زورما 
: تسا حرش  نیا  هب  شرازگ  لماک  نتم  .تسا  هدش  وگزاب  قارع  ییاذیا  تامادقا  زا  یتایئزج 

پیکا يریگرد  يورسخ و  هاگساپ  يریگرد  یـسررب  تهج  يرـصان " هللاءاش  نا   " موس ناوتـس  نیریـشرصق ، يرمرادناژ  گنه  مود  نکر  شرازگ  ربارب  »
: هدومن شرازگ  تمیزع و  لحم  هب  یقارع ، نیمجاهم  اب  گنه  یکمک 

 - نیریـشرصق هداج  هطقن ، ود  رد  يزبس ، هعلق  ماـن  هب  یلحم  رد  يورـسخ  يرتمولیک  ود  رد  دراو و  ناریا  كاـخ  هب  هتـشک " دـلو   " قیرط زا  نیمجاـهم  . 1
یمازعا پیکا  فرط  هب  و  دش ]  ] نیچ گنـس  هداج ، يورـسخ ، هاگـساپ  هب  کمک  تهج  یمازعا  پیکا  تمیزع  عقوم  رد  و  دندرک ]  ] دودسم ار  يورـسخ 
هللادسا زابرـس  يدارمیـسو ، یلع  هفیظو  زابرـس  حورجم و  مکـش  رمک و  تسد و  هیحان  زا  زاگ ، هدننار  لدرپ ، اضر  مود  راوتـسا  هجیتن ، رد  هک  يزادـناریت 

زا شاشب ، دارماکاک  درمناوج  یبیبح و  نیـسحدیس  دـمحم ، زابرـس  ینمؤم و  رفـص  یلع  زابرـس  وترپ ، یجاح  زابرـس  یـشیورد ، راشفا  زابرـس  رز ، تشخ 
، دمآ لمع  هب  قوف  ناگدربمان  هلیسو  هب  هک  یسررب  اب  .تسا  هدیسر  تداهـش  هب  یگیبدلو  زیورپ  هفیظو  زابرـس  ًانمـض  هدش ؛ یمخز  فلتخم  ياه  تمـسق 

.تسا هدش  هدهاشم  لحم  رد  نآ  ياه  هکوپ  راثآ  هک  هدوب  حلسم   7 .یج.یپ.رآ فکنیشالک و  هحلسا  اب  نیمجاهم 
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هب رواـجم  روشک  قیرط  زا   7 یج.یپ.رآ هراپمخ و  ياه  حالـس  اب  هتـشاد و  يریگرد  قارع  هیرذـنم  هاگـساپ  اب  تعاس  نامه  رد  مه  يورـسخ  هاگـساپ  . 2
یحورجم هنوگ  چـیه  ناریا  يورـسخ  هاگـساپ  تسا و  هداد  ار  اـهنآ  تـالمح  باوج  ًاـبقاعتم  ناریا  يورـسخ  هاگـساپ  هک  هدومن  هلمح  يورـسخ  هاگـساپ 

.تسا هدید  یتاراسخ  هراپمخ  هلولگ  تباصا  هلیسو  هب  هاگساپ  یبونج  علض  طقف  هتشادن ،

يور رب  اهنآ  ياه  هلولگ  راثآ  هک  هتشاد  يریگرد  يدوهی ) هعلق   ) لباقم هاگساپ  نینچمه  نیمجاهم و  اب  هخروم 8/1/59 ، هلیل  رد  زین  ون  باگنت  هاگساپ  . 3
مزال تاروتسد  نیریشرصق  گنه  قیرط  زا  هک  هدوب  هقیضم  رد  یفاک ، دح  هب  لنسرپ  نتـشادن  تلع  هب  هاگـساپ  نیا  هدیدرگ و  هدهاشم  هاگـساپ  نامتخاس 

.هدش هداد  هطوبرم  ناهورگ  هدنامرف  هب  ثحب  دروم  هاگساپ  تیوقت  دروم  رد 

نارادساپ هاپـس  هب  ار  دوخ  هدنهانپ و  ناریا  هب  شیپ  يدـنچ  هک  تمعن  مسا  هب  یقارع  رـسفا  رفن  کی  ون ، باگنت  هاگـساپ  دارفا  لوئـسم و  تاراهظا  قبط  . 4
قارع هب  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  رادساپ  رفن  کی  هتخیرگ و  قارع  هب  ًاریخا  .تسا  هتـشاد  يراکمه  نارادساپ  هاپـس  اب  هدربمان  دیامن ، یم  یفرعم  نیریـشرصق 

هتسیاب مادقا  تهج  بتارم  .تسا  هتشاد  هدهع  هب  قوف  رسفا  ار  نیمجاهم  یتسرپرـس  هک  دراد  ناکما  هدومن ، ییاسانـش  ار  طاقن  هیلک  هدربمان ، نوچ  هدرب و 
(1)« یمیرک داتس ، گنهرس   - 05 س -  .ددرگ ر -  یم  مالعا 

میسقت درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  شترا ، هاپـس ، سلجم ، ناتـسدرک ، ياه  يریگرد  ینیـسح ، نیدلازع  هرابرد  ولمـساق  هبحاصم  شرازگ 648 : همیمض 
ناتسدرک داصتقا  هجدوب و 

ینیب شیپ  لباق  هدرتسگ ، ياه  يریگرد  زا  يدـیدج  رود  تسا و  هدـش  هدـننکدیدهت  ًاددـجم  ناتـسدرک  رد  نارحب  جدننـس ، يارجام  اب  هک  یتیعـضو  رد 
هبحاصم مود  شخب  عقاو  رد  تاراهظا ، نیا  .تسا  هجوت  روخرد  ناریا ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  نامحرلادـبع  رتکد  تاراـهظا  تسا ،
هناحلـسم ياه  يریگرد  ینیـسح ، نیدلاّزع  هرابرد  هدربمان  ياه  هاگدید  هبحاصم ، شخب  نیا  رد  .دش  جرد  همانزور  نیا  رد  زورما  هک  تسا  ناهیک  اب  يو 

زا یبیکرت  هک  هبحاصم  نیا  رد  .تسا  هدش  رکذ  ناتـسدرک  داصتقا  هجدوب و  میـسقت  و  درُک ، قلخ  یگدنیامن  تئیه  شترا ، هاپـس ، سلجم ، ناتـسدرک ، رد 
: تسا هدمآ  هلمج  زا  دروخ ، یم  مشچ  هب  تاعقوت "  " و تافارتعا "  " و ییامن " مولظم  "

و ناکوب ) بآودنایم و  رد   ) دندرک شترا  زا  نوتس  کی  تراغ  حالس و  علخ  هب  موکحم  ار  امش  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  ياقآ  خیراترد 25/10/58  : » س
»؟ تسیچ امش  رظن  .دنهد  یم  حیجرت  درُک  قلخ  هب  ار  ناشدوخ  یهورگ  يرترب  تارکمد  بزح  دنتفگ 

بزح نوـچ  حیحـصان ؛ تسا  یفرح  فرح  نیا  ًـالوا  .دـشاب  یم  تارکمد  بزح  نـیا  دـنکن ، رکف  یهورگ  يرترب  هـب  ًالـصا  اـج  نـیا  رد  یـسک  رگا  : » ج
ام یتح  هک  داباهم  رهـش  نیمه  رد  دـینیبب  دـینک ؛ هاگن  ار  تاباختنا  جـیاتن  امـش  .درک  ادـج  مه  زا  دوش  یمن  هک  هتخیمآ  مه  هب  نانچ  درُک  قلخاب  تارکمد 

هتیمک وضع  هک  يرجه  یفطـصم  ياقآ  و  دصرد ، رهـشناریپ 91  رد  دنداد ؛ يأر  ام  بزح  هب  مدرم  دـصرد   82 میدادـن ، تاباختنا  يارب  مه  گنیتیم  کی 
دنتـسه ییاهنآ  هورگ ، .تسا  هورگ  هک  تفگ  دوش  یمن  رگید  یبزح  نینچ  کی  .دننابز  كُرت  هک  دندوب  مه  هدقن  يادیدناک  دنتـسه و  ام  بزح  يزکرم 

مدوب اج  نآ  رد  مدوخ  نم  .دش  دهاوخ  باختنا  هل  هموک  هدنیامن  ًامتح  تسا و  هل  هموک  رگنـس  ناکوب  هک  دنتـشاد  اعدا  نینچمه  دندروآ و  يأر  هک 500 
دروآ و دهاوخ  ار  ارآ  دصرد  ات 60  دصرد  نیب 55  اج  نآ  هل  هموک  تفگ  یم  هل  هموک  هورگ  يدـج  رایـسب  دارفا  زا  یکی  تاباختنا ، زا  لبق  زور  کی  و 

دوب ناکوب  لها  هک  يدوجو  اب  ام  دیدناک  .دننک  یم  تیلاعف  اج  نآرد  لاس  ياه  لاس  هک  تیصخش  اب  تسه  یبیبط  کی  دنتـشاد  هک  مه  يدیدناک  ًاعقاو 
رد رگا  هک  میراد  عطاق  نانیمطا  ام  .میدـش  باختنا  مه  لوا  رود  رد  میدروآ و  ار  ارآ  دـصرد  ام 57  دوب ، هتـشگرب  ناکوب  هب  هک  دوبن  رت  شیب  هام  کی  و 
رد دـنا و  هتـشون  ناشدوخ  طخ  اب  ینیـسح  نیدـلازع  ياقآ  دوخ  هک  تسا  يا  همانرب  نیا  .دـش و  میهاوخ  زوریپ  ام  دوشب ، تاباختنا  مه  جدننـس  ناویرم و 
« .رازه مه 5  اب  مه  هل  هموک  ناشیا و  هدنیامن  دروآ و  يأر  رازه  اج 20  نآ  رد  ام  هدنیامن  اهنیا  همه  اب  ژد  نیهاش  باکت  هقطنم  رد  هل  هموک  دیدناک  دییأت 
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، زیربت رد  ناملـسم  قلخ  بزح  هک  ینامز  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  ياقآ  دیا و  هدرک  دییأت  اج  همه  رد  ار  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  ياقآ  هشیمه  امـش  : » س
»؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  هلئسم  نیا  .درک  تیامح  ار  اهنآ  دنتفرگ ، ار  نویزیولت  ویدار و 

نیا رد  دشاب و  یم  درُک  قلخ  یگدنیامن  تئیه  سیئر  ناشیا  هک  تسا  نیا  نام  يراکمه  ینیسح  نیدلازع  خیش  ياقآ  اب  تارکمد  بزح  ناونع  هب  ام  : » ج
رت شیب  هچنآ  و  میراد ، كرتشم  رظن  يرایـسب  لئاسم  رد  هتبلا  .ناشیا  لمع  هن  میتسه  ناشیا  ياه  هتفگ  لوئـسم  هن  ام  هنرگ  و  میراد ؛ يراکمه  بوچراـچ 

میتساوخ یم  میتسناد و  یم  یفرطیب  صخـش  ار  ناشیا  ًاقباس  .تسا  لئاسم  هب  تبـسن  دروخرب  هویـش  تیلاعف و  راک و  هویـش  رد  دنک ، یم  ادج  مه  زا  ار  ام 
نیا هتبلا   ) دهد یم  ناشن  همان  نیا  ًالمع  یلو  دننک ؛ ینابیتشپ  ناشیا  زا  اه  هورگ  همه  دشاب و  هتشادن  تیلاعف  یهورگ  ياه  تیلاعف  رد  دنامب و  مه  فرطیب 

ناشدوخ ملسم  قح  هتبلا  .دنک  یم  ینابیتشپ  هل  هموک  هدنیامن  زا  ناشیا  هک  دشاب ) یم  اه  همان  نیا  زا  مه  رگید  ياهاج  رد  تسین ، مه  درف  هب  رـصحنم  همان 
« .مینکب يراکمه  ناشیا  اب  كرتشم  لئاسم  هرابرد  میا  هدامآ  اما  میرادن ؛ ییاعدا  ام  .تسا 

»؟ دوب دهاوخ  هچ  سلجم  رد  امش  ياهادیدناک  تسایس  .تفر  دنهاوخ  سلجم  هب  امش  ناگدنیامن  زا  يدادعت  هک  تسا  هدش  ملسم  : » س

هب هزرابم  و  يراتخمدوخ ، يارب  هزرابم  و  ناریا ، يارب  یـسارکمد  يدازآ و  يارب  هزرابم  مسیلایرپما ، هیلع  هزرابم  تسا ، لصا  راهچ  نامه  ام  تسایـس  : » ج
ام بزح  يارب  تسایس  نیا  دش ) لیکشت  شیپ  هام  ود  هک  ام  بزح  مراهچ  هرگنک   ) .تسا هدرک  نییعت  هرگنک  ار  لصا  راهچ  نیا  .ناشکتمحز  قوقح  عفن 

« .درک دنهاوخ  عافد  لصا  راهچ  نیا  زا  دنورب ، سلجم  هب  دنناوتب  میراودیما  هک  ام  ياهادیدناک  هدش و  نییعت 

درُک ناگرمـشیپ  نارادساپ و  نیب  هک  نیا  يارب  .یـساسا  نوناق  رد  تسا  یلـصا  کی  دشاب ، یم  مدرم  مامت  زا  هک  نارادساپ  هاپـس  هک  دیناد  یم  امـش  : » س
»؟ درک دیاب  هچ  دیایب  دوجو  هب  یمهافت  کی 

تسرد رادساپ  اه  گرمـشیپ  دوخ  زا  دشاب  رادساپ  تسا  رارق  رگا  دعب  دوشب ، لوبق  درُک  قلخ  ياه  تساوخ  تسا ؛ هداس  یلیخ  هک  منک  یم  رکف  نم  : » ج
« .دش دهاوخ  یلابقتسا  هچ  دینیبب  نامهم ، ناونع  هب  دنیایب  یلو  کنات ، رتپوک و  یله  اب  گنج و  يارب  هن  ناهفصا  نارادساپ  هک  دینیب  یم  امش  .دننکب 

هاپـس هرابرد  امـش  رظن  الاح  و  دشاب ، هتـشاد  ام  روشک  رد  یـشقن  نینچ  کی  مه  هاپـس  دیاب  دور و  یم  اج  همه  شترا  تسا و  شترا  دـننام  مه  هاپـس  : » س
»؟ تسیچ

يزکرم تلود  تیحالـص  رد  طقف  اهزرم  تظافح  شترا و  هک  دـینیب  یم  لصا  شـش  نآ  رد  هک  یلاح  رد  ام  .تسا  نشور  هراـب  نیا  رد  ناـمرظن  اـم  : » ج
، دروآ یم  دوـجو  هب  دروـخرب  دروآ ، یم  دوـجو  هب  تیـساسح  دوـشن ، یلمع  رگا  نیا  .دـشاب  مدرم  دوـخ  تسد  هـب  دـیاب  یلخاد  تاـماظتنا  ظـفح  تـسا ،

بزح ناونع  هب  ام  هللاو  .دـیایب  دوجو  هب  نانیمطا  نیا  اـت  داد  هلـصاف  یتدـم  دـنچ  دـیاب  سپ  هداد ؛ خر  شیپ  زور  دـنچ  رد  هک  يا  هعقاو  نیا  اـب  ًاـصوصخم 
اهرادساپ سکعرب ، میرادـن ؛ يراجزنا  ای  یـضرغ  نیرت  کچوک  نارادـساپ  هیلع  نارادـساپ ، تایلمع  هدـنامرف  ياه  هتفگ  فالخرب  ناتـسدرک ، تارکمد 

برغ هقطنم  نارادـساپ  هاپـس  هدـنامرف  نانواعم  زا  یکی  .مدرم و  بوکرـس  يارب  هن  دنـشاب ، بالقنا  ياهدرواتـسد  ظفح  يارب  یبالقنا  داهن  کـی  هب  دـیاب 
دیاب روطچ  هک  دوب  هتفگ  ار  هلئـسم  نیا  ًاـقافتا  دوب و  اـم  لوبق  دروم  دوب ، هتفگ  اـج  نآ  هچنآ  ره  .مدرک  ظـح  نم  هک  هماـنزور  رد  دوب  هدرک  يا  هبحاـصم 

متساوخ .دشن  نکمم  هنافسأتم  یلو  مریگب ؛ سامت  ناشیا  اب  ینفلت  مدرک  شـشوک  یلیخ  نامز  نآ  ًاقافتا  نم  .دیایب  دوجو  هب  لباقتم  مهافت  هک  درک  يراک 
« .مینز یم  ام  هک  تسا  ییاه  فرح  نامه  ًالماک  دندز ، ناشیا  هک  ییاه  فرح  ًاعقاو  .میوگب  ناشیا  هب  کیربت 

»؟ دیداد یم  هجنکش  ار  نارادساپ  امش  ایآ  : » س

ره رد  ار  هجنکش  ًالوصا  اهرادساپ و  هب  تبسن  یلک  روط  هب  دندز ، ار  اه  فرح  نیا  دنتفر و  هک  اهرادساپ  نیا  دندوبن  رت  شیب  رفن  راهچ  هس  هنافـسأتم  : » ج
ییاج دوبن ، بوخ  ناشاذغ  دینک  ضرف  هک  نیا  نآ  تشاد و  تیعقاو  يدح  ات  هک  دنتفگ  یم  ییاهزیچ  کی  ناشیا  یلو  مینک ؛ یم  موکحم  دـشاب  یـسابل 

.میتشاد ار  عضو  نامه  مه  ام  هک  دیدید  یم  ناتسهوک  رد  ار  ام  دیدمآ و  یم  امش  تقو  نآ  شاک  یلو  دوب ؛ دب  دندیباوخ  یم  هک 
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یم يراتفردب  دوب و  نادنز  لوئـسم  هک  یناسک  زا  یکی  لیاوا ، رد  هک  متفگ  نم  .دـندروخ  یم  مه  اهرادـساپ  میدروخ  یم  ام  هچ  ره  دـییامرفب  رواب  یلو 
« .میدرک شضوع  هلصافالب  نارادساپ ، زا  يا  هدع  اب  درک 

»؟ دوب هچ  ناشمرج  دییوگب  دوش  یم  دندوب ، هدش  همکاحم  هک  رگید  رفن  کی  (1) و  ناکرت رصان  مان  هب  یگدنزاس  داهج  زا  رفن  ود  : » س

ام ام و  شیپ  دندروآ  دنتفرگ و  نیـشندرک  تاهد  زا  ار  رفن  شـش  جـنپ   » هک داد  حیـضوت  ولمـساق  رتکد  ناهارمه  زا  یکی  اج  نیا  رد  « ) .مناد یمن  نم  : » ج
ًالمع ناشیا  دوبن ه ، داهج  لام  هک  تفگ  یم  ناشیا  رگا  نارادساپ و  هاپـس  رگید  فرط  دوب و  یگدـنزاسداهج  تراک  يور  کی  میدـید  هک  ار  وا  تراک 

اج نآ  یگدنزاس  داهج  هک  دـنداد  ربخ  هناب  زا  ام  ياقفر  : » دوزفا دوخ  نانخـس  هلابند  رد  ولمـساق  رتکد  .دوب )» هدـش  ریگتـسد  گنج  رد  هدوب و  گنج  رد 
میتفگ ام  .دندرک  تفلاخم  رگید  ياه  هورگ  .دننکب  راک  اج  نآ  اهنآ  و  رگراک ، ناونع  هب  دـنکب  مادختـسا  ار  رفن  رازه  ود  ات  رازه  دودـح  رد  دـهاوخ  یم 

یتقو تسه و  مه  یگدنزاس  داهج  .دننک  یم  راک  اج  نآ  الاح  مینکن و  ارچ  میتفگ  مینک و  دابآ  ار  نامروشک  يزور  هک  تسا  نیا  يارب  نامششوک  مامت 
رازه و ود  ات  رازه  میدـید  دـعب  .نیا  زا  رتهب  هچ  میتفگ  .مینکب  تکرـش  امـش  گنیتیم  رد  میهاوخ  یم  ام  دـنتفگ  ام  شیپ  دـندمآ  اـهنآ  هناـب ، متفر  نم  هک 

میراد هک  يا  هلگ  مامت  ام  و  میدش ، لاحـشوخ  یلیخ  مه  ام  دندرک و  تکرـش  مه  گنیتیم  رد  دندمآ  دوب  ناشـشود  يور  ناشاه  لیب  یگمه  رفن  دـصناپ 
راـک رفن  کـی  هک  یتـقو  .تسین  تینما  داـباهم  رد  هک  تسا  نیا  اـهنآ  لـیلد  .دـننک  یمن  ینارمع  راـک  دـنهد و  یمن  يا  هجدوـب  چـیه  ارچ  هک  تسا  نـیا 

نم .رگید  ياج  رد  شیپ  زور  دوب و 15  هدش  دروخرب  دورد  رد  دیناوخ  یم  امش  .دیوگ  یم  زین  مه  ویدار  دننک و  یم  شگرزب  دهد ، یم  ماجنا  یکچوک 
ام اب  دـیایب  یگدـنزاس  داهج  رگا  دوشب ؟ گرزب  دـیاب  ناتـسدرک  لام  ارچ  یلو  تسین ؛ ناتـسدرک  هب  طوبرم  طقف  نیا  تسه ؛ اـج  همه  میوگب  مهاوخ  یم 

، دـنکب دـهاوخ  یم  هک  یگدـنزاس  راکره  مینک و  یم  نیمأت  ًالماک  مه  ار  ناشتینما  میراذـگ و  یم  ناشرایتخا  رد  ار  نامتاناکما  همه  ام  دـنکب ، يراکمه 
« .دنکب

»؟ هن ای  دنتسه  امش  شیپ  رد  ناگورگ  ناونع  هب  یگدنزاسداهج  زا  يدارفا  ایآ  :» س

یـسک هب  يراـک  اـم  .میریگ  یمن  ار  یـسک  رخاوا  نیا  اـم  و  میا ، هدرک  دازآ  دنـشاب ، یم  داـهج  ناونع  هب  میدـید  دـنا و  هدروآ  ار  يدارفا  لاـح  هب  اـت  : » ج
« .میرادن

ار نآ  زین  تاـباختنا  دنتـسه و  تارکمد  بزح  رادـفرط  ًارثکا  میدرک ، تبحـص  مدرم  اـب  هک  روط  نآ  تسا ؟ تروص  هچ  هب  درُک  قلخ  تئیه  بیکرت  : » س
« .داد ناشن 

هورگ ود  تسا و  تارکمد  بزح  تئیه ، يوگنخس  دراد و  وگنخـس  تئیه  نیا  دعب  و  تسا ، ینیـسح  نیدلازع  خیـش  ياقآ  یگدنیامن ، تئیه  سیئر  : » ج
دید حالص  رگا  وگنخس  ای  دنزب ، ار  اهنآ  فرح  وگنخس  ای  دنهدب ، تشاددای  دنریگب ، هزاجا  وگنخس  زا  هک  دنهدب  رظن  دنناوت  یم  یتقو  تاسلج  رد  رگید 

اب میور  یم  دعب  مینک ؛ یم  هدامآ  ًالبق  ار  یلئاسم  عقاو  رد  .مینکب  تکرـش  تئیه  نیا  رد  میدش  رـضاح  طرـش  نیا  هب  ام  .دننک  تکرـش  اهنآ  دـهدب  هزاجا 
نآ زا  .دنکب  تبحص  تسین  رضاح  هورگ  ود  نیا  اب  تلود  هک  تفگ  نایغابص  ياقآ  هک  میتسشن  رت  شیب  مه  هسلج  کی  هتبلا  و  مینیـشن ، یم  تلود  تئیه 
نیا هب  درُک  قلخ  یگدنیامن  هک  دنراد  ضارتعا  مه  ام  بزح  زا  يدایز  هدع  رـضاح  لاح  رد  .دراد  همادا  سفنت  الاح  ات  دـنداد و  سفنت  رهورف  ياقآ  عقوم 

دندمآ هورگ  هس  اج  نیا  .دنتسه و  امش  نابیتشپ  مدرم  دصرد  ییاهنت 80  هب  تارکمد  بزح  هک  نیا  يارب  تسین ؛ درُک  هعماج  باتزاب  اـی  وگباوج  بیکرت 
داد و سب  شتآ  هک  دوب  تارکمد  بزح  هکلب  دادن ، سب  شتآ  تلود  تئیه  نامز  نآ  مینک و  يریگولج  يریگرد  زا  ام  هک  نیا  يارب  دندش و  کیرش  و 

یم دنهاوخب  رگا  یلو  دنهد ، ماجنا  دنناوتن  تبثم  راک  تسا  نکمم  مک  يا  هدع  .تسه  روط  نیمه  مه  الاح  .دننک  تیعبت  دندش  روبجم  مه  نارگید  دـعب 
هک تسا  نیا  .تسه  هشیمه  نیا  دنهدب ، ماجنا  یفنم  راک  دنناوت 
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.تسا هتشادن  دوجو  دشاب ، مالعا  لباق  تارکمد  بزح  ياه  كالم  اب  یتح  هک  یلیلد  مادقا ، نیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  نانآ  تداهش 
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ام هک  یلوصا  بوچراچ و  هتبلا  درک و  يراـکمه  نآ  اـب  یگدـنیامن  بوچراـچ  رد  دوش  یم  ار  اـه  هورگ  نیا  یلک  روط  هب  مینکب و  يراـکمه  میتفگ  اـم 
نیا اه  هورگ  عون  نیا  .نافوط  لثم  راکیپ ، لثم  اه ، تسینومک  هیداحتا  لثم  درک ؛ يراـکمه  دوش  یمن  نآ  اـب  هک  تسه  یکچوک  ياـه  هورگ  میتشاذـگ ،

« .میشاب هتشاد  يراکمه  اهنآ  اب  میناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ام  هک  دنتسه  اج 

»؟ دییوگب ناریا  تلم  يارب  هک  دیراد  یمایپ  امش  : » س

ام مایپ  یلو  .دسر  یمن  زکرم  هب  یهاگ  نامدایرف  ام  هک  نیا  يارب  دش ؛ میهاوخ  لاحشوخ  یلیخ  دینکب ؛ سکعنم  ار  ام  ياه  فرح  هک  مراد  وزرآ  نم  : » ج
اب گنج  رـس  ناتـسدرک  مدرم  هک  دنبایرد  هرخالاب  نیلوئـسم  نارادـمامز و  مه  ناریا و  رـسارس  مدرم  مه  هک  میراد  وزرآ  ام  .میتفگ  اهراب  هک  تسا  یمایپ 
لح هار  .مینک  یم  در  ار  گنج  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  ناونع  هب  .مینکب  یگدـنز  راوردارب  ناریا  بوچراچ  رد  میهاوخ  یم  ام  .دـنرادن  دوخ  ناردارب 

يرگید یلامتحا  گنج  زا  لبق  تفگ  ناشیا  .دوب  لوبق  لباق  ام  يارب  تفگ و  ماـما  هدـنیامن  یناـمرک  ياـقآ  هک  يزیچ  نآ  مناد ؛ یمن  لـح  هار  ار  یماـظن 
دیاب هرخالاب  دنوشب ، هتـشک  رفن  نویلیم  کی  میهدـب و  تراسخ  درایلیم  کی  مینک و  گنج  لاس  هد  رگا  هک  دوب  نیا  ناشرظن  مینکب و  هرکاذـم  مینیـشنب و 

بـالقنا ياهدرواتـسد  هیلع  یمالـسا ، يروـهمج  هیلع  ار  هحلـسا  اـم  مینکن ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  تـسه  روـط  نـیا  هـک  ـالاح  .مینیـشنب  زیم  کـی  رود  مییاـیب 
کی ناونع  هب  میتشادرب و  بالقنا  زا  عافد  يارب  ار  هحلـسا  اـم  میتشادـنرب ؛ نمکرت  برع و  چولب و  كرت و  سراـف و  ناردارب  يارب  ار  هحلـسا  میتشادـنرب ؛
یبزح نیلوا  دـش ، هدروآرب  میتفگ  هک  روط  نآ  ام  ياـه  هتـساوخ  دـش ، هدرپس  مدرم  دوخ  تسد  هب  روشک  یلخاد  تینما  هک  یتقو  یتح  و  یـسایس ؛ بزح 

(1)« .میتفگ هناعطاق  تسا و  ام  رظن  نیا  .دنک  لمح  هحلسا  لوئسمریغ ، یمسر و  درف  کی  هک  دوب  میهاوخ  نیا  فلاخم  هک  میتسه 

یبرعلا نطولا  یناریا  دض  هلاقم  يوروش ، قارع و  اب  ناریا  طباور  هرابرد  ندنل  ویدار  ياهریسفت  رامشزور 28/1/59 : همیمض 

، تیفیک تیمک و  رظن  زا  نیا  دـنزادرپ و  یم  ریـسفت  لیلحت و  هئارا  هب  يربخ ، ياه  شرازگ  رانک  رد  ًابترم  یناهج  ياه  هناـسر  ناریا ، عاـضوا  باـتزاب  رد 
و يوروش ، قارع و  اب  ناریا  طباور  هرابرد  ریسفت  ود  لماش  ندنل  ویدار  زا  يا  همانرب  .دهد  یم  لکش  ار  یناهج  ياه  هناسر  تیلاعف  مجح  زا  يدایز  شخب 

.دنوش یم  هئارا  همیمض  نیا  رد  هک  دنتسه  زورما  ياه  باتزاب  زا  ییاه  هنومن  یبرعلا  نطولا  زا  یبالقنادض  یناریادض و  اراکشآ  يا  هلاقم  زین 

عضو اب  ناریا  طابترا  نآ  عوضوم  هک  لوا  ریسفت  رد  .دش  شخپ  ناریا  هرابرد  ریسفت  ود  .یس.یب.یب  ویدار  یـسراف  شخب  تعاس 20:45  همانرب  رد  زورما 
: تسا هدمآ  دوب ، ردص  هللا  تیآ  ریخا 

راتـساوخ ینیمخ  هللا  تیآ  .تسا ...  هدز  نماد  قارع  ناریا و  نیب  فـالتخا  شتآ  هب  قارع ، نایعیـش  ربـهر  ردـص  رقابدـمحم  هللا  تیآ  مولعماـن  تشوـنرس 
هک ردـص  هللا  تیآ  ییاهر  يارب  زین  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص  تسا و  هدـش  ردـص  رقاـب  هللا  تیآ  نتفاـی  تهج  يروف  تاـقیقحت  يارجا 

نارهت و تاعوبطم  رد  هرـشتنم  ياه  شرازگ  نآ ، زا  لبق  .تسا  هدرک  يراـی  ياـضاقت  ناـهج  ناناملـسم  هیلک  زا  تسا ، ینادـنز  دادـغب  رد  دوش  یم  هتفگ 
دز و زورب  مق و  رد  يرادازع  تارهاظت و  ندش  اپرب  هب  رجنم  تسا ، هدـش  هتـشک  قارع  ثعب  بزح  تاماقم  طسوت  ردـص  هللا  تیآ  هک  نآ  رب  ینبم  تیوک 

یلو دندناوخ ؛ ساسا  یب  ار  ردص  هللا  تیآ  گرم  هب  طوبرم  تاشرازگ  یناریا  تاماقم  .دیدرگ  توریب  رد  قارع  نارادفرط  نایعیـش و  نایم  دیدش  دروخ 
 ... .تسا هدیدرگ  يو  تشونرس  دروم  رد  نایعیش  ینارگن  همادا  بجوم  قارع  تلود  توکس 

اه تدم  زا  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  روشک  نآ  تیعمج  زا  یمین  زا  شیب  هک  قارع  هعیـش  نویلیم  تفه  یبهذـم  ربهر  نیرت  هدـمع  ناونع  هب  ردـص  هللا  تیآ 
رامـش رد  يداـصتقا ، یـسایس و  مولع  مالـسا و  ییاـضق  نیناوـق  هب  هطاـحا  تلع  هب  ردـص  رقاـب  هللا  تیآ  .تسا ...  هدوـب  قارع  میژر  ینارگن  بجوـم  لـبق 

هب یقیمع  تاعلاطم  يراد  هیامرس  مسیسکرام و  هنیمز  رد  هک  تسا  ناملسم  نویناحور  نیتسخن  زا  یکی  يو  .تسا  ناناملسم  مارتحا  دروم  ياه  تیصخش 
.تسا هدرک  یفرعم  زورما  نردم  يایند  رد  رترب  یلح  هار  ناونع  هب  ار  مالسا  هدروآ و  لمع 
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نایعیـش نایم  رد  زین  دوخ  یـسایس  عضوم  رطاخ  هب  ردـص  هللا  تیآ  .تسا  هتفرگ  ماهلا  يو  ياه  هتـشون  زا  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  ردـص  ینب  تندـیزرپ 
زا دراد و  رارق  اـه  ینـس  ذوفن  تحت  هک  تسا  هدوب  قارع  یثـعب  تلود  اـب  تفلاـخم  یلک  روط  هب  يو  عضوم  .تسا  هدروآ  تسد  هب  يداـیز  ناوریپ  قارع 

.دیامن یم  يوریپ  برع  مسیلانویسان  رب  ینتبم  یبهذمریغ و  یتسیلایسوس و  يژولوئدیا  کی 

رد ناریا  بالقنا  نامز  زا  یلو  درک ؛ یم  يراددوخ  ردـص  هللا  تیآ  یبوکرـس  زا  دوخ ، روشک  نایعیـش  تفلاخم  نتخیگنارب  میب  زا  اـه  لاـس  قارع  تلود 
 ... .تسا هتفای  شیازفا  قارع  میژر  يارب  ردص  هللا  تیآ  رطخ  تبـسن ، نیمه  هب  هتفرگ و  شیپ  رد  يرت  هنایوج  هزرابم  شور  قارع  نایعیـش  هتـشذگ ، لاس 

ياهروشک رد  هعیـش  ناربهر  نایم  کیدزن  تابـسانم  دوجو  هدـنهد  ناـشن  ردـص ، هللا  تیآ  تشونرـس  هب  تبـسن  ناریا  ناـنبل و  رد  دـیدش  لـمعلا  سکع 
هدومن مهارف  ار  قارع  تاماقم  ینارگن  تابجوم  هتخاس و  رت  كاـنرطخ  قارع  رظن  رد  ار  ردـص  هللا  تیآ  تفلاـخم  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تسا و  فلتخم 

ار نآ  هدومن و  مایق  روشک  نآ  میژر  هیلع  اـت  دـنا  هتـساوخ  قارع  مدرم  زا  ًاـمئاد  ناریا  ناربهر  ریاـس  ینیمخ و  هللا  تیآ  ناریا ، بـالقنا  ناـمز  زا  .تسا ... 
(1)« .تسا هدومن  دوخ  روشک  زا  هعیش  نارازه  جارخا  هب  مادقا  ربارب ، رد  قارع  دنزاس و  نوگنرس 

: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  تسا  قارع  ناریا و  اب  يوروش  طباور  هب  طوبرم  مود  ریسفت 

رد داد ، رارق  شیاتـس  دروم  تسا ، مسیلایرپما  رب  مدرم  هبلغ  هک  نیا  ناونع  هب  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يوروش  داـحتا  دـش ، نوگنرـس  هاـش  میژر  یتقو  »
فرط هب  ناریا  دـش و  یناماسبان  راچد  بالقنا  تفرـشیپ  هک  جـیردت  هب  یلو  تشاد ؛ يا  هنـسح  طباور  هاش  میژر  اب  يوروش  لاس  ياـه  لاـس  هک  یتروص 

یگتـسبمه و نامیپ  قارع  اب  يوروش  .تسا  هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  ینلع  روط  هب  ًاجیردـت  يوروش  دـش ، هدیـشک  یمارآاـن  شاـشتغا و 
يراذگ هیامرس  یهب  ینتعم  غلابم  قارع ، حلسم  ياهورین  زیهجت  عیانـص و  هعـسوت  روظنم  هب  يوروش  نینچمه  تسا و  هدرک  دقعنم  يا  هلاس  تشه  تدوم 

رد هک  دوب  نیـسح  مادـص  هنامحر  یب  هیور  رت  شیب  نآ  لیلد  دوب و  تماخو  هب  ور  قارع  اب  يوروش  طباور  ناریا  بـالقنا  زا  لـبق  یتح  یلو  تسا ؛ هدرک 
هب دندوب  دصرتم  هک  دوب  هدرک  قارع  ياه  تسینومک  هجوتم  ار  دوخ  هنامحر  یب  هیور  نیـسح  مادص  .دوب  قارع  دـنمتردق  درم  ریزو و  تسخن  نامز ، نآ 

لیاـمت يوروش  دراد  لاـمتحا  دوش ، رت  میخو  قارع  يوروش و  طـباور  رگا  دـنراد و  یکرتـشم  زرم  يوروش  ناریا و  .دـننک ...  هنخر  قارع  شترا  لـخاد 
زا ار  ناریا  يوروش  نوچ  درادن ؛ ناریا  تلود  زا  ینلع  ینابیتشپ  هب  يا  هقالع  يوروش  لاح ، نیع  رد  یلو  .دهد ؛...  ناشن  ناریا  زا  يرادبناج  يارب  دـیدش 

.درادن یتابث  ًالوصا  ناریا  عاضوا  هک  دراد  هدیقع  نمض  رد  دناد و  یم  يوروش  فلاخم  يژولوئدیا  رظن 

يدازآ يارب  رتراـک  هک  نآ  رب  ینبم  رتراـک  تندـیزرپ  رادـشه  تبـسانم  هب  تسا  روبجم  هک  دـنیب  یم  یتـیعقوم  رد  ار  دوخ  ینونک ، طیارـش  رد  يوروـش 
؛ دـنک سکعنم  دراد ، نایرج  ناریا  رد  هک  ار  ییاکیرمادـض  تاساسحا  درک ، دـهاوخ  هدافتـسا  یماظن  يورین  یتح  دوجوم  تاناکما  هیلک  زا  اه  ناـگورگ 

نیا لح  هب  دوخ  هک  دـشاب  يوروش  عفن  هب  دـیاش  یتح  دوش ؛ لح  کـیتاملپید  قیرط  زا  اـه  ناـگورگ  هلئـسم  هک  دـهد  یم  حـیجرت  عقاو  رد  يوروش  یلو 
نیب راشف  زا  يا  هزادنا  ات  دش و  دهاوخ  يریگولج  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  اکیرما  تردق  شیازفا  زا  ًالامتحا  تسب  نب  نیا  لح  اب  اریز  دنک ؛ کمک  نارحب 

دادرارق هک  دـنک  یم  اعدا  زونه  يوروش  رگید ، فرط  زا  .ددرگ  یم  هتـساک  دـیآ ، یم  دراو  يوروش  هب  هک  ناتـسناغفا  كاـخ  لاغـشا  تبـسانم  هب  یللملا 
ياهورین دریگ ، رارق  دـیدهت  دروم  ناریا  كاخ  بناج  زا  يوروش  عفاـنم  هک  یتروص  رد  هک  دـهد  یم  ار  قح  نآ  روشک  نیا  هب  ناریا ، اـب  يوروش   1921

(2)« .درادن لوبق  ار  دادرارق  نیا  ناریا  ینونک  میژر  هچرگ  دنک ؛ ناریا  دراو  ار  دوخ  یماظن 

.تخادرپ بالقنا  رودـص  عوضوم  لیلحت  هب  دوخ  زورما  هرامـش  رد  سیراپ  پاچ  یبرعلا  نطولا  یبرع ، تاـعوبطم  رت  شیب  یناریادـض  دروخرب  همادا  رد 
" تسین بوخ  ندرک  رداص  يارب  امش  يالاک   " ناونع تحت  نآ ، ندرک  موکحم  سپـس  شیوخ و  رظن  دروم  بلاق  رد  روبزم  عوضوم  حرط  اب  هیرـشن  نیا 

: تشون نینچ 

برغ تاغیلبت  دیدرگ ، طقاس  هاش  يروتاتکید  میژر  هدش و  زوریپ  ناریا  ياهالم  بالقنا  هک  یماگنه  زا  »

1103 ص :
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.28/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 10 و 11  ذخأم 11 ، - 1
.28/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص8 و ،  ذخأم 11 ، - 2
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گرزب ربکت و  ینیقلت ، نینچ  ریثأت  تحت  .دنراد  همهاو  سرت و  نآ  زا  ای  دـنبالقنا  نیا  فلاخم  بارعا ، ایوگ  هک  دـنک  دومناو  نینچ  ات  دراد  ناوارف  شالت 
کیرحت زا  تیاکح  دوخ ، ياهزرم  ياروام  رد  بارعا  هب  نانآ  باطخ  نحل  هک  ییاج  اـت  هتفرگارف  ار  ناریا  مالـسالا  جـجح  اـه و  هللا  تیآ  اـهالم ، ینیب ،

ًادعب خـیرات  تواضق  دـیاش  .تسا  دوهـشم  ناشاه ، سوبع  ات  هتفرگ  اه  عبط  خوش  زا  نانآ ، ياه  هبطخ  تاراهظا و  یمامت  رد  یگژیو  نیا  دراد و  راکـشآ 
شوجرپ و فطاوع  دنت و  تاساسحا  نایلغ  زا  یـشان  عقاو  رد  نویناحور ] ] هایـس ياه  شوپابع  رـس  تشپ  یناریا  ياه  هدوت  شهج  باتـش و  هک  دـشاب  نیا 

هتفرگ رارق  یعامتجا  یسایس و  تیمورحم  قانتخا و  متس ، ضرعم  رد  لاح  هتـشذگ و  رد  هک  هدش  یم  هعیـش  همرتحم  هقرف  نادنزرف  زا  ییاه  لسن  شورخ 
داهن رگا  دـندقتعم  هک  دـنراد  دوجو  یفلتخم  راشقا  تاقبط و  زا  يرکفنـشور  میظع و  ياه  هدوت  برع ، ناهج  رد  میوگ  یم  رت  شیب  تحارـص  اب  و  دـنا ،

اب تسناوت  دهاوخن  دـشابن ، هنامز  تایـضتقم  اب  گنهامه  یبهذـم و  ياه  تشادرب  نیون  يزیر  بلاق  هب  رداق  ناریا  رد  عیـشت  داهن  نآ  سأر  رد  یبهذـم و 
دومج زا  ار  گرزب  مالـسا  ییایوپ  طاشن و  هوقلاب و  يورین  تسناوت  دهاوخن  هک  نانچمه  .دـشاب  ماگمه  ناوج  ياه  لسن  اه و  هدوت  نامرآ  اه و  تساوخ 

(1)« .دزاس اهر  رّجحت  و 

1104 ص :

یبرعلا نطولا  هلجم  ص37 ، ، 11/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  هنازور  یسررب   " هیرشن یلم ، داشرا  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 1
لیروآ 1980.  17 سیراپ ، پاچ 
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لیروآ 1980 یناثلا 1400 18  يدامج  نیدرورف 1359 2  هعمج 29  گنج  رامشزور 
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وا .تخادرپ  ناریا  هرابرد  رظن  راهظا  هب  ًاددـجم  يو  ناریا ، دـضرب  هزات  ياه  میمـصت  مالعا  رتراک و  یمیج  يادـص  رـس و  رپ  سنارفنک  زا  دـعب  زور  کی 
(1) .تسا نایرج  رد  يّرس  حطس  رد  اکیرما ، یّلم  تینما  ياروش  رد  هچنآ  زج  هب  دنک  میسرت  يزادنا  مشچ  ناریا ، اب  اکیرما  هدنیآ  ياهدروخرب  زا  دیشوک 

درادن دصق  ینیمخ  هّللا  تیآ  تشاد : مالعا   (2) تسا هدرک  هعلاطم  ناریا  یبهذم  ناربهر  هرابرد  ار  يدایز  ياه  شرازگ  ًاریخا  هک  نیا  يروآدای  اب  رتراک 
نازیم هب  هتـسباو  وا  هدـنیآ  تامادـقا  تـفگ  رتراـک  .دـنک  دازآ  اـکیرما  يروهمج 1980  تسایر  تاباختنا  ناـیاپ  اـت  ار  اـکیرما  ترافـس  ياـه  ناـگورگ 

ور اکیرما  مدرم  ییابیکش  هارمه  هدنام  یقاب  تامادقا  دوزفا  يو  تسا ؛ اه  ناگورگ  هلئـسم  رد  ناریا  لمعلا  سکع  زین  شا و  یجراخ  نادحتم  یگتـسبمه 
(3) .تسا هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  ناریا  ردانب  ییایرد  هرصاحم  هلئسم  اکیرما  تلود  تسا و  نایاپ  هب 

هب ام  .دـناسر  نایاپ  هب  یماظن  مادـقا  نوخ و  مامح  نودـب  ار  هلئـسم  نیا  هک  میداد  ار  تاناکما  هیلک  ناریا  هب  اـم  تفگ : نینچمه  اـکیرما  يروهمج  سیئر 
، رتیور شرازگ  هب  لاح  نیع  رد  (4) .درک دهاوخن  یهاوخرذع  ناریا  زا  زگره  هدحتم  تالایا  تفگ : هبحاصم  نیا  رد  رتراک  .میدوب  روبص  ییانثتسا  يزرط 

نیمز يور  ياهروشک  یمامت  اب  طابترا  رد  ام  تفگ : رتراک  .تسا  هتفرگ  تروص  ناریا  اب  هطبار  رد  يدوهشم  تاهابتـشا  هتـشذگ  رد  هک  درک  ناعذا  يو 
شرازگ هـب   (5) تـسا ریذـپان  باـنتجا  یللملا  نـیب  هدـیچیپ  تاـنایرج  رد  هلئـسم  نـیا  دـنا و  هدرک  یتاهابتـشا  زین  اـهنآ  مـیا و  هدـش  بـکترم  یتاهابتـشا 

رگیدکی اب  نایناریا  رکف  رد  اکیرما  هدحتم  تالایا  زا  مشخ  اب  هاش  زا  مشخ  تشاد : راهظا  اکیرما  ناریا و  طباور  خیرات  رب  يرورم  اب  رتراک  سرپدتیشوسآ 
(6) دنا هدش  هتخیمآ 

هنیزه تراسخ و  هک  نیا  لامتحا  ناریا و  ییایرد  هرـصاحم  ناـکما  هب  هراـشا  اـب  دوخ  یبرع  شخب  رد  ندـنل  ویدار  رتراـک ، زورما  تادـیدهت  باـتزاب  رد 
يا لوپ ه- زا  اکیرما ، یماظن  تامادقا 

1106 ص :

.تسا سبط  يارحص  قیرط  زا  ناریا  دضرب  اکیرما  عوقولا  بیرق  یماظن  مادقا  روظنم ، - 1
.هسنارف يرازگربخ  ص1 ، ، 31/1/1359 دادماب ، همانزور  - 2

ص2. نامه ، - 3
.هسنارف يرازگربخ  ص1 ، نامه ، - 4
.رتیور يرازگربخ  ص3 ، نامه ، - 5

ص3. نامه ، - 6
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هدش زیربل  اکیرما  تلم  ربص  هساک  هک  دنادب  دیاب  ناریا  تفگ  درک و  دیدهت  ار  ناریا  اکیرما  يروهمج  سیئر  تشاد : نایب  دوش ، ناربج  ناریا  هدش  هکولب 
(1) تسا اه  ناگورگ  يدازآ  راتساوخ  ًادج  اکیرما  تسا و  هدنامن  یقاب  هراشا  امیا و  ندز و  فرح  يارب  یتصرف  رگید  و 

ياه نیم  ایوگ  .تسا  هداـس  یکینکت  رظن  زا  رثؤم و  یلمع  يراذـگ ، نیم  هک  دوش  یم  هتفگ  نوگاـتنپ  رد  تشون : زین  ارـسالد  هریروک  ییاـیلاتیا  هماـنزور 
اه نیم  عون  نیا  تخاس  .تسا  هداد  ناکم  رییغت  دنه  سونایقا  هب  ًادیدج  هک  یناگوان  دنا ؛ هدش  رابنا  هقطنم  رد  ییایرد  ناگوان  ياهامیپاوه  رد  رظن ، دروم 

ياه هاگتسد  اب  يروف و  روط  هب  نارحب ، لح  تروص  رد  هک  تسا  يروط 

نتـشادن یبارخ و  تلع  هب  ناریا  ییایرد  ياـهورین  رد  دوجوم  باـی  نیم  جـنپ  ییاـکیرما ، ناصـصختم  رظن  هب  .داـتفا  دـنهاوخ  راـک  زا  رود ، هار  زا  لرتنک 
رد درک : يروآدای  نایاپ  رد  روبزم  همانزور   (2) دنهد تروص  یمادقا  تسناوت  دنهاوخ  لکشم  دروم  نیا  رد  تسا و  هدافتسا  لباقریغ  صصختم ، يرداک 

.تسا يوروش  لمعلا  سکع  نآ  دشاب و  یم  هتخانشان "  " زیچ کی  اکیرما ، هلیسو  هب  هدش  حرط  ياه  همانرب  مامت 

ار دوخ  راشف  دراد ، ناریا  هیلع  یماظن  تامادقا  يارب  هک  ییاه  یگدامآ  اب  هدحتم  تالایا  : » داد شرازگ  يوروش  یمسر  يرازگربخ  سات  رگید ، يوس  زا 
فارطا ردانب  ياه  بآ  يراذگ  نیم  نوگاتنپ  زمیات ، كرویوین  رد  یماظن  ياهربخ  هدنسیون  نوتلدیمورد "  " هتفگ هب  انب  .دزاس  یم  نوزفا  روشک  نیا  هیلع 

اهنت دـیاش  دـماجنیب ، تسکـش  هب  اه  ناگورگ  نتخاس  دازآ  يارب  تلود  يداصتقا  یـسایس و  ياه  شـالت  هچناـنچ  تسا و  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  ناریا 
نوگاتنپ دسیون  یم  نوتلدیمورد  .دشاب  یماظن  تارایتخا  زا  يروف  هدافتسا  دنام  یم  یقاب  تلود  يارب  هک  يا  هراچ 

1107 ص :

.29/1/1359 ندنل ، ویدار  یبرع  شخب  ص9 ، ، 30/1/1359 هرامش 29 ، هیرشن  هژیو " ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 1
همانزور ص6 ، ، 3/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  یـسررب   " هیرـشن یمالـسا ، داشرا  گـنهرف و  ترازو  یجراـخ  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 2

.ارسالد هریروک 
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کنیا هک  يربامیپاوه  ياهوان  طسوت  ار  ناریا  ردانب  ياه  يراذـگ  نیم  تسا و  هداد  رارق  هعلاطم  تحت  ار  ییاه  حرط  تایئزج  تامادـقا ، نیا  ماـجنا  يارب 
، دـمآ دـنهاوخ  رد  زاورپ  هب  رود  رواخ  ای  یبرغ و  ياپورا  ياـه  هاـگیاپ  زا  هک  ياه ب52  نکفا  بمب  طسوت  موزل  تروص  رد  اـی  و  دنتـسه ، سوناـیقا  رد 
اب هبحاـصم  کـی  رد  درک ، ندـید  ناریا  لـحاوس  یکیدزن  رد  اـکیرما  یگنج  ياـه  یتـشک  زا  ًاریخا  هـک  ندـیب " فزوـج   " روتانـس ...داد  دـهاوخ  ماـجنا 

دوخ یتایح  عفانم  ات  دربراک  هب  نامع  جیلخ  برع و  يایرد  رد  یماظن  يورین  دراد  دصق  دناوت و  یم  تسا و  هدامآ  هدحتم  تالایا  دـیوگ  یم  یـس.یب.نا 
یتبرـض ییاوه  تردق  کی  دهد و  ناشن  هیحان  نیا  رد  ار  دوخ  یماظن  تردق  دیاب  هدحتم  تالایا  دیازفا  یم  هدربمان  روتانـس  .دنک  ظفح  ار  هقطنم  نیا  رد 

رد اکیرما  یماظن  روضح  هک  درک  دـهاوخن  هیـصوت  تندـیزرپ  هب  وا  دـنوش  دازآ  ییاکیرما  ياـه  ناـگورگ  رگا  یتح  درادـهگن ؛ اـج  نآ  رد  مئاد  روط  هب 
(1)« .دهد شهاک  ار  یقرش  بونج  يایسآ 

665

ياضعا زا  نت  راهچ  دوش ، مالعا  هتفرگ و  یعطق  میمصت  ناریا  هرابرد   (2) اپورا يداصتقا  هعماج  وضع  روشک  هدنیآ 9  سالجا  رد  تسا  رارق  هک  یلاح  رد 
ود رسمه و  ود   » هسنارف يرازگربخ  شرازگ  هب  .دنتخادرپ  تیلاعف  هب  سالجا  نیا  هیـشاح  رد  يراذگریثأت ، تهج  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  ياه  هداوناخ 

ازییول  " مناخ .تفر  دـنهاوخ  گروبمازکول  نب و  سیراـپ ، هب  اـج  نآ  زا  دـندرک و  كرت  ندـنل  دـصق  هب  ار  نتگنـشاو  هبنـش  هس  زور  اـه  ناـگورگ  رداـم 
یتاعوبطم هبحاصم  کی  رد  نتگنـشاو  رد  زورما  تسا ، هدش  فیقوت  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  رد  هک  يداصتقا  رواشم  يدنک " دهروم  " رـسمه يدنک "

يدـنک ازییول  .دـنا  هداتـسرف  ییاپورا  ياه  هداوناخ  همه  يارب  یمایپ  هدـمآ و  درگ  یهورگ  رد  اه  ناـگورگ  هداوناـخ  هک  تفگ  هجراـخ  روما  ترازو  رد 
ام هک  يدرد  راچد  زگره  میراودیما  هک  اه  هداوناخ  همه  يارب  تسا  یصخش  یمایپ  هکلب  هدشن ، هداتسرف  لود  ياسؤر  يارب  اهنت  مایپ  نیا  هک : درک  دیکأت 
نآ يالاب  تاماقم  اب  اپورا ، رد  دوخ  تماقا  تدـم  رد  دـنناوتب  دـنراودیما  ام  هورگ  ناگدـنیامن  هک  تفگ  يدـنک  ازییول  .دـنوشن  مینک  یم  لـمحت  زور  ره 

(3)« .دننک تاقالم  اهروشک 

نودـب ناریا ، تیموکحم  رب  ینتبم  هک  دریگ  یم  تروص  هتـشذگ  یّلک  بلاق  نامه  رد  سالجا ، نیا  زا  لبق  ات  ییاپورا  تاماقم  رظن  راـهظا  لاـح ، نیا  رد 
ناگورگ يدازآ  بسک  تهج  هک  تفگ  هسنارف  نویزیولت  رد  هسنارف  هجراخ  روما  ریزو  هسنوپ " اوسنارف  ناژ   " زورما هلمج  زا  تسا ؛ صاـخ  یلمع  مادـقا 
كرامناد ریزو  تسخن  نسنگروجرکنآ " "(4) .درک دهاوخ  تکرـش  ناریا ، دضرب  كرتشم  رازاب  وضع  روشک  ياه 9  میرحت  رد  هسنارف  ییاکیرما ، ياه 

هرابرد وا  لاح  نیع  رد  .درک  مالعا  ناریا ، يداصتقا  میرحت  رب  ینبم  رتراک  یمیج  توعد  زا  ار  دوخ  لماک  تیامح  زین 

1108 ص :

(. 29/1/59  ) لیروآ 1980  18 سات ، يرازگربخ  نتگنشاو -  ص5 ، ، 6 ذخأم - 1
.دش دهاوخ  رازگرب  گروبمازکول  رد  تشهبیدرا ) مهد   ) لیروآ نایاپ  سالجا  نیا  - 2

.هسنارف يرازگربخ  نتگنشاو -  ص10 ، ، 1/2/1359 دادماب ، همانزور  - 3
ص10. نامه ، - 4
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(1) .دوش عاضوا  رت  شیب  نارحب  اه و  ناگورگ  هب  ندیسر  همدص  بجوم  تسا  نکمم  هک  داد  رادشه  ناریا  دضرب  زیمآ  تنوشخ  لمع  هنوگره 

عطق ناریا  اب  ار  دوخ  تابـسانم  مامت  لاغترپ  روشک  هک  داد  ربخ  دوخ  زورما  یبرع  شخب  رد  ندـنل  ویدار  .درک  ذاختا  يرگید  عضوم  لاغترپ  نایم ، نیا  رد 
یکاح ویدار  نیا  شرازگ  .تشگ  دـهاوخن  زاب  دوخ  يداع  لاح  هب  تابـسانم  نیا  دـنوشن ، دازآ  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هک  ینامز  ات  دومن  مالعا  درک و 
ندـش هدافتـسا  زا  درک و  دـهاوخ  عطق  ناریا  اب  ار  یناگرزاب  تالماعم  عون  ره  هک  دوزفا  داد ، راشتنا  تبـسانم  نیا  هب  هک  يا  هینایب  رد  لاغترپ  تلود  تسا :
فرط هب  هدـش  عونمم  ياهالاک  لمح  زا  هژیو  هب  روشک  نیا  .دـنک  یم  يریگولج  ناریا ، يوس  هب  الاک  لقن  يارب  لاغترپ  رداـنب  یناـگرزاب و  ياـه  یتشک 

یط زورما  زین  ـالئوزنو  روهمج  سیئر  زنیپماـکاره " یئول  ، " سکعرب  (2) .درک دـهاوخ  يریگولج  لاغترپ ، ياه  یتشک  هلیـسو  هب  ای  رداـنب  قیرط  زا  ناریا 
یفرطیب هبنج  اکیرما ، ناریا و  نایم  نارحب  رد  ندش  لخاد  زا  بانتجا  يارب  شروشک  درک  مالعا  تشاد ، ساکاراک  هب  شهار  رـس  رد  هک  یهاتوک  فقوت 

نامزاس رد  ناریا  وضع  مه  ناتسود و  زا  یکی  لاح  نیع  رد  اکیرما و  یمیدق  ناتـسود  زا  یکی  الئوزنو  هک  تخاس  ناشنرطاخ  يو  .درک  دهاوخ  ظفح  ار 
یفرطیب اب  دروم  نیا  رد  دنک و  ظفح  ار  تنازو  اکیرما  ناریا و  تافالتخا  رد  ندـش  لخاد  زا  بانتجا  يارب  هک  تسا  روشک  نیا  رب  سپ  .دـشاب  یم  کپوا 

(3) دیامن لمع 

ناگدـنزاب دـننک ، تیامح  ناریا  يداصتقا  میرحت  زا  دـنریگب  میمـصت  رگا  درک  راطخا  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياـهروشک  هب  زین  ناریا  رگید ، يوس  زا 
لابق رد  یبسانم  عضوم  هراومه  ام  تفگ : یتاعوبطم  يا  هبحاصم  رد  لسکورب ، رد  ناریا  ترافـس  رادراک  بذـهم  روپاش  .دوب  دـنهاوخ  ارجام  نیا  یلـصا 

تابـسانم رد  میا  هتفرگ  میمـصت  ام  .تشاد  دـهاوخ  تریاغم  ناشعفانم  اب  هلئـسم  نیا  دـننک ، ینابیتشپ  يداصتقا  میرحت  زا  ناییاپورا  رگا  .میا  هتـشاد  اـپورا 
تیامح ناریا  میرحت  زا  هک  يروشک  ره  هب  دـنا  هتفرگ  میمـصت  یناریا  تاماقم  درک  يروآدای  بذـهم  روپاش  .مییامنب  نیـشناج  ار  نپاژ  اپورا و  يراـجت ،

ندرک دودحم  ای  يداصتقا  میرحت  هب  ناریا ، دض  رب  هک  دوش  یم  ییاپورا  ياهروشک  زا  هتسد  نآ  لماش  میمـصت  نیا  هک  تفگ  يو  .دنـشورفن  تفن  دنک ،
(4) ننک مادقا  کیتاملیپد  طباور 

666

رد اکیرما  تیقفوم  نازیم  زین  اکیرما و  ياه  هتساوخ  ربارب  رد  ییاپورا  ياهروشک  یلک  يریگ  تهج  عوضوم  سیئوس ، رد  ناریا  ترافس  زا  یـشرازگ  رد 
دریگ یم  رارق  یـسررب  دروم  موادم  روط  هب  سیئوس  تاعوبطم  رد  عوضوم  نیا  .تفرگ  رارق  هجوت  دروم  يدـج ، یعطق و  مادـقا  هب  نانآ  رظن  بلج  هنیمز 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدرک  هئارا  یشرازگ  رد  یسررب و  تاعوبطم ، نیا  زورما  هرامش  ات  ار  بلاطم  نآ  نیماضم  نرب ، رد  ناریا  ترافس  هک 

باتزاب دروم  رد  يا  هناگادج  تالاقم  ات 29/1/59 )  23  ) هتشذگ هتفه  یط  سیئوس  تاعوبطم  رد 

1109 ص :

ص2. ، 30/1/1359 دادماب ، همانزور  - 1
.29/1/1359 ندنل ، ویدار  یبرع  شخب  ص9 ،  ذخأم 6 ، - 2

ص2. ، 31/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 3
.سرپدتیانوی لسکورب -  ص4 ، ، 31/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 4
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یم بیترت  نیا  هب  ار  تالاقم  نیا  هیلک  دافم  .تسا  هدـش  پاچ  ناملآ ، اـیلاتیا و  سیلگنا ، هسنارف ، ریظن  ییاـپورا  مهم  روشک  دـنچ  رد  اـکیرما  تساوخرد 
عفانم لّوا ، هجرد  رد  اریز  دنتـسین ؛ ناریا  هب  تبـسن  دـیدش  لـمعلا  سکع  نداد  ناـشن  هب  لـیام  ناونع  چـیه  هب  ییاـپورا  ياـهروشک  : » درک هصـالخ  ناوت 

مولعمان نآ  نایاپ  هک  دنراذگ  مدـق  یهار  رد  دـنرادن  لیامت  رتراک ، تسایـس  ندوبن  تخاونکی  تلع  هب  یناث ، رد  و  دـننیب ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  يداصتقا 
اکیرما يروهمج  سیئر  هک  یتروص  رد  تشاد ، یعطاق  رثا  هتشذگ  نابآ )  ) ربماون هام  رد  دیاش  هدرک ، ذاختا  رتراک  نونکا  هک  یـشور  صوصخ  هب  تسا ؛

نیا رد  هک  یلاح  رد  دناشکب ؛ هکرعم  هب  ار  دوخ  ینپاژ  ییاپورا و  ياه  نامیپ  مه  دراد  یعـس  رـضاح  لاح  رد  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  بسانم  تصرف  هک 
« .دنا هتخادرپ  يریگ  ههبج  هب  برغ  هیلع  هدش و  رقتسم  ًالماک  دوخ  یسایس  تیعقوم  رد  ناریا  تاماقم  نامز ، تدم 

مـالعا اـکیرما و  زا  رچاـت  مناـخ  یناـبیتشپ  مغر  یلع  هک  هدـش  هراـشا  ًانمـض  تـالاقم  نـیا  رد  : » تـسا هدروآ  دوـخ  شرازگ  رد  نـینچمه  ناریا  تراـفس 
ًاعقاو دـنا ، هتـشاد  مالعا  رتراک  تسایـس  زا  ار  دوخ  يوریپ  نونکات  هک  روشک  ود  نیا  زا  کی  چـیه  اکیرما ، لاردـف و  ناملآ  ياه  تسایـس  نیب  یگنهامه 

(1) .دنیامن ذاختا  ناریا  هیلع  يا  هنامصخ  شور  دنتسین  هدامآ 

667

دنور رد  تیمها  اـب  ياـهروتکاف  هلمج  زا  تسیلایـسوس ، كولب  دروـخرب  عوـن  ناریا و  لـئاسم  هراـبرد  تردـق  ربا  ود  تواـفتم  شقن  ینوـنک ، عاـضوا  رد 
.تسا هنیمز  نیا  رد  زورما  تاکن  نیرت  مهم  یکاولسکچ ، زا  ربخ  کی  يوروش و  زا  ربخ  ود  .دوش  یم  بوسحم  اکیرما  ناریا و  ياهدروخرب  تالوحت 

ربخ نیا  هک  هسنارف  يرازگربخ  .تسا  هدرکن  زکرمتم  ناریا  لامـش  رد  ییورین  هجو  چیه  هب  هک  داد  عالطا  ناریا  هب  کیتاملپید  ياه  هار  زا  يوروش  داحتا 
رد يوروش  ياوق  زکرمت  دروم  رد  تسا  هتساوخ  ًامسر  نیلمرک  زا  وکسم  رد  ناریا  ریفس  يرکم  دمحم  : » دوزفا نآ  حیضوت  رد  درک ، شرازگ  وکسم  زا  ار 

يرادافو بیذکت و  هدرک ، رشتنم  نتگنشاو  هک  ار  ربخ  نیا  يدج  روط  هب  وکـسم  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس  يرکم  .دهد  حیـضوت  ناریا  یلامـش  ياهزرم 
داحتا هکلب  اکیرما ، اهنت  هن  هک  تسا  دـقتعم  وکـسم  رد  ناریا  ریفـس  رگید ، يوس  زا  .تسا  يدـعاسم  خـساپ  نیا  هتـشاد و  مـالعا  ار  نارهت  هب  تبـسن  دوخ 
تروص رد  یتح  هجو  چیه  هب  يو  عوبتم  تلود  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  يرکم  .دـنک  تلاخد  ناریا  رد  هک  دـهد  هزاجا  دوخ  هب  دـناوت  یمن  زین  يوروش 

(2) .دنک لمحت  دوخ  كاخ  رد  ار  یسور  زابرس  کی  دوجو  دناوت  یمن  اکیرما ، یماظن  هلمح 

نخـس اکیرما  هک  یلاح  رد  : » دش عورـش  ترابع  نیا  اب  روبزم  شرازگ  .دادربخ  ناریا  رد  يوروش  تئیه  کی  روضح  زا  ندنل ، ویدار  زورما  لاح ، نیا  رد 
نیا دوجو  فرـص  دـنچ  ره  .تسا  هدـمآ  نارهت  هب  یناریا  تاماقم  اب  هرکاذـم  يارب  يوروش  تئیه  کی  تسا ، هدروآ  ناـیم  هب  يرت  شیب  ياـه  میرحت  زا 

ندوبن صخشم  اما  دوش ، یم  یقلت  تیمها  ياراد  دوخ  نارهت ، رد  تئیه 

1110 ص :

ص38. ، 14/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  یسررب   " هیرشن یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 1
(. 29/1/1359  ) لیروآ 1980  18 هسنارف ، يرازگربخ  وکسم -  ص4 ، ذخأم 6 ، - 2
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وحن هب  ار  یتوافتم  تالامتحا  هدش ، دای  شرازگ  رد  ندنل  ویدار  .تسا » روضح  نیا  یعطق  ریثأت  هرابرد  قیقد  يریگ  هجیتن  زا  عنام  هرکاذم ، دروم  عوضوم 
دروم رد  تارکاذـم  هک  تسا  هتـشون  نارهت  رد  ارگ  پچ  همانزور  کی  یلو  تسا ؛ يا  هنیمز  هچ  رد  تارکاذـم  هک  تسین  نشور  زونه  : » درک حرطم  لیذ 
تهج هک  تسا  ددـصرد  وکـسم  همانزور ، نیا  رظن  راهظا  قبط  رگید  ترابع  هب  .دـشاب  یم  يوروش  تخاس  یکدـی  تاعطق  اـب  ناریا  زاـگ  تفن و  هلداـبم 

هب روشک ، نآ  زا  یگدـنیامن  تئیه  مازعا  هک  تسا  هدرک  رظن  راهظا  يوروش  ترافـس  .دـیامن ...  يرای  ار  ناریا  اکیرما ، ياـه  میرحت  جـیاتن  ندرک  یثنخ 
ور هبور  تسکـش  اب  دروآ و  لمع  هب  ناریا  اب  زاـگ  يرادـیرخ  روظنم  هب  یتارکاذـم  ًاریخا  هک  یتئیه  اـب  تئیه  هک  نیا  هتفرگ و  تروص  يراـکمه ، روظنم 

ناریا .تسا  يوروش  زا  یکدـی  تاعطق  دـیرخ  هنیمز  رد  تارکاذـم  ًالامتحا  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  ناریا  روهمج  سیئر  يوگنخـس  .تسا  تواـفتم  دـش ،
ینف تازیهجت  یکدی  تاعطق  دناوتب  يوروش  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  یلو  دراد ؛ یکدـی  تاعطق  هب  زاین  دوخ  يوروش  تخاس  شترا  ياه  نویماک  يارب 

ناریا هب  تاعطق  هنوگ  نیا  لاسرا  هاگآ ، عبانم  رظن  راهظا  قبط  .دیامن  نیمأت  تسا ، ناریا  زاین  دروم  ًادـیدش  هک  ار  سیلگنا  اکیرما و  تخاس  ياه  کنات  و 
دایز يراوشد  اب  ناریا  هیلع  تامیرحت  هب  هجوت  اب  دـنا ، هدرک  مهارف  ار  تاعطق  نیا  هطـساو ، ناونع  هب  هک  يدارفا  راک  نونکا  یلو  تسا ؛ هتفرگ  یم  ماـجنا 

(1)« .دش دهاوخ  ور  هبور 

برغ يداصتقا  میرحت  اب  قرـش ، كولب  اب  يراجت  تالدابم  شیازفا  قیرط  زا  دراد  میمـصت  ناریا  بـالقنا  ياروش  : » دـش مـالعا  گارپ  رد  زورما  نینچمه 
نواعم اب  یناگرزاب  ترازو  نواعم  یحاتف " نیدلا  عاعـش   " تارکاذم نایاپ  رد  : » تسا هدوزفا  درک  مالعا  ار  ربخ  نیا  هک  ناملآ  يرازگربخ  .دیامن » هلباقم 
دهاوخ ناریا  هب  يرافح  تازیهجت  تـالآ و  نیـشام  یـساسا ، يا  هیامرـس  ياـهالاک  یکاولـسکچ  دـش  مـالعا  یکاولـسکچ ، یجراـخ  یناـگرزاب  ترازو 

لاس رد  هک  ار  زاگ  شورف  دادرارق  ناریا  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما  تخورف ؛ دهاوخ  يزیچ  هچ  ناریا  ضوع  رد  هک  هدـشن  صخـشم  هینایب  نیا  رد  .تخورف 
شرازگ هراب  نیا  رد  يرت  شیب  تاعالطا  گارپ  زا  هسنارف  يرازگربخ  .تخانـش » دـهاوخ  تیمـسر  هب  دوب ، هدیـسر  اضما  هب  عولخم  هاـش  میژر  رد   1977

رد .دـش  اضما  روشک  ود  نایم  يراکمه  همان  هلواقم  کی  هک  دـش  مالعا  تفای  راشتنا  گارپ  رد  هک  یمـسر  يا  هینایب  رد  تسا : یکاح  شرازگ  نیا  .درک 
لیلحت هیزجت و  ناریا ، هب  یکاولسکچ  عیانص  تارداص  دروم  رد  هژیو  هب  تابسانم  نیا  شرتسگ  تاناکما  یکاولسکچ و  ناریا و  تابسانم  عضو  دنس  نیا 

رد يزرواشک ، زین  و  يژرنا ، یمیشورتپ ، یمیش ، کبس ، نیگنس و  عیانص  ياه  هنیمز  رد  اه  يراکمه  يامنرود  نینچمه  همان ، هلواقم  نیا  رد  .تسا  هدش 
(2) .تسا هدش  یکاولسکچ  دراو  ونرب ، یللملا  نیب  رازاب  نیمهدزای  زا  رادید  يارب  یحاتف  نیدلا  عاعش  هک  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هدش  هتفرگ  رظن 
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زورما ردـص ، هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  زا  سپ  ناریا  نارادـفرط  قارع و  لـماوع  نینوخ  ياـه  يریگرد  ندرک  شکورف  زا  سپ  توریب و  ثداوح  همادا  رد 
رادـباسح " ) این یفیظن  دـمحا   " هارمه هک  يو  .تفرگ  رارق  دـصق  ءوس  دروم  توریب ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  رادراـک  یناـجرای " لـالج  "

هلولگ تباصا  دروم  دراد ، رارق  ناریا  ترافس  یکیدزن  رد  هک  قارع  ترافس  ربارب  زا  روبع  ماگنه  درک ، یم  كرت  ار  ترافـس  لحم  لیبموتا ، اب  ترافس )
پچ يوزاـب  زا  هلولگ  توریب ، رد  ناریا  ترافـس  يوگنخـس  کـی  هتفگ  هب  (1) .دـندش حورجم  ود  ره  شهارمه  يو و  .تفرگ  رارق  زادـناریت  کـت  کـی 

یحارج لمع  تحت  تسد ، نایرـش  عطق  تلع  هب  ترافـس  رادباسح  دوزفا : وگنخـس  نیا  .دـش  ترافـس  رادـباسح  پچ  تسد  دراو  درک و  روبع  یناجرای 
(2) .تفرگ رارق 

میژر هب  هتسباو  ياه  نامتخاس  مامت  تسا و  هدش  هرصاحم  هدرک ، يرادیرخ  قارع  ترافس  هک  ییاه  نامتخاس  اب  ناریا  ترافـس  فارطا  هک  تسا  ینتفگ 
قارع ثعب  نارودزم  راـیتخا  رد  هک  يزکارم  فرط  زا  هلوـلگ  ، » یناریا لـفاحم  رظن  هب   (3) تـسا اه  حالـس  فلتخم  عاونا  هب  حلـسم  دارفا  زا  رپ  قارع  ثعب 

(4)« .تسا هدش  کیلش  تسا ،

( دنتـسه توریب  رد  اهورین  نیا  یلـصا  دارفا  هک  يروس  ياهورین   ) برع هدنرادزاب  ياهورین  زا  یکچوک  دحاو  هب  ناریا  ترافـس  تینما  ارجام ، نیا  یپ  رد 
لصاح سامت  يروس  تاماقم  اب  ناریا  تلود  نآ ، لابند  هب  .دندرک  يرت  شیب  کمک  ياضاقت  دنتـسنادن و  یفاک  ار  نآ  ترافـس  ياضعا  اّما  دش ؛ لوحم 

(5) .دنهدب توریب  رد  حلص  هدنرادهاگن  ياوق  هب  ار  مزال  ياهروتسد  بشما  بش  همین  ات  رثکادح  يروس  تاماقم  دش  رارق  دندرک و 

669

زا .تسا  هدش  هراشا  يددعتم  دراوم  هب  دـش ، لاسرا  طوبرم  یماظتنا  یماظن و  فلتخم  زکارم  هب  قارع ، یلخاد  عاضوا  هرابرد  زورما  هک  ییاه  شرازگ  رد 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  تسا  هتفرگ  رارق  هدننک  لاسرا  عبانم  هجوت  دروم  هک  يراج  هام  هب  طوبرم  ياهربخ  هلمج 

(6) [.« تسا هدرک   ] زاغآ ثعب  بزح  نیسح و  مادص  هیلع  يدیدش  تیلاعف  یقارع  تسینومک  بزح  خیرات 3/1/59 ، زا  - »

هک بصن  هرصب  ناتـسا  ياهرهـش  ياه  هچوک  اه و  نابایخ  رد  یبالقنا  ياه  هورگ  فرط  زا  ییاه  هیمالعا  13 و 17/1/59 ، ، 12 ، 7 ياه 4 ، خیرات  رد  - »
نیرومأم رضاح  لاح  رد  تسا  هدمآ  هدیسر  ربخ  رد  .تسا  هدش  جرد  ناریا  یمالسا  يروهمج  زا  يرادفرط  نیـسح و  مادص  ینوگنرـس  راتـساوخ  نآ  رد 

(7)« .دنیامن یم  اه  هیمالعا  راشتنا  نیلماع  يریگتسد  تهج  يدایز  تیلاعف  یتینما  نیرومأم  هدوب و  شاب  هدامآ  تروص  هب  یلم  شترا 

نیلوئسم نآ ، بقاعتم  دراو و  هاگتسد ، هب  يدایز  تراسخ  هجیتن  رد  دش ؛]  ] رجفنم هثداهلا  هیحان  قرب  یلصا  روتومسنارت  رد  یبمب  خیرات 28/1/59 ، رد  - »
(8) .تسا عقاو  هرصب  ناتسا  رد  هثداهلا  هقطنم  .دنا  هدومن  رکذ  راجفنا  نیا  لماع  ار  هرصب  رد  یبالقنا  ياه  هورگ  قیقحت ، یسررب و  زا  سپ 

1112 ص :

ص3. ، 30/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص3 ، نامه ، - 2

 . ص3 نامه ، - 3
 . ص3 نامه ، - 4

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص3 ، نامه ، - 5
.29/1/1359 یماظتنا ، هتیمک  هب  زا 07 ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287569  دنس  - 6

.29/1/1359 یماظتنا ، هتیمک  هب  نکر 2 ، ك ش ، زا ژ -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   287566 هرامش ، دنس  - 7
.11/2/1359 07ر2 ، هب ف 19 ف 21 -  زا 07ر2 ، گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287226 ،  دنس  - 8
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.تسا هدیدرگ  مودعم  زین  يو  دسج  مادعا و  دادغب  یحلا "  " هقطنم رد  ثعب ، بزح  نیفلاخم  زا  هقاصع ، میلس  رماع  ًاریخا  - 

لوقنم و لاوما  موکحم و  دـبا  سبح  هب  ریگتـسد و  دادـغب  تینما  نیرومأـم  هلیـسو  هب  يا ، هتـسه  يژرنا  يارتـکد  ياراد  یناتـسرهش  نیـسحدیس  رتـکد  - 
.تسا هدیدرگ  هرداصم  يو  لوقنمریغ 

.دیدرگ موکحم  نادنز  لاس  تفه  هب  قارع  میژر  اب  تفلاخم  تلع  هب  لقن ، لمح و  ترازو  یکینورتکلا  مولع  سانشراک  يرخف ، حلاصدمحم  - 

.دش موکحم  نادنز  لاس  تفه  هب  یثعب  میژر  اب  تفلاخم  تلع  هب  قارع ، تفن  تکرش  دنمراک  دمحمدیس ، نیسحدیس  - 

زا رفن  راهچ  هجیتن  رد  هک  دـندش ] ] هجاوم لزنم  نینکاس  دـیدش  يزادـناریت  اب  كوکـشم ، لزانم  زا  یکی  یـسرزاب  ماگنه  توک ، رهـش  یتینما  نیرومأـم  - 
.دنناسر یم  لتق  هب  زین  ار  لزنم  بحاص  و  دندش ] ] هتشک یتینما  نیرومأم 

یم تشادزاـب  هدوب  رتکد  اـهنآ  زا  یکی  هک  ار  یثعب  میژر  فلاـخم  نایوجـشناد  زا  رفن  راـهچ  دادـعت  هدرب ، هلمح  لـصوم  هاگـشناد  هب  یتینما  نیرومأـم  - 
.دنیامن

طابترا لیاسو  هب  ضارتعا  ناریا و  بالقنا  يربهر  دییأت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  دیجمت  تلع  هب  لصوم ، روهظلا  هقطنم  دجاسم  زا  یکی  هعمج  ماما  - 
(1) .ددرگ یم  تشادزاب  دجسم  رد  ناریا ، یمالسا  بالقنا  نداد  هولج  هنوراو  رد  قارع  یعمج 
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عقاو لیبرا  ناتـسا  رد  قارع  شترا  ناگداپ  کی  هب  بزح  نیا  ياهورین  هک  درک  مالعا  يا  هینایب  یط  ینازراب ،" هورگ  ، " قارع ناتـسدرک  تارکمد  بزح 
ياهورین زا  نت   36 هلمح ، نیا  رد  بزح ، نیا  دارفا  هک  دـش  ناـشنرطاخ  تفاـی ، راـشتنا  هیمورا  رد  هک  هیناـیب  نیا  رد  .دـندرک  هلمح  روشک  نیا  لامـش  رد 

هب يرمرادناژ  تاعالطا  هک  یشرازگ  رد  اّما   (2) دنا هدز  شتآ  ار  ناگداپ  ياهرگنس  تاسیسأت و  دنا و  هدرک  یمخز  ار  رگید  نت  اه  هد  هتشک و  ار  یقارع 
وردوخ هاگتسد  هس  هب  لیبرا  هقطنم  رد  درُک  نایشروش  زا  يا  هدع  : » تسا هدمآ  نینچ  لیبرا  هقطنم  زورما  هلمح  هرابرد  درک ، هئارا  يروهمج  تسایر  رتفد 

نآ لنسرپ  هجیتن  رد  هلمح ، دوش  هینار  هقطنم  مزاع  كوکرک  هقطنم  قیرط  زا  هتشاد  رظن  رد  هدوب و  تامهم  حالـس و  لماح  هک  ، 10 رکشل یعمج  یشترا ،
(3)« .دنا هدرب  تمینغ  هب  ار  اه  حالس  هتشک و  ار 

شرازگ زا  زمیاـت ، هماـنزور  زا  لـقن  هب  دوخ ، زورما  هماـنرب  رد  ندـنل  ویدار  قارع ، ناتـسدرک  هقطنم  ریخا  ياـه  يدـنب  حاـنج  اـه و  يریگرد  باـتزاب  رد 
نایـشروش عضاوم  هب  ار  دوخ  ترفاسم  یگنوگچ  روبزم  راگنربخ  .تسا  هدرک  ندـید  قارع  ناتـسدرک  زا  یگزات  هب  هک  درک  داـی  هماـنزور  نیا  راـگنربخ 

هدمع بزح  ود  زا  یکی  هک  ینازراب ] هورگ   ] ناتـسدرک تارکمد  بزح  تیروحم  رابتعا و  رـضاح  لاحرد  : » تسا هتـشون  هدرک و  حیرـشت  قارع  رد  درُک 
ور ًادیدش  تسا ، قارع  ناتسدرک 

1113 ص :

.29/1/1359 رهشمرخ ، 07ر2 ، هب ف 21 -  نکر 2 ، ناتسزوخ -  يرمرادناژ  هیحان  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287563 ، دنس  - 1
.29/1/1359 ندنل ، ویدار  یبرع  شخب  ص11 ، ذخأم 6 ، - 2

.1/3/1359 ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  تاعالطا ، هریاد  اجاژ ر2 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 43014  دنس  - 3
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رد قارع  رد  ار  درُک  نایـشروش  يربهر  کش  نودـب  ینهیم ] هیداحتا  هب  موسوم  ینابلاط  هورگ   ] ناتـسدرک یلم  داحتا  ینعی  رگید  بزح  .تسا  شهاک  هب 
قارع ياهدرک  نونکا  بیترت  نیدب  تسا و  هدش  قارع  رد  یبالقنا  ياه  هورگ  ریاس  اب  يراکمه  لوغـشم  ناتـسدرک  یلم  داحتا  بزح  نونکا  .دراد  تسد 

(1)« .دنا هتشاد  رب  ار  ماگ  نیتسخن  قارع ، تلود  يارب  یعقاو  رطخ  کی  هب  یلحم  تمحازم  کی  زا  دوخ  ياقترا  هار  رد 
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دودح نیریش ، رـصق  ینابرهـش  شرازگ  ربارب  .تشاذگ  اجرب  حورجم  کی  دیهـش و  کی  یـسیواب ، هقطنم  رد  نآ  لماوع  قارع و  ییاذیا  تاکرحت  موادت 
، دوب هدش  هتشاذگ  راک  ًالبق  هک  ینیم  هب  هاگساپ  نیا  يرتمولیک  هس  رد  یسیواب ، هاگساپ  يرمرادناژ  ناراد  هجرد  زا  رفن  ود  لماح  پیج  زورما  تعاس 14 

يردان رهاط  مود  نابهورگ  نیم ، راجفنا  رثا  رد   » روبزم شرازگربانب  .دندوب  تکرح  رد  باهذ  لپرس  فرط  هب  تیرومأم  تهج  رفن  ود  نیا  .درک  دروخرب 
(2)« .دوش یم  حورجم  یتخس  هب  رگید  راد  هجرد  دوش و  یم  هتشک 

عوقو هب  ییاه  يزادناریت  رهـش  فارطا  رگید  هطقن  دنچ  زا  نآ  یپ  رد  دش و  هلمح  دنق  هناخراک  فرط  هب  زادنا  هراپمخ  اب  ماگنه ، بش  زین  دابآ  مالـسا  رد 
« .تسا نیگنس  ياه  حالس  زا  هدافتسا  اب  تالمح  نیا  يوق ، لامتحا  هب  : » تسا هدوزفا  هدش  دای  شرازگ  همادا  رد  دابآ  مالسا  ینابرهش  (3) .تسویپ
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جدننس ساسح  طاقن  درب و  یم  رس  هب  رهش  نیا  هاگدورف  رد  نانچمه  جدننس  هب  یمازعا  یماظن  نوتس  هک  دیسر  نایاپ  هب  یلاح  رد  زور  جدننس ، رد  زورما 
لیبموتا رورم  روبع و  دنا و  هتسب  ار  رهـش  یجورخ  يدورو و  ياه  هار  مامت  حلـسم  دارفا   (4) .دراد یجنشتم  تلاح  یّلک  هب  رهـش  تسا و  هدش  يدنبرگنس 
ناعلطم حطس  رد  هچ  مدرم و  مومع  حطس  رد  هچ  .تسا  لیطعت  جدننـس  رازاب  سرادم و  اه ، هرادا  .دریگ  یم  تروص  یعرف  ياه  هداج  اه و  نابایخ  زا  اه 

رد زین  حلـسم  ياه  هورگ  .دـش  دـهاوخ  نیـشندرک  قطانم  ای  ناگداپ  سپـس  جدننـس و  دراو  هنوگچ  تقو و  هچ  نوتـس  نیا  هک  تسین  مولعم  نالوئـسم ، و 
(5) .دنرب یم  رس  هب  شاب  هدامآ  تلاح 

تکرـش اـب  زورما  رـصع  دوـب  رارق  هک  يا  هـسلج  درک : مـالعا  سراـپ  يرازگربـخ  هـب  ناتـسدرک ،  28 رکـشل هدنامرف  يردص ، گنهرـس  تعاـس 20 ، رد 
دیکأت يو   (6) .تسا هتفاین  بیترت  دوش ، لیکشت  جدننس  ناگداپ  رد  نوتس ، نیا  لاقتنا  یگنوگچ  دروم  رد  جدننس ، ناگداپ  نالوئـسم  مدرم و  ناگدنیامن 

(7) .دنک یط  ار  هقطنم  نیا  ياه  هوک  هدایپ  رگا  یتح  داد ؛ دهاوخ  همادا  شدوخ  هار  هب  ًاملسم  یلو  تسه ؛ هاگدورف  رد  نانچمه  نوتس  نیا  درک :

ياه حانج  شنزرس  دروم  ماظن ، فلاخم  ياه  هورگ  عفن  هب  هنارادبناج  یعقاوریغ و  شرازگ  لاسرا  ماهتا  هب  هک  جدننس -  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ 
مدرم طسوت  جدننس  يدورو  ياه  هار  ساسح و  طاقن  رثکا  : » دیازفا یم  دوخ  شرازگ  هلابند  رد  دریگ -  یم  رارق  ماظن  فلتخم 

1114 ص :

.29/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص11 ، ذخأم 6 ، - 1
.30/1/1359 ناهاشنامرک ، ناتسا  رادناتسا  هب  ناهاشنامرک ، ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021392  دنس  - 2

.29/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 63136  دنس  - 3
.29/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص1 ، ذخأم 6 ، - 4
.29/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص1 ، ذخأم 6 ، - 5
.29/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص1 ، ذخأم 6 ، - 6

ص12. ، 30/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 7
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دنیوگ یم  دنتسه و  كوکشم  جدننس  لخاد  هب  هاگدورف  زا  یماظن  نوتس  نیا  تکرح  هب  نانچمه  مدرم  دراد و  یجنـشتم  تلاح  رهـش  هدش و  يدنبرگنس 
؛ جدننـس هار  زا  هن  دورب ، زرم  هب  يرت  کـیدزن  ياـه  هار  زا  تسناوت  یم  نوتـس  نیا  دوـب ، نیب  رد  یبرغ  ياـهزرم  زیهجت  اـی  قارع و  اـب  هلباـقم  هلئـسم  رگا 

یقیاقد جدننس  زارف  رب  موتناف  کی  زین  هعمج  رصع  .دنا  هتفرگرارق  دیدهت  دروم  جدننـس  رد  رقتـسم  یـسایس  ياه  هورگ  تسا  اه  تدم  هک  نیا  ًاصوصخم 
(1)« .تسا هدرک  زاورپ 

یم ناشن  دوش و  یم  رت  حضاو  هراومه  تلود ، تیمکاح  رارقتـسا  دض  رب  ماظن  فلاخم  حلـسم  ياه  هورگ  راکـشآ  يدـنب  فص  جـیردت  هب  لاح ، نیا  رد 
يا هدمع  شخب  .تسا  هتخاس  دیدش ، راجفنا  تیلباق  اب  ییاضف  هک  دراد  دوجو  يا  هدشن  لح  ددعتم و  مهم و  لئاسم  ریخا ، ياهزور  شمارآ  مغر  هب  دهد 

رد شترا  كرحت  اب  ماظن  فلاخم  حلسم  ياه  هورگ  تفلاخم  عقاو ، رد  .تسا  هدش  دای  یشترا  نوتس  نیب  رد  هاپس  ياهورین  روضح  هجوتم  تیـساسح ، زا 
هجیتن عوضوم ، نیا  یـسررب  يارب  تین  نسح  تئیه  هب  اه  هورگ  راشف  همادا  رد  .دوش  یم  زاربا  رت  دـیدش  رایـسب  هاپـس  رـصانع  دروم  رد  نیـشندرک ، قطانم 

هب تسا  نکمم  شترا  كرحت  لـباقم  رد  يدـنب  فـص  بیترت ، نیا  هب  دـنک ؛ یمن  در  ار  اـه  هورگ  يواـعد  هک  تـسا  نـیا  روـبزم  تـئیه  هـیلوا  تامادـقا 
.دهدب نومضم  رییغت  هاپس  اب  نانآ  يریگرد 

تعاس 13 رد  هک  تفگ  دادماب  اب  ینفلت  طابترا  رد  جدننـس ، تالیکـشت  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  لوئـسم  يدادغب " میحر  ، " عوضوم نیا  يریگیپ  رد 
یموبریغ نارادساپ  دوجو  هرابرد  سامت ، نیا  رد  هک  تشاد  راهظا  وا  .تسا  هتفرگ  سامت  ناتـسدرک  هژیو  تئیه  وضع  رهورف " شویراد   " اب ینفلت  زورما ،

رهورف شویراد  هک  دوزفا  يو  .تسا  یلبق  قفاوت  مدرم و  هتساوخ  فالخ  رب  رما  نیا  هک  تسا  هدش  روآدای  هدرک و  تبحص  هدربمان  اب  جدننس  هاگدورف  رد 
اب هرابود  تعاس 18 ، رد  هک  درک  هفاضا  يدادغب  .دهد  عالطا  تارکمد  بزح  هب  ًابقاعتم  ار  هجیتن  دریگب و  سامت  نارهت  رد  يرکـشل  نالوئـسم  اب  داد  لوق 

يارب اما  دـنا ؛ هدرک  بیذـکت  جدننـس  هب  ار  نارادـساپ  دوجو  مازعا و  یـشترا  ناهدـنامرف  هک  تسا  هتـشاد  راـهظا  رهورف  هتفرگ و  ساـمت  رهورف  شویراد 
هاگدورف زا  رهورف ، شویراد  هدنیامن  ماقم  رد  هک  تسا  هدش  هداد  تیرومأم  ناتسدرک  ناتـسا  ياه  ینابرهـش  سیئر  ادیوه  گنهرـس  هب  رت ، شیب  نانیمطا 

راگنربخ اب  یـصاصتخا  ییوگو  تفگ  رد  ادیوه  گنهرـس  ماگنه  بش  همادا ، رد  .دهد  عالطا  ناشیا  هب  ار  نارادساپ  دوجو  مدع  ای  دوجو  دنک و  دـیدزاب 
ولج زا  يروبع  تروص  هب  متـسناوت  اهنت  .متـشادن  لماک  روط  هب  ار  یـشترا  ياه  ناگی  زا  دیدزاب  تیرومأم  یمـسر  مکح  نم  : » تفگ جدننـس ، رد  دادماب 

« .منیبب دندوب ، هدناشوپ  ار  دوخ  ياه  تروص  زین  يدادعت  دنتـشاد و  نت  هب  یماظن  سابل  دندوب و  اه  نیـشام  دیدزاب  لوغـشم  هک  لنـسرپ  يدادعت  هاگدورف 
راهظا مناوت  یمن  : » تفگ ریخ »؟ ای  دوب  مه  رادساپ  هاگدورف  رد  ایآ  هک  دینک  رظن  راهظا  دیناوت  یم  ًاعطق  ایآ   » هک لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ادـیوه  گنهرس 

(2)« .دنتشاد نت  هب  یماظن  سابل  همه  ًارهاظ  اما  منک ؛

هب نارهت ، رد  هاپس  یهدنامرف  زکرم  .دنک  یم  لابند  ار  هیضق  ینارگن  اب  زین  هاپس  رگید ، يوس  زا 

1115 ص :

.نامه - 1
ص3. ذخأم 11 ، - 2
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هب دنراد  دصق  دنا ، هدش  عمج  جدننـس  رد  فلتخم  طاقن  زا  هک  بالقنادـض  حلـسم  ياه  هورگ  : » داد ربخ  شترا  كرتشم  داتـس  هب  هاشنامرک  هاپـس  زا  لقن 
دهاوـخ ماـجنا  هاـگدورف  هطوـحم  ینـشور  بـش و  یکیراـت  زا  ًـالامتحا  تـالمح  نـیا  .دـننک » هـلمح  یماـظن ، نوتـس  رارقتـسا  لـحم  جدننـس ، هاـگدورف 

هدنیآ تعاس  هس  ود  فرظ  جدننس  هاپس  اه ، نابایخ  رد  يدنبرگنس  جدننس و  رهـش  تیعقوم  رطاخ  هب  : » دادربخ نارهت  هب  هاشنامرک  هاپـس  نینچمه  (1)« .دش
(2)« .تسا هدرک  ورین  ياضاقت 

673

دروم شترا  زا  ییاهورین  رهش ، هناتسآ  رد  هک  دسر  یم  ربخ  زقس  زا  تسا ، هارمه  ارجام  همادا  یگنوگچ  رد  ماهبا  یعون  اب  جدننس ، تیعضو  هک  یلاح  رد 
راگنربخ شرازگ  .دنا  هدرک  یم  مهارف  زقـس  هب  ار  جدننـس  هاگدورف  رد  رقتـسم  نوتـس  دورو  تامدقم  اهورین  نیا  .دنا  هتفرگ  رارق  دـیدش  هناحلـسم  هلمح 

شترا و نیب  هک  يریگرد  کی  رد  نونکات  دادـماب  راهچ  تعاس  زا  تسا و  جنـشتم  زقـس  رهـش  : » تسا نینچ  هراب  نیا  رد  جدننـس ، رد  سراـپ  يرازگربخ 
زا رتپوک  یله  راهچ  تارکمد ، بزح  دییأت  هب  انب  يریگرد  نیا  رد  .دنا  هدش  یمخز  يا  هدع  هتشک و  زقس  مدرم  زا  رفن  راهچ  ات  هس  هتسویپ ، عوقو  هب  مدرم 
رد هک  زقس  ناگداپ  زا  یماظن  نوتـس  کی  هک  تسا  هدوب  نیا  يریگرد  نیا  هزیگنا  ًارهاظ  .دنا  هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  نآ  فارطا  زقـس و  رهـش  نامـسآ ،

(3)« .تسا هدوب  يریگرد  نیا  لماع  تسا ، هدوب  تسا ، هتفر  یم  یمولعمان  هطقن  يوس  هب  هک  رگید  یماظن  نوتس  کی  تروکسا  لاح 

رد يریگرد  عوقو  دییأت  نمض  سراپ  يرازگربخ  اب  سامت  رد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  داتـس  هدنامرف  نیـشناج  يراد  نیما  راسمیت  لاح ، نیا  رد 
هلئـسم دـنا و  هدرک  هلمح  شترا  ناگی  هب  زقـس  فارطا  رد  حلـسم  مجاهم  لماوع  : » دوزفا يو  .منک » یم  بیذـکت  ار  مدرم  اب  يریگرد  : » درک دـیکأت  زقس 

(4) .درادن دوجو  زین  رتپوک  یله  تسین و  حرطم  ًالصا  مدرم 

هدش هتشک  زابرـس  کی  دنا و  هدش  حورجم  زابرـس  شـش  تفگ  زقـس  رد  يریگرد  دییأت  نمـض  ، 28 رکشل هدنامرف  يردص  گنهرـس  تعاس 12:30  رد 
دیهـش و یماظن  ود  دراد و  همادا  ناـنچمه  يریگرد  زقـس  رد  تفگ  تعاـس 19:40  رد  نینچمه  يو  .دراد  همادا  ناـنچمه  اـه  يریگرد  تفگ  يو  .تسا 

(5) نا هدش  یمخز  رگید  یماظن  دنچ 

هک يرابخا  نیرخآ  قبط  : » تفگ جدننس  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  لاؤس  هب  خساپ  رد  هل  هموک  نالوئـسم  زا  یکی  بش ، همین  دودح  رگید ، يوس  زا 
دروم ار  رهش  سپـس  دننک و  یم  ریخـست  ار  زقـس  يدورو  لپ  لگنج ، زا  هدافتـسا  اب  زقـس  رد  شترا  ياهورین  زورما  دادماب  تعاس 6  هدیـسر ، هل  هموک  هب 

(6) .دننک یم  ریخست  نایماظن  ار  زقس  ویورکام "  " نامتخاس یلو  دنوش ؛ یم  ور  هبور  ناگرمشیپ  تمواقم  اب  هک  دنهد  یم  رارق  هلمح 

زا یهباشم  تیاور  زین ، قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  دـش -  لوق  لقن  اه  شرازگ  نیا  رد  ناـنآ  زا  هک  هل -  هموک  تارکمد و  بزح  عباـنم  رب  هوـالع 
دشوک یم  دنک و  یم  هئارا  زورما  عیاقو 

1116 ص :

.29/1/1359 یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3  هب  یهدنامرف ، زکرم  نارادساپ  هاپس  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063414  دنس  - 1
.نارهت هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063409  دنس  - 2

.29/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص1 ، ذخأم 6 ، - 3
ص2. ذخأم 36 ، - 4

.سراپ يرازگربخ  جدننس  ص4 ، ذخأم 19 ، - 5
.30/1/1359، سراپ يرازگربخ  جدننس -  31/1/1359 ص2 ، هرامش 30 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 6
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امیپاوه رتپوک و  یله  اب  اوه  زا  هراپمخ و  پوت و  اب  نیمز  زا  مدرم  نآ ، رد  هک  بالقنا  هبش  کی  دنک ؛ میسرت  زقس  زورما  ثداوح  زا  بالقنا " هبش  کی " 
یم مدرم  هب  دننک و  یم  اهر  ار  يرگزواجت  نایـشترا ، زا  يا  هدع  نینچمه  دنیامن ؛ یم  عافد  دوخ  زا  یهار  هس  لتکوک و  اب  دنریگ و  یم  رارق  هلمح  دروم 

(2)-(1)  . ... دندنویپ و

زرم دصقم  هب  هاشنامرک  زا  یمازعا  نوتـس  نوچ  : » تسا هدش  هداد  حیـضوت  نینچ  زقـس  زورما  ثداوح  شترا ، كرتشم  داتـس  شرازگ  رد  رگید ، يوس  زا 
زقـس ناگداپ  اذل  دنا ، هتـشاد  ار  رهـش  يدورو  لپ  بیرخت  دـصق  زاجمریغ  دارفا  هلـصاو ، عالطا  رارق  هب  دـیامن و  روبع  زقـس  رهـش  زا  یتسیاب  روشک  یبرغ 

رومأم لنسرپ  هلـصافالب  یهاگآ  زا  سپ  نویبالقنادض  .دیامن  یم  لوحم  اهنآ  هب  ار  لپ ) تظافح  تیرومأم  ، ) ییاهدحاو مازعا  اب  زور 29/1/59  هاگرحس 
هـس دیهـش و  ینامز ، نامزلارباص  هفیظو  زابرـس  هجیتن  رد  هک  دنهد  یم  رارق  فلتخم  ياه  حالـس  شتآ  ریز  رهـش  ياه  نامتخاس  لخاد  زا  ار  لپ  تظافح 
نیا رثا  رب  هک  دـنهد  یم  رارق  لسلـسم  راـبگر  ریز  ار  سنـالوبمآ  نویبالقنادـض  ناتـسرامیب ، هب  نیحورجم  لاـقتنا  ماـگنه  دـنوش و  یم  حورجم  رگید  رفن 
نوچ دـندرگ و  یم  حورجم  یلـضاف ،" رداـن   " هفیظو زابرـس  سنـالوبمآ ، هدـننار  و  هدـنزورف ،" رودو   " يرادـهب موـس  ناوتـس  هنادرمناوجاـن ، يزادـناریت 

هجیتن رد  دـنوش ؛ یم  نآ  دورف  عنام  يزادـناریت ، اب  رارـشا  هک  ددرگ  یم  مازعا  نیحورجم  هیلخت  يارب  هیمورا  زا  رتپوک  یله  دوش ، یم  فقوتم  سنـالوبمآ 
رثا رب  دـندوب ، هدـش  حورجم  لـپ  تبقارم  هاگـساپ  رد  هک  تراـیزاقآ ، داوـج  ربـکا  یلع  هداز و  یلق  نسح  ناـیمیهاربا ، ساـبع  هفیظو ، نازابرـس  زا  رفن  هس 

هب رتپوک  یله  هلیسو  هب  دندوب ، هدناسر  ینما  لحم  هب  ار  دوخ  هک  سنالوبمآ  نیشنرس  حورجم  زابرس  رسفا و  اهنت  دنـسر و  یم  تداهـش  هب  دایز  يزیرنوخ 
یلع مرادناژ ، " 2 نابهورگ  " تداهش هب  رجنم  هک  دنیاشگ  یم  شتآ  يرمرادناژ  دحاو  يوس  هب  زین  رهـش  لخاد  رد  نویبالقنادض  .دنوش  یم  هیلخت  هغارم 

گنفت 57 و پوت 106 ، نوچ  ییاه  حالـس  زا  يدارفنا ، حالـس  رب  هوالع  نویبالقنادض  هک  تسا  هدش  يروآدای  روبزم  هیعالطا  رد  .دوش » یم  هداز ، یلع 
(3) .دندرک یم  هدافتسا  زین   7 یج.یپ.رآ
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یم جوا  نیـشندرک  قطانم  رد  ًاددـجم  هک  دروآرد  جنـشت  زا  يرگید  نوناک  تروص  هب  زقـس  جدننـس و  رانک  رد  ار  هقطنم  نیا  هواپ ، زورما  ياه  يریگرد 
بالقنا نارادساپ  اب  حلسم  نامجاهم  نیب  هتـشذگ  بش  تعاـس 20:45  زا  هک  تسا  ییاـهدروخرب  همادا  عقاو  رد  هقطنم ، نیا  زورما  ياـه  يریگرد  .دریگ 

زا هواپ ، هقطنم  رد  نیگنـس  ياه  حالـس  اب  دیدش  يریگرد  (4) داد يور  هواپ  یکیدزن  رد  عقاو  بایرون  ياتسور  رد  درُک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  یمالـسا و 
: داد مایپ  نارهت  تایلمع  هب  هاشنامرک  هاپس  تایلمع  تعاس 10:45  رد  همادا ، رد  (5) .دش عورش  زورما  حبص  تعاس 7 

1117 ص :

.زقس ص1130 زورما  ثداوح  زا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  یلیصفت  شرازگ  شرازگ 673 :  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
ص2. ، 3/2/1359 هرامش 55 ، ناریا ،) قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا   ) راک همان  هتفه  - 2

ص12. ذخأم 9 ، - 3
.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص2 ،  ذخأم 19 ، - 4

زکرم اجامـس 3 -  هب  یهدـنامرف ، زکرم  یمالـسا -  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  مارگنفلت  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063412  دنـس  - 5
.29/1/1359 یهدنامرف ،
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يراکمه ام  اب  هاشنامرک  شترا  هک  دراد  يربک  رتپوک  یله  هب  زاین  هتفرگ و  رارق  نمـشد  ياه  هراپمخ  هلمح  دروم  هواپ  ناتـسرهش  هک  دسر  یم  عالطا  هب  »
سابل مرگ ، سابل  تامهم ، نیگنـس ، حالـس  لماک  تازیهجت  اب  ار  یمازعا  ياهورین  : » درک دیکأت  هاشنامرک  هاپـس  نارهت ، هب  رگید  یمایپ  رد   (1) .دنک یمن 

(2)« .دوش يراددوخ  اهنآ  مازعا  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  .دیراد  مازعا  وتپ  تکروا و  راک ،

ناگرمـشیپ یمالـسا و  بالقنا  نارادـساپ  حلـسم و  نیمجاهم  نیب  باـیرون  ياتـسور  رد  يریگرد  : » درک مـالعا  هاپـس  یمومع  طـباور  تعاـس 17:30  رد 
هدش کیلش  هواپ  فارطا  رهش و  يوس  هب  نیمجاهم  ياه  زادنا  هراپمخ  هلیـسو  هب  هراپمخ  شـشو  لهچ  تعاس  نیا  ات  دراد و  همادا  نانچمه  درُک  ناملـسم 
داتـس هب  یمارگلت  رد  هاپـس ؛ تایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا  تعاـس 17:40 ، رد   (3)« .تسا هداـتفا  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  تسد  هب  اـه  هکوپ  هک  تسا 

هدومن ار  ییاوه  ینابیتشپ  ياـضاقت   81 رکشل زا  تعاس 14:30  رد  هاشنامرک  هاپـس  : » دروآ هواپ  زورما  ياه  يریگرد  زا  یـشرازگ  نمـض  شترا  كرتشم 
.دنا هدش  ریگرد  زین  اهزبس  هالک  دوسون ، زا  هدیـسر  ياهربخ  قبط  نمـض  رد  .تسا  هدیدرگن  یمادـقا  هنوگ  چـیه  نونکات  یلو  تقفاوم ، نمـض  هک  تسا 

(4)« .دننک عطق  ار  طاقن  رگید  اب  هواپ  یطابترا  ياه  هار  دنناوتب  هک  دشاب  یم  هواپ  هرصاحم  يریگرد  نیا  زا  فده  ًالامتحا 

مالعا هواپ  نارادساپ  هاپس  روشک ، برغ  تایلمع  داتس  زا  هلصاو  ربخ  قبط  : » تسا یکاح  شترا  كرتشم  داتس  هب  هاپس  يدعب  مایپ  تیعـضو ، همادا  هرابرد 
، تشپ زا  .تسا  رطخ  رد  همه  ناج  .دندوشگ  شتآ  رهش  لخاد  هب  پوت 106م م  م.م و  ياه 120 م م و 81  هراپمخ  اب  تعاس 18:55  زا  هک  تسا  هدومن 

یله دـنورف  کی  هاشنامرک  قیرط  زا  یتمـسق ، رد  .دوش  یم  هدـهاشم  ییاوه  ینابیتشپ  هب  يدـیدش  زاین  دـنا و  هدرک  هرـصاحم  ًالماک  دـنا و  هتـسب  ار  هداج 
داتس هب  هاپـس  زا  يرگید  مایپ  رد  بش ، همین  زا  دعب  یقیاقد   (5)« .تسا هدادن  تروص  يراک  ًارهاظ  ایوگ  هنافـسأتم  نکیلو  هدیدرگ ؛ مازعا  هقطنم  هب  رتپوک 

، دوسون رد  رقتسم  شترا  لنسرپ  ندش  حالس  علخ  اب  روشک ، برغ  تایلمع  داتس  زا  هلصاو  ربخ  قبط  : » دش میسرت  حرش  نیا  هب  تیعضو  نیرخآ  كرتشم ،
(6)« .دنراد طوقس  زا  لبق  ار  ییاوه  ینابیتشپ  ياضاقت  هتفرگ و  تدش  نمشد  شتآ  دعب  هب  تعاس 19  زا  تسا و  طوقس  لاح  رد  زین  هواپ 

ياهداهن رگید  شرازگ  اب  هک  درک  لاـسرا  روشک  ترازو  هب  داژنریهظ ، پیترـس  اـجاژ ، یهدـنامرف  ياـضما  اـب  یـشرازگ  يرمرادـناژ  زورما  تسا  ینتفگ 
تئیه سیئر  " ) رهورف ياقآ  بانج  "، " يروهمج تسایر  رتفد   " يارب نآ  تشونور  هک  شرازگ  نیا  رد  .تسا  توافتم  ًالماک  دش ، رکذ  ًاضعب  هک  ریگرد 
تسا یکاح  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  شرازگ  : » تسا هدمآ  نینچ  هدش ، لاسرا  كرتشم " داتـس  تسایر  راسمیت   " و بالقنا " رومارتفد  (، " تین نسح 

کبس ياه  حالس  اب  هواپ  رد  رقتسم  ياهدحاو  عورش و  هواپ  تاعافترا  رد  يزادناریت  يراج ، زور  تعاس 18:30  رد 

1118 ص :

.29/1/1359 نارهت ، تایلمع  هب  هاشنامرک ، تایلمع  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 040778  دنس  - 1
.تایلمع نارهت ، هب  هاشنامرک ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063410  دنس  - 2

.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص4 ، ذخأم 19 ، - 3
ذخأم 48. - 4

زکرم اجامـس 3 -  هب  یهدـنامرف ، زکرم  یمالـسا -  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  مارگنفلت  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063413  دنـس  - 5
یهدنامرف 29/1/1359.

، یهدنامرف زکرم  اجامـس 3 -  هب  یهدنامرف ، زکرم  یمالـسا -  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063411  دنـس  - 6
.29/1/1359

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1234 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1118_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1118_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1118_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1118_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1118_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1118_6
http://www.ghaemiyeh.com


دنچ کیلـش  رثا  رب  ًانمـض  .دنا  هداد  خساپ  دـندوب ، هتفرگ  عضوم  هواپ  تاعافترا  رد  هک  نیمجاهم  شتآ  هب  رتپوک  یله  دـنورف  ود  ینابیتشپ  اب  نیگنـس و  و 
تباصا رهـش  فارطا  هب  هراپمخ  هلولگ  دـنچ  نینچمه  یمخز و  یحطـس  روط  هب  یماظنریغ  رفن  هس  رهـش ، لخاد  هب  رتپوک  یله  هلیـسو  هب  یهابتـشا  رابگر 

(1)« .تسین تسد  رد  یعالطا  نیمجاهم  يدوخ و  ياهورین  یلامتحا  نیمودصم  نیحورجم و  دادعت  زا  همتاخ و  تعاس 20  رد  يریگرد  .تسا  هدومن 
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زا يرگید  طاقن  رد  يا  هدـنکارپ  ياه  يریگرد  ثداوح و  زورما  دـنور ، یم  رامـش  هب  نارحب  یلـصا  ياه  نوناک  ًاریخا  هک  هواـپ ، زقـس و  جدننـس ، زج  هب 
: هلمج زا  داد ؛ خر  زین  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسدرک و 

هرـصاحم ار  هناب  یگدـنزاس  داهج  لحم  ینیـسح ) نیدـلازع  ردارب   ) ینیـسح لالجدیـس  قلخ و  ناییادـف  هل و  هموک  هب  هتـسباو  حلـسم  ياه  هورگ  هناب ، رد 
(2) .دنتفرگ رایتخا  رد  جدننس ، زقس و  يوس  هب  حلسم  دارفا  لمح  يارب  ار  داهج  ياه  لیبموتا  هیلک  دیدهت ، روز و  راشف ، لامعا  اب  دندرک و 

هب روطق  ییاوه  لپ  هب  فرـشم  تاعافترا  زا  نیگنـس  ياه  حالـس  اب  مجاهم  دارفا  هتـشذگ  بش  همین  زا  دـعب  هقیقد  هدزناپ  دودـح  زا  یبرغ ، ناجیابرذآ  رد 
ات هتشذگ  بش  زا  حلـسم ، دارفا  نینچمه   (3) .تفای همادا  یتدم  يزادناریت  دنداد و  خـساپ  اهنآ  شتآ  هب  مه  نارومأم  .دـندرک  يزادـناریت  نارومأم  فرط 

نیا رد  .دنتخادرپ  لباقتم  يزادناریت  هب  زین  هاگـساپ  دارفا  دنداد و  رارق  کبـس  ياه  حالـس  اب  يزادناریت  هلمح و  دروم  ار  یچـشوق  هاگـساپ  زورما  دادـماب 
هدوب يرمرادناژ  ياه  یمخز  زا  رت  شیب  نامجاهم  ياه  یمخز  دادعت  هک  درک  مالعا  يرمرادناژ  .دـندش  یمخز  يرمرادـناژ  دارفا  زا  نت  ود  اه  يریگرد 

(4) دنا هدرب  دوخ  اب  ار  نانآ  نامجاهم  اّما  تسا ،

رفن تشه  اب  اه  تارکمد  طسوت  یکره " " لیا سیئر  مکاح  ینیما  دـمحم   » زورما هک  تسا  یکاح  شترا  كرتشم  داتـس  زا  شرازگ  کی  رگید ، يوس  زا 
يریگتـسد ماـگنه  يو  .تسا  هدـش  لـقتنم  رهـشناریپ ، هقطنم  رد  قارع  ناریا و  يزرم  هطقن  رد  نادرمرـس "  " هیرق هب  ریگتـسد و  هیمورا  رد  شناراداوـه  زا 

لیوحت ار  نانآ  ياه  حالـس  هتـشک و  ار  رادساپ  رفن  رازه  دنیامن  شدازآ  هک  یتروص  رد  هدروخ  دنگوس  شنز  قالط  هب  تسا و  هدومن  شـشخب  ياضاقت 
(5)« .وت هلود  هیرق  .3 نادرمرس ، هیرق  . 2 ناتاولا ، هیرق  . 1 زا : تسا  ترابع  هقطنم ، رد  اه  تارکمد  ياه  نادنز  لحم  ًانمض  .داد  دهاوخ 

676

ناهیک شرازگ  .تفای  همادا  يرگاشفا ، نصحت و  کی  هزانج و  عییـشت  کی  تروص  هب  زورما  هیمورا  رد  ولمـساق ، هرد  هتـشذگ  ثداوح  ياهدمایپ  راثآ و 
نایم رد  دیسر ، تداهش  هب  ولمساق  هرد  يریگرد  رد  هک  هیمورا   64 رکشل یعمج  هدازاقآ ، ترصن  مود  نابهورگ  هزانج  زورما  رهظ  زا  شیپ  تسا : یکاح 

، ییاهراعـش نداد  اب  مدرم  عییـشت ، مسارم  رد  .دش  عییـشت   64 رکـشل داتـس  لباقم  زا  یماظن  تافیرـشت  اب  هیمورا  مدرم  زا  رفن  نارازه  دـیدش  رثأـت  هودـنا و 
(6) .دندرک موکحم  ار  یشترا  ناردارب  هب  هنادرمناوجان  هلمح  ولمساق و  هرد  ثداوح  نالماع 

1119 ص :

روشک 29/1/1359. ترازو  هب  اجاژ ر3 ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 21388  دنس  - 1
ص5. ، 30/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

.روشک ترازو  هب  یهدنامرف ، زکرم  ر 3  اجاژ -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063408  دنس  - 3
30/1/1359 ص2. ناهیک ، همانزور  - 4

.30/1/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063417  دنس  - 5
ص2. ذخأم 58 ، - 6
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رادنامرف و رادناتسا و  ینلع  همکاحم  يرانکرب و  راتساوخ  دجسم ، رد  نصحت  نمـض  رهـش  نیا  مدرم  زا  يا  هدع  زورما  هیمورا ، هاپـس  شرازگ  هب  نینچمه 
ییاسانش و نودب  رکشل  هدنامرف  دنتفگ  مدرم  زا  ینابیتشپ  نمض  نازابرس  زا  رفن  دودح 200  : » تسا هدمآ  نینچمه  شرازگ  نیا  رد  .دندش  رکشل  هدنامرف 

نیا رد  هتشادن و  هک  رتپوک  یله  .تسا  هداد  ار  ولمـساق  هرد  زا  روبع  روتـسد  دندوب ، هتفرگ  رگنـس  هوک  يالاب  رد  نیمجاهم  هک  یلاح  رد  يربا ، ياوه  رد 
پوت 106، لماح  یهدـنامرف  پیج  و  ، 7 یج.یپ.رآ يوتحم  هب  ربرفن  کی  تامهم  و  هدـش [  [ دراو دـیدش  تاراسخ  کـنات  رب و  رفن  یلا 5  هب 4  يریگرد 

رفن دادعت 28  هداتفا ، نیمجاهم  تسد  هب   7 یج.یپ.رآ هبعج   40 یلا تامهم و 15  لماح  نیشام  کی  رابوراوخ و  لماح  يویر  نیـشام  تامهم و 5  هارمه 
رارف نیوزق  پیت  زا  رفن  یلا 150  قثوم 100  رابخا  قبط  و  تسا ، هدرک  مالعا  هتـشک  رفن  ویدار 6  هک  یلاح  رد  دنا ؛] هدش  ] هتشک رفن  یلا 15  یمخز و 10 

(1)« .دندرک دییأت  ار  یلبق  ياه  هتساوخ  ییامیپهار  رد  یشترا  ناردارب  زا  یکی  هزانج  عییشت  نمض  زورما  دنا و  هدرک 
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شخپ هراب  نیا  رد  یشرازگ  .یس.یب.یب  ویدار  زورما  هلمج  زا  تسا ؛ هتفای  يا  هدرتسگ  ًاتبسن  باتزاب  زین  یجراخ  ياه  هناسر  رد  ناتـسدرک  ریخا  ثداوح 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک 

تلود و نیب  شیپ  هام  شش  هک  یگنج  زا  دعب  ناتـسدرک  دسیون  یم  ام  رـسفم  .تسا  هدش  زاغآ  ون  زا  ناتـسدرک  رد  يدیدج  يدج و  ياهدروخرب  ًارهاظ 
کیرچ .تسا  هدش  زاغآ  ون  زا  يرایع  مامت  راب  تنوشخ  تایلمع  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نونکا  یلو  تسا ؛ هدوب  مارآ  ًاتبـسن  داتفا ، قافتا  ارگ  یلم  ياهورین 

نابایخ لاثم  روط  هب  تسا ؛ هدادن  ناشن  يدوخ  یلو  دراد ؛ روضح  تمسق  نیا  رد  شترا  .دنراد  رایتخا  رد  ار  ناتـسا  رت  شیب  ناگرمـشیپ ، ینعی  درُک  ياه 
زقس هب  ار  یلصا  هار  هس  شترا  زقس  رهش  رد  .دننک  یمن  لمح  هحلسا  دوخ  اب  اهزابرس  یلو [ دنزهجم ]، ًالماک  هک  تسا  ناگرمـشیپ  زا  ولمم  جدننـس  ياه 

يورشیپ رد  جدننـس ، بونج  يرتمولیک  دنچ  رد  .تسا  هدومن  هرـصاحم  ار  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم  هرادا  یلحم و  ناتـسرامیب  هدرک و  دودسم 
نیب جنـشت  تلود  هک  دننک  یم  رکف  اهدرُک  .دنا  هدرک  يریگولج  رهـش  لخاد  هب  شترا  دحاو  دورو  زا  یلحم  مدرم  .تسا  هدش  داجیا  هفقو  یـشترا  دحاو 

ولمـساق هرد  رد  زین  ناتـسدرک  لامـش  رد  .دـنک  اپرب  ًاددـجم  ناتـسدرک  رب  ار  دوخ  لرتنک  هار  نیا  زا  دـهاوخ  یم  تسا و  هداد  رارق  هناهب  ار  قارع  ناریا و 
یلحم ناربهر  زا  یکی  شیپ  زور  هس  .دراد  همادا  زونه  هزرابم  نیا  .دـنا  هدـش  هتـشک  تازرابم  نیا  رد  زین  رفن  نیدـنچ  تسا و  نایرج  رد  يدـیدش  گنج 

هب گنج  نیا  هک  تشاد  نآ  رب  دیما  یلو  تسا ؛ ریذپان  بانتجا  رایع ، مامت  یگنج  وا  هدیقع  هب  تفگ  .یس.یب.یب  راگنربخ  هب  ناتـسدرک  تارکمد  بزح 
هدیـسر ارف  تشاد ، راظتنا  اهدرُک  ربهر  نآ  هک  نآ  زا  رتدوز  یلیخ  دـیاش  بانتجا ، لباقریغ  گنج  نیا  تسا  دـقتعم  .یـس.یب.یب  راـگنربخ  .دـتفیب  قیوعت 

(2) تسا

هیکرت پاچ  تیرح  همانزور  دادربخ : هراب  نیا  رد  تیرح "  " شرازگ زا  زین  سرپدتیشوسآ 

1120 ص :

زکرم اجامـس 3 ، هب  یهدـنامرف ، زکرم  یمالـسا -  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  مارگنفلت  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 063416  دنـس  - 1
.30/1/1359 یهدنامرف ،

29/1/1359 یس.یب.یب ، ویدار  یسراف  شخب  ص7 و 8 ، ، 30/1/1359 ، 29 هرامش ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
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لامـش رد  ناریا  یتلود  ياهورین  درُک و  نایـشروش  نایم  يا  هفقو  یب  دـیدش و  گـنج  نونکاـت ، ( 24/1/59  ) هبنـشکی زور  زا  تشون : یـشرازگ  رد  زورما 
ياهرهـش فارطا  ياـه  هدـکهد  ناریا ، ییاوـه  يورین  ياـه  تج  تشوـن : ناریا  رد  روـطق  هقطنم  زا  یـشرازگ  رد  تیرح  .دراد  همادا  روـشک  نـیا  یبرغ 

ياهوردوخ اه و  کنات  مجاهت  دضرب  هزرابم  رد  ات  دنداتسرف  داباهم  هب  سفن  هزات  دارفا  درُک ، ناگرمشیپ  نایم  نیا  رد  .دندرک  نارابمب  ار  يوخ  روپهاش و 
هیکرت رد  ناو "  " يزرم تلایا  نایم  نهآ  هار  یطابترا  طخ  درُک ، نایـشروش  ياه  تیلاعف  رثا  رب  تشون : تیرح  .دـننک  کمک  اهدرُک  هب  شترا  شوپ  هرز 

درُک نایشروش  دوزفا  تیرح  .دندش  هتشک  روطق  رد  درُک  ناگرمشیپ  زا  رفن   20 هبنشراهچ 27/1/59 ، زور  همانزور ، نیا  هتشون  هب  .تسا  هدش  عطق  زیربت  و 
(1) دندرک مادعا  دندوب ، هحلسا  يوجو  تسج  رد  اه  هدکهد  رد  هک  ار  شترا  رسفا  شش 
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سپ ار  دوخ  فرح  یتاعوبطم  یـسنارفنک  رد  سیراـپ ، رد  زورما  دوب ، هدرک  تیاـمح  ناریا  دـضرب  اـکیرما  یماـظن  تامادـقا  زا  ًاریخا  هک  راـیتخب  روپاـش 
هللا تیآ  ِناریا  تفگ : رایتخب  .تسا  فلاخم  ناریا  دـضرب  اکیرما  یماظن  تاـیلمع  زین  اـکیرما و  هلیـسو  هب  ییاذـغ  داوم  میرحت  اـب  تشاد  راـهظا  تفرگ و 

(2) .تسا هرخسم  یساسا  نوناق  درادن و  دوجو  یتلود  رگید  تفگ  يو  .دور  یم  شیپ  یگتسکشرو  يوس  هب  ینیمخ 

ار ناریا  اب  دوخ  ياه  ینمـشد  ًاریخا  هک  تسا  قارع  اب  يو  هنـسح  طابترا  نآ ، تسا و  ور  هبور  زین  يرگید  لاؤس  تمـالع  اـب  راـیتخب  دوش  یم  يروآداـی 
شرازگ هباـنب  اـّما  درک ؛ دـییأت  قارع  هـب  ار  دوـخ  رفـس  هدـش ، داـی  سنارفنک  رد  زورما  تـسا ، هدرب  رـس  هـب  قارع  رد  ًاریخا  هـک  يو  .تـسا  هدرک  دـیدشت 

یم توعد  وا  زا  هک  ییاـهروشک  همه  هب  هک  ناـنچمه  تسا ، هدرک  رفـس  روشک  نآ  هب  قارع  تلود  توعد  هب  هک  تشاد  راـهظا  يو  هسنارف ، يرازگربخ 
رد ناراگنربخ  هب  راـیتخب  نینچمه   (3) .دوش یمن  بوسحم  يو  هاگیاپ  قارع  هک  تفگ  هبحاصم  نیا  رد  راـیتخب  .دـنک  یم  رفـس  تسا ، وا  عفن  هب  دـننک و 

(4) .دنراد كرتشم  عفانم  ناریا  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  نتخادنارب  رد  قارع  هدحتم و  تالایا  هک  تفگ  سیراپ 
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زا هدافتـسا  يارب  ینارحب ، قطانم  رد  هژیو  هب  دراد ؛ دوجو  اه  یگنهامهان  یخرب  نانچمه  بالقنا ، زا  دـعب  حلـسم  ياهداهن  رگید  شترا و  نیب  طاـبترا  رد 
دیدش راشف  رد  هک  دوش  یم  هارمه  بالقنا  ياهورین  دنت  ياهدروخرب  اب  اه  اضاقت  زا  یـضعب  حلـسم ، نامجاهم  دضرب  شترا  تاناکما  تازیهجت و  یخرب 

كرتشم داتس  هب  هک  یتاشرازگ  .یلاعت  همساب  درک : رشتنم  حرش  نیا  هب  يا  هیعالطا  شترا  كرتشم  داتـس  زورما  لاح ، ره  رد  .دنراد  رارق  ینونک  تیعقوم 
تـساوخرد یماظن  ناهدنامرف  هب  هعجارم  اب  یـشتراریغ ، تاماقم  لوئـسمریغ و  لماوع  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دـسر  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 

ماجنا هب  زاجم  ناهدنامرف  طقف  هن  هک  دنزاس  یم  حرطم  ار  ییاه 

1121 ص :

(. 29/1/1359  ) لیروآ 1980  18 سرپدتیشوسآ ، لوبناتسا -  ص3 ، نامه ، - 1
(. 30/1/1359  ) لیروآ 1980  19 ناملآ ، يرازگربخ  سیراپ -  ص8 ، ذخأم 44 ، - - 2

ص12. ، 1/2/1359 دادماب ، همانزور  - 3
(. 30/1/1359  ) لیروآ 1980  19 ناملآ ، يرازگربخ  سیراپ -  ص8 ، ، 44 ذخأم - 4
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داتـس .ددرگ  یم  بوسحم  یماظن  روما  رد  تلاخد  یماظن  ناهدـنامرف  هب  میقتـسم  هعجارم  كرتشم ، داتـس  رظن  زا  هکلب  دنتـسین ، اـه  تساوخرد  لـیبق  نیا 
اب یتسیاب  یشترا  ياه  ناگی  زا  تساوخرد  عون  ره  هک  دراد  یم  راعِشا  نانهیم ، مه  تساوخرد  هب  مارتحا  نمض  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم 

(1)« .دریگ تروص  كرتشم  داتس  قیرط  زا  بتارم و  هلسلس  تیاعر 

هاپـس لک  هدـنامرف  ینازودزود  سابع  زورما  هلمج  زا  دراد ؛ ار  شیوخ  صاخ  ياهرظن  مالعا  شیوخ ، یـشم  طـخ و  اـب  بساـنتم  زین  هاپـس  لاـح ، نیا  رد 
يروهمج شترا  .میشکب  ردارب  میهاوخ  یمن  ام  .تسین  مرگ  حالـس  نتفرگ  شود  هب  ام  تلاسر  تفگ : نارهت  هعمج  زامن  رد  یمالـسا ، بالقنا  نارادساپ 

سیئر زا  سپـس  هاپـس  لک  هدنامرف  .میوش  ور  هبور  بالقنادض  تکرح  ره  اب  تردق ، عضوم  اب  میتسه  ددـصرد  ام  .تسین  توغاط  شترا  ناریا  یمالـسا 
(2) هد حیجرت  يرگید  طخ  ره  رب  ار  بتکم  طخ  هشیمه  هک  تساوخ  يروهمج 
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دیـسر و یـصخشم  عضو  هب  ریگرد ، ياهورین  يدـنب  فص  تهج  زا  زورما  دـش ، عورـش  زیربت  هاگـشناد  يارجام  زا  هک  اه  هاگـشناد  ریخا  ياـه  يریگرد 
مالعا يریگ و  میمـصت  هب  تفای ، همادا  بش  همین  ات  زین  زورما  هک  نآ  راداوه  ییوجـشناد  ياه  هورگ  اـب  ماـظن  فلاـخم  ییوجـشناد  ياـه  هورگ  يریگرد 

رد ینابم ، یخرب  یتح  اه و  شور  رد  رظن  فالتخا  دوجو  اب  ماظن  فلتخم  ياه  حانج  ارجام ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  .دیماجنا  ماظن  نالوئسم  یمـسر  عضوم 
تـصرف نتفاـی  تروـص  رد  هک  ییاـه  هورگ  دـشاب ؛ ماـظن  فلاـخم  ياـه  هورگ  یتاـیلمع  داتـس  دـناوت  یمن  هاگـشناد  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  عوـضوم  نیا 

.دنزادرپ یم  زین  هناحلسم  مادقا  هب  یتح  دبنگ ) ناتسدرک و  ثداوح  دننام  ) بسانم

نیا نایاپ  رد  .دـندرک  وگو  تفگ  رادـید و  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما  اب  بـالقنا  ياروش  ياـضعا  هارمه  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  زورما  رهظ  زا  شیپ 
هدش هداد  تلهم  اه ، هاگـشناد  رد  اه  هورگ  رتافد  ندش  هدیچ  رب  يارب  زور  هس  نآ  رد  هک  دش  رـشتنم  يا  هیعالطا  تشاد ، همادا  تعاس 14  ات  هک  تاقالم 
نیا نایاپ  ات  هچنانچ  دراد و  همادا  هبنـشود  زور  نایاپ  اـت  دوش ، یم  عورـش  حبـص  ادرف  زا  هک  تلهم  نیا   (3)، بالقنا ياروش  هیعالطا  دافم  ساـسارب  .تسا 
ياه نوناک  نیا   " دـش و دـنهاوخ  رـضاح  اه  هاگـشناد  رد  مدرم  هارمه  بالقنا  ياروش  ياضعا  يروهمج و  سیئر  دنـشاب ، هدـشن  لیطعت  رتاـفد  نیا  زور ،

زا 15 دوش و  ماـمت  دادرخ  ات 14  تاناحتما  هک  دنهدب  یبیترت  دـیاب  اه  هاگـشناد  هک  تسا  هدـمآ  نینچمه  هیعالطا  نیا  رد  .دـیچ  دـنهاوخرب  ار  فالتخا "
ینب روـبزم ، هسلج  زا  (4)پ-س  .دـیآ دـیدپ  بالقنا ، ياهرایعم  اب  یـشزومآ  ماظن  يزیر  همانرب  يارب  یفاک  تصرف  ات  ددرگ  لـیطعت  اـه  هاگـشناد  دادرخ 

: تف سرا گ- يرازگربخ پ- را  - گنربخ هب  ردص 

1122 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص12 ، ، 58 ذخأم - 1
.30/1/1359 تاعالطا ، همانزور  - 2

.بالقنا ص1131 ياروش  هیعالطا  نتم  شرازگ 680 :  لوا  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 3
ص3. ، 58 ذخأم - 4
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رازگرب ینیمخ  ماما  روضح  رد  تسا  رارق  هک  اروش  ینالوط  هسلج  کی  ِعورش  زا  لبق  بالقنا ، ياروش  ياضعا  زا  ردص  ینب  ناگرزاب و  یمشاه ، یتشهب ،
دوش

نیا یلیطعت  هبنشود 1/2/59 )  ) موس زور  نایاپ  رد  رگا  .ددرگ  یم  نییعت  اه  هورگ  رتافد  هیلخت  يارب  تصرف  زور  هس  بالقنا : ياروش  زورما  هیعالطا  دافم 
ار فالتخا  ياه  نوناک  نیا  دش و  دنهاوخ  رـضاح  اه  هاگـشناد  رد  مدرم  هارمه  بالقنا  ياروش  ياضعا  يروهمج و  سیئر  دـشاب ، هتفرگن  تروص  رتافد 

.دیچدنهاوخرب

.دوش یم  رـشتنم  زورما  دیـسر و  ماما  رظن  هب  هک  میدرک  میظنت  يا  هیعالطا  دروم  نیا  رد  تفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  اه  هدکـشناد  عضو  تاقالم  نیا  رد 
هک هیـضق  لصا  تشاد : راهظا  يروهمج  سیئر  تسیچ ؟ اه  هاگـشناد  عضو  هرابرد  امـش  دوخ  رظن  دیـسرپ : يرگید  لاؤس  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ 

رکف نم  اما  ما ؛ هداد  ماجنا  ییاه  یـسررب  ما و  هدرک  رکف  نآ  دروم  رد  اه  لاس  مه  نم  دوخ  .تسین  يدیدرت  لباق  هلئـسم  دنک ، رییغت  دـیاب  یـشزومآ  ماظن 
(1) .دنکب ار  راک  نیا  دیاب  تلود  دورب و  تسد  زا  دیابن  يربهر  تدحو  هک  نیا  رگید  درک و  ادیپ  دیاب  یبسانم  عقوم  راک  نیا  يارب  ًالوا  منک  یم 

هنرگو دننیچرب ، اه  هاگـشناد  زا  ار  دوخ  ياهداتـس  تساوخ  یـسایس  ياه  هورگ  زا  ینویزیولت ، ویدار  يا  هبحاصم  رد  زین  زورما  رـصع  نینچمه  ردص  ینب 
تمدخ دعب  میدرک و  یثحب  بالقنا  ياروش  رد  ًالبق  ام  تفگ : يو  .دـننک  یم  لیطعت  ار  اهداتـس  نیا  دوخ  نانآ  دـناوخ و  یم  ارف  اه  هاگـشناد  هب  ار  مدرم 
.دندوب هدرک  راهظا  ًالبق  ار  رظن  نآ  مه  ناشیا  .میتشاذگ  نایم  رد  ناشیا  اب  میدوب ، هدرک  بیوصت  مه  ارآ  قافتا  هب  هک  ناّمبوصم  داهنـشیپ  میدیـسر و  ماما 

روط نآ  .مینکب  يا  هیفـصت  ای  دشکن  سفن  مینک ؛ بلـس  ار  شا  يدازآ  یهورگ  چـیه  زا  میهاوخ  یمن  هاگـشناد  رد  ام  .مداد  نم  دوخ  مه  ار  داهنـشیپ  نیا 
روج ره  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  دناوتب  قاتا  ات  یهورگ 50  کی  ًالثم  هک  دیراد  غارس  ایند  رد  ییاج  ایآ  .دشاب  داتـس  دوش  یمن  مه  هاگـشناد  اما  تسین ؛

زا ار  اج  نیا  ًالمع  دنا و  هدرک  رـصحنم  دوخ  هب  هتفرگ و  ار  تاناکما  نیا  هک  دنهورگ  دـنچ  دریگب ؟ عضوم  روز  هب  دـنک ؛ روما  قتف  قتر و  تساوخ  شلد 
داتس هب  لیدبت  جراخ و  یهاگشناد  تلاح 
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(1) .دنهدب لیکشت  دنناوت  یم  یساسا  نوناق  دودح  رد  هاگشناد  نوریب  رد  ار  دوخ  داتس  یسایس ، ياه  هورگ  .دوش  لیطعت  دیاب  اهداتس  نیا  .دنا  هدرک 

ملاس طیحم  کی  هب  ددرگرب  هاگـشناد  زور ، هس  نیا  رد  هک  میراودیما  : » درک دـیکأت  هبحاصم  نیا  رد  ردـص  ینب  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  شرازگ  هب 
هلابند هک  نآ  نودب  مینز  یم  تسا  یفرح  هک  دندرک  نامگ  نینچ  هدرکن  يادخ  رگا  .دننک  هیلخت  ار  اجنآ  اهداتـس  نیا  و  يدونـش ، تفگ و  دازآ و  ثحب 

ار اهداتـس  نآ  بالقنا ، ياروش  ياضعا  ام و  دوخ  دنوشب و  رـضاح  اه  هاگـشناد  رد  هک  نیا  يارب  مدرم  زا  درک  مهاوخ  توعد  نم  تقو  نآ  دشاب ، هتـشاد 
(2)« .درک میهاوخ  لیطعت 

ياقآ نیـشتآ  تانایب  .دوب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  ثحابم  نیرت  مهم  زا  اه  هاگـشناد  عوضوم  زین  نارهت  هعمج  زامن  رد  بالقنا ، ياروش  هسلج  اب  نامز  مه 
کی دوب و  دـهاوخن  راک  رد  یلزلزت  هلئـسم  نیا  اب  دروخرب  رد  هک  داد  یم  ناشن  تسا ، بالقنا  ياروش  ياـضعا  زا  دوخ  هک  نارهت  هعمج  ماـما  يا  هنماـخ 

: دش دیکأت  تانایب  نیا  رد   (3) .تسا هار  رد  دنتسه -  حلسم  ًاتدمع  هک  اه -  هاگشناد  رد  یسایس  ياه  هورگ  روضح  هوحن  دضرب  رگید ، یّلم  جیسب 

اب اه  هاگـشناد  هام ، ود  یکی  زا  دعب  دوش و  هیلخت  هئطوت  زکارم  داسف و  زکارم  نیا  مامت  زا  دیاب  تسا ، هدـنام  یقاب  هک  یهام  ود  یکی  نیا  رد  اه  هاگـشناد  »
(4)« .دنزیرب تسا ، نآرق  اب  بسانم  هک  ار  یهاگشناد  ینامزاس  ماظن  تسرد  حرط  نآ  ناتسبات ، یلیطعت  تصرف  زا  هدافتسا 
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هب مادـک  ره  تسا و  هدرک  ادـیپ  تیارـس  نآ  ياهداهن  زین  ماظن و  هب  رادافو  ياه  نایرج  یمامت  هب  ًابیرقت  اـه ، هاگـشناد  هب  طوبرم  ریخا  تاـکرحت  عوضوم 
زکارم ياه  هاپـس  همه  هب  هاپـس ، هدنامرف  ياضما  اب  یمارگنفلت  یط  نارادساپ ، هاپـس  يزکرم  داتـس  زورما  هلمج  زا  دنا ؛ هدـش  طبترم  عوضوم  نیا  اب  يوحن 
دانـسا لاوما و  مالـسادض  ياه  هورگ  تسا  نکمم  دریگ و  یم  ماجنا  روشک  ياه  هاگـشناد  رد  یتالوحت  يراج  زور  فرظ  نوچ  : » درک غـالبا  اـه  ناتـسا 
هنوگره زا  ًانمض  .دریگ  ماجنا  قیقد  لرتنک  هدومن و  جیـسب  ار  اهورین  دنیامن ، جراخ  یلاع  سرادم  اه و  هاگـشناد  زا  هدومن و  لیم  فیح و  ار  اه  هاگـشناد 

(5)« .دیآ لمع  هب  يریگولج  هناحلسم  يریگرد 

: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .دنباتشب  نایوجشناد  يرای  هب  ات  تساوخ  مدرم  زا  يا  هیعالطا  یط  زین  یمالسا  يروهمج  بزح 

هب دنتفاتش و  هعماج  رگنس  هب  هاگـشناد  رگنـس  زا  اه  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  هدوت  نام ، یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هک  یماگنه  »
دوخ لباقم  رد  خارف  ینادیم  برغ ، قرش و  هب  هتسباو  ياه  کهورگ  بالقنادض و  دنتخادرپ ، اهاتسور  ینادابآ  تما و  هار  رد  داهج 
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دـساف میژر  ناگدنامزاب  یتایلمع  داتـس  هاگیاپ و  تما ، نیا  یهاگـشناد  زکارم  ییوگ  هک  دندز  تسد  دیلپ  لامعا  تایرظن و  لیمحت  هب  نانچنآ  دـندید و 
يرارقرب اه و  هاگشناد  ینوگرگد  داهج  هک  تسا  ام  نایوجشناد  رب  تسا و  امرب  نونکا  ...تسا .  هتـشگ  بالقنا  هیلع  رب  ناشراوخناهج  نابابرا  هتـشذگ و 

ياه ناسنا  شرورپ  ماظن  هب  دیاب  ییارگ  كردم  يزاس و  لیـصحتلا  غراف  ماظن  کی  زا  ام  یهاگـشناد  ماظن  .دنراد  ساپ  اهتنا  ات  ار  یمالـسا  گنهرف  ماظن 
ضیف بسک  اب  و  نآ ، ینغ  گنهرف  مالسا و  بتکم  زا  ماهلا  اب  دیاب  ام  یهاگشناد  ماظن  .دوش ...  لیدبت  دهاوخ ، یم  مالـسا  هک  نانچنآ  یبتکم ، یبالقنا و 
يرکف رظن  زا  ار  ام  يایوپ  هعماج  دریگ و  رارق  بالقنا  تمدخ  رد  تسا ، هدش  هریخذ  ام  هیملع  ياه  هزوح  سرادم و  رد  هک  یهاگـشناد  هبرجت  اه  نرق  زا 

اه هاگشناد  زا  ار  اه  گنهرف  نیا  هب  ناگتسباو  اه و  هاگشناد  یلعف  طیحم  رب  مکاح  هتـسباو  ياه  گنهرف  دیاب  ام  یهاگـشناد  ماظن  .دیامن  يربهر  یملع  و 
، ماما طخ  نیتسار  ناوریپ  نیا  اه ، هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  رگید  راب  ماما ، دومنهر  یپ  رد  هک  تسا  یماظن  نینچ  هب  ندیسر  يارب  ...دنک و  نک  هشیر 
ام رب  و  دـنهد ، تراشب  ناهج  نافعـضتسم  هب  اه  هاگـشناد  رد  ار  یمالـسا  ماظن  نیا  يرارقرب  تما ، رادـیب  نیب و  نشور  هدوت  يرای  اب  ات  دنتـساخاپ  هب  دوخ 

(1) .میباتشب ناش  يرای  هب  هشیمه  نوچ  هک  تسا 

رد ماـظن  ناراداوه  ریخا  تکرح  هیجوت  غیلبت و  نییبـت ، يارب  یمهم  ناـکم  زین  اـه  ناتـسرهش  یخرب  هعمج  ياـهزامن  زورما  نارهت ، هعمج  زاـمن  رب  هوـالع 
نمـض درک و  هراشا  مدرم  قافتا  داحتا و  هب  زامن  ياه  هبطخ  رد  یندـم  هللا  تیآ  دادـماب ، شرازگ  هب  زیربت ، هعمج  زامن  رد  لاثم  روط  هب  دوب ؛ اه  هاگـشناد 
طیحم يزاـسکاپ  ناملـسم ، نایوجـشناد  فدـه  تفگ  درک و  یناـبیتشپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هلیـسو  هب  زیربت  هاگـشناد  يزکرم  ناـمتخاس  لاغـشا  زا  نآ 

(2) .تسا رضم  لماوع  زا  هاگشناد 
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ات ندرک  ربص  اه و  هاگـشناد  هلئـسم  رد  تلاخد  مدع  هب  مدرم  نآ ، ياهداهن  ماظن و  نالوئـسم  هدـش  مالعا  ياه  يریگ  عضوم  یمـسر و  ياه  هیعالطا  رد 
و نآ ، رد  يزور  هنابش  رارقتسا  تروص  هب  دوخ  رتافد  ظفح  رب  یسایس  ياه  هورگ  يراشفاپ  نیا ، دوجو  اب  اما  دنا ؛ هدش  توعد  يروهمج  سیئر  ناوخارف 
رد .تسا  هدرک  داجیا  یبهتلم  ياضف  مدرم ، زا  ماظن ) ناراداوه   ) ناملـسم نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياـه  نمجنا  ياـضعا  دادمتـسا  ًاـضعب  زین 

تسا و هتفای  روهظ  زورب و  يارب  ییاج  ماظن ، فلاخم  یـسایس  ياه  هورگ  اب  یمومع  راکفا  يدنبزرم  هک  تسا  هدش  هدیـشک  یتمـس  هب  ارجام  ریـسم  عقاو ،
رت عیسو  عطاق ، دیدش و  دروخرب  هنیمز  رد  یمومع  راکفا  ياضاقت  رت و  يدج  روبزم  يدنبزرم  یلعف ، تیعضو  رد  تسا  یعیبط  .تسا  اه  هاگـشناد  مه  نآ 
رد هناحلــسم  يریگرد  نارحب و  هـک  تـسا  زور  ود  یکی  رگید ، يوـس  رد  تـسا و  نوزفازور  قارع  اـکیرما و  تادــیدهت  وـس  کـی  رد  هـک  ارچ  تـسا ؛

نیا هب  طوبرم  ياه  يریگرد  هدننک  تیوقت  لماوع  زا  زورما  زین  نآ  یـشاوح  هعمج و  زامن  تاعمجت  هوالع ، هب  .تسا  هدرک  ادـیپ  داح  یعـضو  ناتـسدرک 
.تسا هدوب  رما 
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نیا زا  يدادـعت  رد  اما  .دـمآرد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا  ياضعا  فرـصت  هب  یلاع ، شزومآ  زکارم  زا  يدادـعت  زورما 
ییادف ياه  کیرچ  نامزاس  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  يوس  زا  اه  تمواقم  نیا  هدمع  .تشاد  دوجو  یسایس  ياه  هورگ  هتفای  نامزاس  تمواقم  زین  زکارم 

نیا .دوب  اه ) هاگـشناد  رد  رقتـسم   ) رگراـک هار  نوچ  يرت  کـچوک  ياـه  هورگ  رگراـک و  هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  دـعب ، هلحرم  رد  و  قلخ ،
زکارم ریاس  هب  تسا ، مکاح  یهاگـشناد  زکارم  یخرب  رد  هک  یبهتلم  یبطق  ود  ياضف  دوش و  داـجیا  يدـج  ياـه  يریگرد  هک  دـش  بجوم  اـه  تمواـقم 

.دوش یم  رورم  راو  تسرهف  زورما ، هدمع  یهاگشناد  ثداوح  اج  نیا  رد  .دبای  يرست  زین  یلاع  شزومآ 

يدادعت دش ، رجنم  فرط  ود  زا  يا  هدع  حرج  برض و  هب  ًاضعب  هک  عیسو  نادنچ  هن  ییاه  يریگرد  یط  بش ، همین  ات  رهظ  زا  لبق  تاعاس  یط  نارهت  رد 
ياه هورگ  هب  هتـسباو  ياه  لکـشت  رتافد  زکارم ، نیا  رد  .دـمآرد  ماظن  راداوه  ناملـسم  نایوجـشناد  فرـصت  هب  اه  هدکـشناد  یلاـع و  شزومآ  زکارم  زا 

هدکشناد  (1)، بالقنا يژولونکت  یلاع  عمتجم  زا : دنترابع  اه  هدکشناد  زکارم و  نیا  هلمج  زا  دندش ؛ جارخا  نآ  ياضعا  دش و  فرـصت  فلاخم  یـسایس 
هاگشناد  (6)، لگزا رد  عقاو  دـنوامد  یلاع  هسردـم  (5)، سراپ یلاع  هسردـم   (4) یکناب مولع  هدکـشناد  (3)، هیذغت مولع  هدکـشناد   (2)، ینیئزت ياهرنه 

(10) .یفقاو فیرش  یتعنص  هاگشناد  (9) و  رتویپماک یلاع  هسردم   (8)-(7)، نیدحتم

يارب راشف  و  وس ، کی  زا  اه  هورگ  داتس  رتافد و  رد  رارقتسا  لاغـشا و  موادت  يارب  تمواقم  نارهت ، رد  اه  هاگـشناد  یلاع و  شزومآ  زکارم  زا  يدادعت  رد 
ياهزور هب  دوخ  هب  دوخ  یعطق ، فیلکت  نییعت  دندرکن و  بسک  لماک  يرترب  فرط  ود  زا  مادک  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ؛ همادا  رگید  يوس  زا  هیلخت 

ملع و هاگـشناد   (12)، کینکت یلپ  هاگـشناد  (11)، ملعم تیبرت  هاگـشناد  زا : دـنترابع  اـه  هاگـشناد  زکارم و  نیا  .دـش  لوـکوم  يدـعب  ثداوـح  هدـنیآ و 
(17) .یشخب ناوت  هدکشناد  ،(16)و  همیب یلاع  هسردم   (15)*(14)، ییاضر يدهم  هاگشناد  (13)، تعنص

: تسا یکاح  ناهیک  ناراگنربخ  شرازگ  .دوب  هتعاس  نیدنچ  عیسو و  دروخ  دز و  هنحص  ملعم  تیبرت  هاگشناد  نایم ، نیا  رد 

زا نوریب  دارفا  نایوجشناد و  يارب  وگدنلب ، اب  ویدار و  قیرط  زا  ار  مسارم  نیا  ملعم ، تیبرت  هاگشناد  یمالـسا  نمجنا  هعمج ، زامن  مسارم  يرازگرب  ماگنه 
زامن مسارم  بلاطم  هب  نداد  شوگ  لوغـشم  دندوب و  هدرک  عمجت  هاگـشناد  ياه  هلیم  تشپ  مدرم ، زا  يا  هدع  .درک  یم  شخپ  میقتـسم  روط  هب  هاگـشناد 
هدوب ملعم  تیبرت  هاگشناد  رد  هتفه  یسرد  زور  نیرخآ  هک  لبق -  هبنشراهچ  زا  زیربت ، نایرج  زا  دعب  هک  تسا  یکاح  نایوجشناد  تاراهظا  .دندوب  هعمج 

زا يا  هدع  تسا - 
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دیدج هرود  عورش  زا  دعب  قارع و  ناریا و  اکیرما و  ناریا و  طابترا  تیعضو  ندش  داح  زا  دعب 

.دش لیدبت  يرگید  نارحب  نوناک  هب  زین  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  جدننس ، رد  تاجنشت  زا 

، عیسو نادنچ  هن  ییاهدروخرب  رد  بش ، همین  ات  رهظ  زا  لبق  تاعاس  یط  نارهت ، رد  ملعم  تیبرت  هاگشناد  رد  زورما  هتعاسدنچ  يریگرد 

هدیـشک یتآ  ياهزور  هب  یعطق  فیلکت  نییعت  نارهت ، گرزب  ياه  هاگـشناد  رد  اما  دـیدرگ ، هیلخت  اه  هورگ  رتافد  یلاـع ، شزومآ  زکارم  زا  يدادـعت  رد 
.دش

1127 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1244 

http://www.ghaemiyeh.com


ظفح لیلد  هب  هاگشناد ، رد  اه  هورگ  ندنام  بش  نیا  .دندرب  یم  رس  هب  هاگشناد  رد  يزور  هنابش  روط  هب  هاگـشناد  نیا  فلتخم  ياه  هورگ  نایوجـشناد و 
.تسا هدوب  ناشدوخ  هب  طوبرم  یسایس  ياه  هورگ  رتافد 

.دندیسر ملعم  تیبرت  هاگشناد  رد  لباقم  هب  ددرگ ،" دیاب  داجیا  یمالسا  هاگـشناد   " و یبرغ " هن  یقرـش  هن   " دنداد یم  راعـش  هک  يا  هدع  تعاس 15 ، رد 
اهنآ زا  دندرک ، یم  شخپ  ار  ناریا  ویدار  رابخا  هعمج و  زامن  مسارم  هک  یمالسا  نمجنا  نایوجشناد  .دنوش  هاگشناد  دراو  روز  هب  دنتـشاد  دصق  دارفا  نیا 
ملعم تیبرت  هاگـشناد  يوس  هب  تلوزور  نابایخ  يوس  زا  رگید ، دارفا  زا  يدایز  دادعت  نامز  نیا  رد  .دـننک  يراددوخ  هاگـشناد  هب  دورو  زا  هک  دنتـساوخ 

هاگـشناد نیا  یمالـسا  نمجنا  نایوجـشناد  اما  دنوش ؛ هاگـشناد  دراو  روز  هب  دنتـساوخ  هاگـشناد  ولج  رد  رـضاح  دارفا  هیلک  اهنآ ، ندمآ  اب  .دندش  ریزارس 
اه فرح  نیا  هب  یهجوت  نامجاهم  اما  دـننزن ؛ يدـیدش  مادـقا  هب  تسد  دـنرادهگن و  تسد  تعاس  ات 48  مدرم  تسا  هتفگ  نارهت  هعمج  ماـما  هک  دـنتفگ 

.دندرکن

ناج هب  بوچ  ریجنز و  کـییازوم و  رجآ و  اـب  تفاـی و  همادا  نایوجـشناد  مجاـهم و  دارفا  نیب  يریگرد  هاگـشناد ، نحـص  لـخاد  هب  دارفا  ندـش  دراو  اـب 
يدنبرگنـس لوغـشم  يزکرم  نامتخاس  لخاد  رد  دنتـسشن و  بقع  ملعم  تیبرت  هاگـشناد  یلـصا  نامتخاس  هب  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  .دـنداتفا  رگیدـکی 

هب فرط  ود  زا  رفن  نیدنچ  تدم ، نیا  رد  هک  دندرک  هلمح  رگیدکی  هب  بوچ  گنس و  رجآ و  باترپ  اب  دندرک و  دروخ  دز و  هب  عورـش  فرط  ود  .دندش 
نارادساپ فرط  زا  قباس ،) يایرث   ) هیمـس يدعـس و  هارراهچ  لصاف  دح   (1) (، قباس تلوزور   ) نازرابم ناـبایخ  بش ، تعاس 8  ات  .دندش  حورجم  تدـش 

حورجم فرط  ود  زا  رفن  یلا 120  دودح 100  ناهیک ، ناراگنربخ  قیقحت  قبط  .دش  یم  يریگولج  اه  لیبموتا  دارفا و  دمآ  تفر و  زا  دوب و  هدش  دودسم 
(2) .تسا هدش  هفخ  نایوجشناد  زا  رفن  کی  تعاس  نیا  ات  هدشن ، دییأت  شرازگ  کی  ساسا  رب  دندوب و  هدش 

تیبرت هاگـشناد  زا  هدیـسر  ربخ  نیرخآ  قبط  .تسا  هدوب  تعاس  راهچ  ات  هس  اهدروخ  دز و  اه و  يریگرد  تدم  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  شرازگ  هب 
هفلتؤم ياه  هورگ  جورخ  راتساوخ  دنداد و  یم  راعش  دندوب و  هدرک  عامتجا  هاگـشناد  برد  لباقم  زونه  مدرم  بش  تعاس 12  رد  همانزور ، نیا  هب  ملعم 

ار هاگشناد  هطوحم  يریگرد ، نودب  دنوش  یم  رـضاح  هفلتؤم  ياه  هورگ  ماجنارـس ، .دندوب و  هاگـشناد  زا  ...و ) راکیپ  نامزاس  قلخ ، ناییادف  نیدهاجم ، )
(3) .دننک كرت 

نایوجشناد رتفد  زا  نارادساپ  هاپس  طسوت  : » تسا هدمآ  دش ، جرد  همانزور  نیا  رد  ملعم  تیبرت  هاگـشناد  زورما  ياه  يریگرد  زا  هک  يرگید  شرازگ  رد 
هک یصاخشا  یسور ، فکنیشالک  هحلسا  اب  هارمه  .تسا ...  هدمآ  تسد  هب  یسور  فکنیشالک  هحلسا  هضبق  کی  قلخ )!! ییادف  ياه  کیرچ   ) ماگـشیپ

(4)« .دندش هدرب  نارادساپ  هاپس  هب  دندوب  هحلسا  نیا  اب  طابترا  رد 
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هراب نیا  رد  دادـماب  همانزور  شرازگ  .دوبن  ملعم  تیبرت  هاگـشناد  يریگرد  تعـسو  هب  هتبلا  هک  دوب  يرگید  يریگرد  هنحـص  زین  کـینکت  یلپ  نارهت ، رد 
زا یهورگ  رهظزادعب  تعاس 3  هک  تشاد  راهظا  همانزور  نیا  اـب  ییوگو  تفگ  رد  کـینکت  یلپ  هاگـشناد  یملع  تئیه  ياـضعا  زا  یکی  تسا : یکاـح 

ياضعا هتشذگ  زور  دنچ  زا  هک  دش  روآدای  وا  .دنتخادرپ  نداد  راعش  هب  هاگـشناد  نیا  لباقم  رد  دندرک و  تکرح  کینکت  یلپ  فرط  هب  نارهت  هاگـشناد 
یم اه  هورگ  نیا  فلاـخم  دارفا  یتقو  ور  نیا  زا  دنتـسه ؛ هاگـشناد  رد  زور  هنابـش  رگید ، هورگ  دـنچ  تارکمد و  ماگـشیپ ، ناملـسم ، نایوجـشناد  نمجنا 

کی  ) نایوجشناد زا  نت  ود  تفرگرد و  اهنآ  نیب  يدروخ  دز و  دندش و  ور  هبور  نایوجشناد  زا  هورگ  نیا  تمواقم  اب  دنوش ، دراو  هاگـشناد  هب  دنتـساوخ 
(1) .دندرک كرت  ار  هاگشناد  هطوحم  راچان  هب  دنوش و  لخاد  دنتسناوتن  اهنآ  دوب ، دیدش  نایوجشناد  تمواقم  نوچ  یلو  دندش ؛ یمخز  درم ) کی  نز و 

زامن مامتا  زا  سپ  ( 29/1/1359  ) هعمج زور  تسا : نینچ  هراب  نیا  رد  رگراک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  ناـگرا  راـکیپ ، هماـنزور  شرازگ  اـما 
هب دنتشاد ، تسد  رد  ناملسم  نایوجـشناد  نامزاس  زا  يرـصانع  ار  نآ  يربهر  هک  هاگآان ، مدرم  زا  يا  هدع  عاجترا و  لماوع  زا  لکـشتم  یهورگ  هعمج ،

نیا رد  .دندرک  يریگولج  نامجاهم  دورو  زا  اکیرما  رب  گرم  ياهراعش  اب  دنتسب و  ریجنز  رد  لباقم  نایوجشناد ، .دندش  رو  هلمح  کینکت  یلپ  هاگـشناد 
هلمح نایوجشناد  رتافد  هب  سپس  نانآ  .دندومن  یمخز  ار  اهنآ  زا  يدادعت  دندرک و  هلمح  نایوجشناد  هب  وقاچ  قامچ و  بوچ و  اب  عاجترا  لماوع  ماگنه 
نایم نیا  رد  .درک  ینارنخـس  يرافغ ، يداه  فورعم ، ژنالاف  ناملـسم ، نایوجـشناد  نامزاس  توعد  هب  دـندرک و  هراپ  ار  اه  هیمالعا  اـه و  رتسوپ  دـندرب و 

(2) .دنتخادرپ يرگاشفا  هب  مدرم  نیب  رد  زین  نایوجشناد 

هقبط يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  .تسا  سانـشرس  يا  هرهچ  بالقنا ، ینابایخ  ياهدروخرب  تاعمجت و  رد  يراـفغ  يداـه  بـالقنا ، يزوریپ  زا  لـبق  زا 
رگراک

.تسا هدرک  ینارنخس  ناملسم ، نایوجشناد  نامزاس  توعد  هب  نارهت ، کینکت  یلپ  رد  زورما  هک  داد  ربخ  درک ، دای  فورعم  ژنالاف  ناونع  هب  يو  زا  هک 
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هدـمآ نینچ  داتـسرف ، روشک  ترازو  هب  ینابرهـش  زورما  هک  شرازگ  کی  رد  .تسا  دوهـشم  مارآاـن  تیعـضو  زین  تعنـص  ملع و  هاگـشناد  رد  نارهت ، رد 
بزح و  نیدـهاجم ، گرمـشیپ ، یپچ ، اهنآ  زا  يدادـعت  تعنـص  ملع و  هدکـشناد  لخاد  رد  رفن  رازه  هد  دودـح  دادـعت  نارهت ، سیلپ  مالعا  ربارب  : » تسا
نارهت سیلپ  .دندش  داشرا  سیلپ  هلیسو  هب  هک  دراد  دوجو  دیدش  يریگرد  لامتحا  زیربت  هدکشناد  نایرج  اب  هطبار  رد  هدرک و  يدنب  ههبج  دنتـسه ، یهللا 

گنهرـس اجاش ، یماظتنا  نواعم  .دـنوش  هرکاذـم  دراو  راوگان  هثداح  ره  زا  لبق  قوف  ياـه  هورگ  اـب  دوش  مـالعا  هدکـشناد  نیا  نیلوئـسم  هب  دراد  اـضاقت 
(1)« دیحو

اب هاگشناد ، نیا   (3) يریاشع نایوجـشناد  هاگباوخ  زین  (2) و  زاریش هاگشناد  مولع  تایبدا و  یسدنهم ، یکـشزپ ، ياه  هدکـشناد  زورما  اه ، ناتـسرهش  رد 
نامرک یلاع  يارـسشناد  ای  (5) امرک داژن  فینح  یـشزومآ  عـمتجم  (4) و  نامرک هاگـشناد  رد  هلئـسم  نیا  دننام  .دـش  فرـصت  هعمج  نارازگزامن  کمک 
زورما رصع  دهـشم  رد  .دنداد  ناشن   (6) جرک داصتقا  تایـضایر و  یلاع  هسردـم  فرـصت  رد  ار  یتیامح  نینچ  نارازگزامن  زین  جرک  رد  .تفرگ  تروص 

رد بـالقنا  ياروش  هیعـالطا  شخپ  لاـبند  هب  ناـهیک ، شرازگ  هب  .تفرگ  رارق  هلمح  دروم  (7) تایبدا هدکشناد  یکـشزپ و  هدکـشناد  رد  اه  هورگ  رتافد 
هورگ روشک ، یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  رد  یسایس  ياه  هورگ  رتافد  اهداتـس و  ندیچرب  يارب  هزور  هس  تلهم  یـشزومآ و  ماظن  رییغت  هنیمز 
دیکأت بالقنا  ياروش  تامیمصت  رب  ییاهراعش  نداد  نمض  اهنآ  .دندرک  عامتجا  یکشزپ  تایبدا و  مولع ، ياه  هدکـشناد  لحم  رد  نایوجـشناد  زا  ییاه 

، دـندرک یم  دـییأت  ار  اهنآ  اه  هدکـشناد  جراخ  زا  مدرم  فلتخم  ياه  هورگ  هک  یلاح  رد  نایوجـشناد  سراپ ، يرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  هب  .دـندرک 
رارق نآ  یمالـسا  نمجنا  نایوجـشناد  راـیتخا  رد  دـش و  لـیطعت  ناـجنز  يزرواـشک  هدکـشناد  ناـجنز ، رد  نینچمه  (8) .دندرک فرـصت  ار  اه  هدکـشناد 

اه يریگرد  نیا  هجیتن  رد  دراد و  همادا  رهـش  نیا   (10) یعامتجا يداصتقا و  مولع  هدکشناد  یلیطعت  فرصت و  رس  رب  يریگرد  رـسلباب ، رد  اما  ؛(9) تفرگ
(11) .دنا هدش  یمخز  رفن  دودح 30 

* * *

زقس زورما  ثداوح  زا  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  شرازگ  شرازگ 673 : همیمض 

: دسیون یم  نامزاس ) نیا  ناگرا   ) راک هیرـشن  رد  زقـس ، زورما  ثداوح  هرابرد  دوخ  رظن  دروم  بالقنا  هبـش  میـسرت  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 
یم هلیـسو  نیدـب  ایوگ  .دریگ  یم  لرتنک  رد  ار  رهـش  ياه  هزاورد  هدـمآ و  نوریب  ناـگداپ  زا  زقـس ، ناـگداپ  رد  رقتـسم  شترا  نیدرورف  زور 29  حبص  »

هلیسو هب  زقس  رهـش  هرـصاحم  .دنک  يزاسکاپ !"  " حالطـصا هب  تسا ، رقتـسم  جدننـس  هاگدورف  رد  هک  یـشترا  نوتـس  دورو  روظنم  هب  ار  اه  هداج  دهاوخ 
ماما .دـنهد  یم  رارق  هلمح  دروم  هراپمخ  پوت و  اب  ار  رهـش  اه  یـشترا  .دوش  یم  زاغآ  يریگرد  هدـش و  ور  هبور  اه  گرمـشیپ  لـمعلا  سکع  اـب  شترا ،

یم ام  : " هک دراد  یم  راهظا  ناگداپ  هدنامرف  یلو  ددنبن ؛ هلولگ  هب  ار  رهـش  هک  دـهاوخ  یم  يو  زا  هدـش و  تبحـص  دراو  ناگداپ  هدـنامرف  اب  زقـس  هعمج 
.دننک یم  کیلش  دننیبب  هک  سک  ره  فرط  هب  اج  نآ  زا  دنریگ و  یم  زین  ار  ناتسرامیب  اه  یـشترا  میریگب ." ار  اه  هداج  مینک و  ریخـست  ار  رهـش  میهاوخ 

هب رهش  زارف  رب  مه  اه  موتناف  دنتفرگ و  یم  رابگر  ریز  ار  مدرم  اوه  زا  هدش و  لمع  دراو  زین  اهرتپوک  یله  .دنا  هتفرگ  رگنس  اج  همه  مدرم  اه و  گرمشیپ 
یب مدرم  زا  رفن  اه  هد  .دنوش ...  یم  لوغشم  یهار  هس  فتولوم و  لتکوک  نتخاس  هب  نابایخ  هچوک و  رد  اباحم  یب  زقـس ، مدرم  اما  دندوب ؛ هدمآرد  زاورپ 

 ... .دهد یم  لیکشت  نانز  ناکدوک و  ار  رهش  رت  شیب  .دنوش  یم  یمخز  هتشک و  هراپمخ  پوت و  کیلش  رثا  رب  عافد 

1130 ص :

(. 29/1/1359  ) روشک ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 046790  دنس  - 1
ص4. ، 31/1/1359 هرامش 45 ، ناریا ،) قلخ  نیدهاجم  ناگرا  " ) دهاجم  " هیرشن - 2

ص2. ذخأم 77 ، - 3

ص4. ذخأم 98 ، - 4

ص4. ذخأم 98 ، - 5

ص2. ذخأم 77 ، - 6

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1247 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1130_11
http://www.ghaemiyeh.com


ص4. ذخأم 98 ، - 7
ص3. ، 58 ذخأم - 8

.سراپ يرازگربخ  ناجنز -  ص5 ، ، 31/1/59 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 9
ص9. ذخأم 70 ، - 10
ص2. ، 58 ذخأم - 11

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1248 

http://www.ghaemiyeh.com


زا شترا  يوگدـنلب  يادـص  .دـنک  یم  کیلـش  هراپمخ  پوت و  ياه  هلولگ  فدـه ، یب  ناگداپ ، دوش و  یم  عطق  هچراـپکی  زقـس  رهـش  قرب  ماـگنه  بش 
رد هک  زین  دجـسم  يوگدنلب  زا  .دنراذگ  یمن  یعقو  مدرم  اما  دنـسرب ؛ ار  بالقنادض " " باسح اهنآ  ات  دـننک  كرت  ار  رهـش  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  ناگداپ 

.دسر یم  شوگ  هب  زین  یبالقنا  ياهدورـس  يادص  وگدنلب  نیمه  زا  دوش و  یم  شخپ  مدرم  یهاگآ  تهج  رابخا ، ًابترم  تسا ، مدرم  ناگرمـشیپ و  تسد 
یمخز و رگید  شاج  دـنچ  هتـشک و  شاج  کی  .دـنریگ  یم  شتآ  ریز  دـنا  هدـش  عمج  دجـسم  يرادـهب و  رد  هک  ار  مدرم  هطقن ، دـنچ  زا  زین  اـه  شاـج 

یبالقنا لنسرپ  زا  يا  هدع  یمخز ) هتشک و  دودح 50   ) .تسا دایز  رایسب  شترا  تافلت  .تسا  ریگمشچ  ناگرمشیپ  مدرم و  تمواقم  .دنوش  یم  ریگتـسد 
(1)« .دنک یم  طوقس  ناگرمشیپ  هلیسو  هب  رتپوک  یله  کی  مدهنم و  شترا  کنات  ود  .دندنویپ  یم  مدرم  هب  ناشاه  حالس  اب  شترا [ [

بالقنا ياروش  زورما  هیعالطا  لماک  نتم  شرازگ 680 : لوا  همیمض 

.تسا نآ  یگنهرف  دـُعب  ِتمظع  تیمها و  ام ، یمالـسا  بالقنا  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناریا ! گنهرف  اب  زرابم و  ناملـسم ، تلم  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
طباوض قباطم  دشاب و  دوخ  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  هشیدنا  نیا  رد  هداد ، دیهـش  رازه  اه  هد  دوخ  بالقنا  ندـناسر  رمث  هب  يارب  هک  یتلم 

زا سپ  هلـصافالب  ور  نیا  زا  دنک ؛ تیبرت  یمالـسا  یبالقنا و  طباوض  دعاوق و  اب  ار  دوخ  ناسانـشراک  دمآ و  راک  یناسنا  يورین  دشیدنیب و  دوخ  دـعاوق  و 
ینوگرگد نیا  .دریگ  رارق  رما  نالوئـسم  هجوت  دروم  یلاع ، هطـسوتم و  ییادـتبا و  زا  معا  یـشزومآ  ماظن  يداینب  رییغت  تسا  ترورـض  بـالقنا ، يزوریپ 

يارب دـنبایرد و  ار  مدرم  درد  هک  یناملعم  شنیزگ  یبالقنا و  یمالـسا -  دـح  رد  یلاع  تامیلعت  يریگ  تهج  اـه ، هماـنرب  ياوتحم  ساـسا و  رد  يداـینب 
كرد دـپت و  یمن  یمالـسا  بالقنا  يارب  ناشلد  هک  یناسک  اـما  تسین ؛ دوبن و  یلمع  قیمع  هناـقداص و  یبـالقنا  دروخرب  نودـب  دـننازوسب ، لد  بـالقنا 

ًالمع روآ ، هقرفت  یسایس  تایلمع  داتس  هب  یلاع  شزومآ  زکارم  لیدبت  یهاگشناد و  روما  رد  نارحب  داجیا  اب  دنراد ، هاگـشناد  راک  هاگـشناد و  زا  يرگید 
رگنایب هراومه  هک  تما  ماما  .دنا  هدیدرگ  دـهعتم  یلاع  تامیلعت  هب  نادـنم  هقالع  همه  ییاضران  بجوم  دـنا و  هدـش  اه  هاگـشناد  يداینب  ینوگرگد  عنام 

رامعتسا تسا و  قباس  میژر  ثاریم  هک  ار  یلاع  شزومآ  ماظن  دنتخادرپ و  هلئسم  نیا  هب  دوخ  يزورون  مایپ  رد  تسا ، تلم  یساسا  لیصا و  ياه  هتـساوخ 
نایهاگـشناد و .دریگ  رارق  هجوت  دروم  يدج  روط  هب  رما  نیا  هک  تسا  هتـساوخ  دندرک و  موکحم  تدش  هب  تسا ، هدوب  نآ  هدـنهد  هعـسوت  راذـگ و  هیاپ 

.دنا هدش  راتساوخ  ار  ماظن  يداینب  رییغت  دنا و  هتفای  يا  هزات  ناج  مایپ  نیا  اب  دنتـسه ، هدوب و  جنر  رد  یتوغاط  یـشزومآ  ماظن  زا  هک  ناملـسم  نایوجـشناد 
ینونک لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  هجو و  نیرتهب  هب  دیاب  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  يراک  تسا و  ام  دـییأت  دروم  نایوجـشناد  نایهاگـشناد و  تساوخ  نیا 
تـسد رد  مدرم  همه  دییأت  اب  روما  تیمکاح  هک  تسا  نآ  روشک  یلعف  طیارـش  رد  صوصخ  هب  هلئـسم  نیرت  هدـنزاس  تشونرـس  یلو  دـبای ؛ ماجنا  روشک 

طرـش تدحو ، یگناگی و  .دناسرب  ناماس  هب  ار  يداینب  تارییغت  یـساسا و  یلـصا و  ياهراک  تلم ، يراکمه  يرای و  اب  هچراپکی  تلود ، دـشاب و  تلود 
.تسا يداینب  تامادقا  گرزب و  ياه  یحارج  يرورض 

.دریذـپب دوش ، یم  هاگـشناد  رد  لمع  رظن و  فالتخا  يریگرد و  بجوم  هک  ار  يزکارم  اـی  هئطوت و  ياـه  نوناـک  دـناوت  یمن  تلود  ینونک ، طیارـش  رد 
هورگ یتایلمع  داتس  تلاح  زا  دشاب و  یمالـسا  بالقنا  زا  مهلم  یهاگـشناد  تیلاعف  راک و  لحم  دیاب  رـضاح ، لاح  رد  ًاصوصخ  نامز و  ره  رد  هاگـشناد 

رارصا رما  نیا  رد  بالقنا  ياروش  .دوش  جراخ  نوگانوگ  ياه 

هب نیدرورف ،  29 هعمج ، زورما  هک  ار  ریز  همانرب  روظنم ، نیدـب  دـیآ و  دوجو  هب  یلاع  شزومآ  ماـظن  رد  يداـینب  ياـه  ینوگرگد  رتدوز  هچ  ره  هک  دراد 
.دروآ یم  رد  لمع  هلحرم  هب  تسا ، هدیسر  ماما  ترضح  بیوصت 

هدش رقتسم  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اه و  هدکـشناد  اه و  هاگـشناد  رد  هک  اهنیا  ریاظن  و  تیلاعف ، ياهرتفد  نوگانوگ ، ياه  هورگ  یتایلمع  ياهداتـس  . 1
بالقنا ياروش  دنوشن ، هدیچرب  روکذم  تاسیسأت  تلهم ، نیا  نایاپ  ات  هچنانچ  .دوش  هدیچرب  هبنشود ، زور  نایاپ  ات  هبنـش  حبـص  زا  زور  هس  فرظ  رد  دنا ،

ياه نوناک  نیا  دنوشب و  رضاح  اه  هاگـشناد  رد  مدرم  اب  هارمه  دنناوخارف و  ار  مدرم  اروش ، ياضعا  يروهمج و  سیئر  ینعی  مهاب  همه  هک  تسا  ممـصم 
.دننیچرب ار  فالتخا 
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یفاک تصرف  ات  دش  دـهاوخ  لیطعت  دادرخ  هدزناپ  زا  دـبای و  نایاپ  دادرخ  مهدراهچ  ات  تاناحتما  هک  دـنهد  یبیترت  دـیاب  یلاع  سرادـم  اه و  هاگـشناد  . 2
هنوگره .تفای  دـهاوخ  ماجنا  دـیدج  نیزاوم  ساسا  رب  ییوجـشناد  شریذـپ  .دـشاب  هتـشاد  یبالقنا  ياهرایعم  هیاپ  رب  یـشزومآ  ماظن  هماـنرب و  هیهت  يارب 
هنامیمص حرط ، نیا  يارجا  رد  ناریا ، زیزع  تلم  همه  نایوجشناد و  نایهاگشناد و  میراد  راظتنا  .دوش  فقوتم  دیاب  نونکا  مه  زا  اه  هاگشناد  رد  مادختسا 

نیدرورف هعمج 29  ناریا ، یمالسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  .دشاب  ام  یمالـسا  زیزع  بالقنا  دربشیپ  رد  ام  يامنهار  رای و  لاعتم  يادخ  .دننک  يراکمه 
(1) .« 1359

اه هاگشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  نارهت  هعمج  ماما  نانخس  شرازگ 680 : مود  همیمض 

هعمج ماما  یسایس  تیصخش  لیلد  هب  هک  تشاد  دوجو  نارهت  زورما  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمهم  بلاطم  تاکن و  اه ، هاگشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد 
سلجم تاباختنا  لوا  هلحرم  رد  نارهت  یباختنا  هدـنیامن  بالقنا ، ياروش  رد  تیوضع  یمالـسا ، يروهمج  بزح  يزکرم  ياروش  رد  تیوضع  هلمج  زا  )

، دوخ لوا  هبطخ  رد  نارهت ، هعمج  ماما  يا  هنماـخ  مالـسالا  تجح  : » تشون نارهت  هتفه  نیا  هعمج  زاـمن  شرازگ  رد  ناـهیک  .دراد  يا  هژیو  تیمها  و )... 
، یگدنز ياه  سوه  اه و  هتساوخ  ردام و  ردپ و  زا  یگتـشذگ ، دوخ  زا  نیا  درک  مالعا  اکیرما  مسیلایرپما  اب  هلباقم  رد  هعماج  يزاسدوخ  هب  هراشا  نمض 
، دـنهد یم  قوس  يراکیب  هب  ار  دارفا  هک  یناسک  زورما  دوزفا : نینچمه  يا  هنماـخ  .درک  زوریپ  نمـشد  رب  ار  اـم  هک  دوب  هللا  لـیبس  یف  داـهج  رد  نداـتفا  و 
ار دوخ  یعقاو  تلاسر  تسرد و  راک  اه  هاگشناد  هکدنراذگب  دنهاوخ  یمن  روشک ، رسارس  ياه  هاگشناد  رد  زورما  .دنـشاب  یم  نئاخ  يا ، هناهب  ره  تحت 

(2) .دهد ماجنا  تلم  نیا  هب 

هیکزت و ناسنا ، شنیرفآ  ناربمایپ و  تثعب  زا  فدـه  : » تشاد راهظا  هعمج  زاـمن  مود  هبطخ  رد  نارهت  هعمج  ماـما  یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور  هتـشون  هب 
هیکزت و زکرم  دیاب  اه  هاگـشناد  دنا ، هدومرف  دوخ  يزورون  مایپ  رد  مه  ینیمخ  ماما  هک  نانچمه  .تسا  اه  ناسنا  یلمع  یملع و  یقالخا و  شزومآ  میلعت 

نیا شیپ  دنهد ، یم  سرد  ای  دنناوخ و  یم  سرد  اه  هاگـشناد  رد  هک  یناسک  دـنا ؟ هدرک  لمع  تلاسر  نیا  هب  ردـقچ  نونکات  اه  هاگـشناد  .دنـشاب  میلعت 
نیا نامزاس و  نیا  هک  هدشن  ادیپ  تصرف  نیا  زونه  تسا و  هتشذگ  میژر  یهاگشناد  ماظن  نامه  ام  ینونک  ياه  هاگـشناد  ماظن  هک  دنا  هداد  یهاوگ  تلم 

شتکلمم هاگـشناد  زا  تسا  یمالـسا  يژولوئدـیا  هب  یکتم  هک  یمالـسا  يروهمج  تلود  کی  هک  يراظتنا  لقادـح  .ددرگ ...  نوگرگد  یلک  هب  متـسیس 
هک نیا  هن  و  دـنکب ...  مه  تفلاـخم  نآ  اـب  هک  نیا  هن  دـنکب ، مهارف  ار  یمالـسا  ياـه  هشیدـنا  دـشر  هنیمز  لـقاال  هاگـشناد  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  دراد ... ،

هنحـص رد  هنایارگ  پچ  هناور و  پچ  ياهراعـش  اب  دـنزب ، تروص  هب  پچ  باقن  کی  زورما  تسا ، هدوب  رهمایرآ  تمدـخ  رد  زورید  اـت  هک  یبالقنادـض 
مادک هب  تسا ، هدیشوج  اجک  زا  تسین  مولعم  هک  یهورگ  کی  هک  نآ  هن  و  ددنبب ، سالک  رد  ار  تسرد  یمالسا  تیلاعف  ره  ولج  دوشب و  رهاظ  هاگـشناد 

 ... .دریگب هاگشناد  کی  رد  ار  قاتا   50 مدآ ، رفن  اب 17  تسا ... ، لصتم  تردقربا 

لمحت دنناوت  یمن  رگید  ار  تیعـضو  نیا  هک  دننک  یم  راهظا  هدمآ  شوج  هب  نوخ  هنادـنمدرد و  وجـشناد ، ناملـسم  نارـسپ  نارتخد و  وجـشناد ، ناناوج 
ياه هورگ  داتـس  هک  دننیبب  دنناوت  یمن  دنک ؛ نیهوت  مالـسا  هب  سرد  سالکرـس  رد  مالـسا  اب  نمـشد  فلاخم و  داتـسا  کی  هک  دننیبب  دنناوت  یمن  دـننک ؛

، دوش یم  هیذغت  تلم  نیا  نوخ  اب  تلم و  نیا  لوپ  اب  هک  ییاه  هاگشناد  دننکب ؛ اه  هاگشناد  لخاد  رد  ار  ناش  یهدنامزاس  یمالسا ، يروهمجدض  حلـسم 
رد دنتـسرفب و  ناتـسدرک  هب  ار  يا  هدع  نمکرت و  هب  ار  يا  هدع  دننیـشنب و  اج  نآ  یمالـسا  يروهمج  هیلع  دنب  هرادق  رفن  دنچ  هک  نیا  يارب  دوش  يزکرم 

، لخاد زا  اهنیا  دور ، یم  یناهج  تردـق  نیرت  میظع  اب  هزرابم  هب  يدنلبرـس ، راختفا و  مچرپ  تشپ  رد  ناریا  تلم  یمالـسا و  يروهمج  تلود  هک  یناـمز 
نارتخد و نیا  ناناوج ، نیا  يارب  همه  زا  رت  شیب  و  تسین ، لمحت  لباق  تلم  يارب  تسین ، لمحت  لباق  تلود  يارب  نیا  .دنناسوپب  ار  یمالـسا  هعماج  يانب 

 ... .تسا هدیمهف  یتسرد  هب  ار  هلئسم  نیا  تلود  .تسین  لمحت  لباق  ناملسم ، نارسپ 

هیلخت رگا  .دـننک  هیلخت  ار  اه  هاگـشناد  دـیاب  دنتـسه ، ندز  هبرـض  لوغـشم  یمالـسا  تموکح  هیلع  دـنا و  هدرک  هنال  اه  هاگـشناد  رد  هک  ییاه  هورگ  نیا 
شا یلصا  نابحاص  هب  تسا  هدش  يداسف  زکارم  هک  ار  زکارم  نیا  رگا  دننکن ،
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.تسا ناملسم  نایوجشناد  اب  قح  .درک ...  دهاوخ  يزاسکاپ  ار  زکارم  نیا  تفر و  دهاوخ  تلم  دوخ  تلم ) نیا  ینعی  یلصا  نابحاص  نیا   ) دنهدن لیوحت 
سکع هاگشناد  رد  دشابن و  یمالسا  هاگشناد ، عضو  هک  نیا  زا  دیراد  قح  امـش  .دییوگ  یم  تسار  امـش  .تسا  امـش  اب  قح  وجـشناد  نارهاوخ  ناردارب و 

نیا هاوخاوه  هعماج ، نیا  ياجک  رد  مدرم  .دوشب  روط  نیا  هک  دـندادن  ناج  مدرم  .دـیراد  قح  دیـشاب ، تحاراـن  دورب و  ـالاب  شکچ  ساد و  مچرپ  نینل و 
.دننک یمن  لمحت  مدرم  .دوشب  نآ  هاوخاوه  هاگشناد  رد  اهنآ  هشوگرگج  هک  دنتسه  اه  تردق  اه و  بطق 

نیا ناشاه  حرط  نیرت  یـساسا  زا  یکی  نانمـشد ... ، ياه  حرط  زا  یکی  .دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  قیقد  رایـسب  هتکن  نیا  .دینکن  باتـش  هلجع و  مه  امـش  و 
دینک یعـس  تسین ...  يریگ  میمـصت  زکرم  تکلمم ، نیا  رد  هک  دننامهفب  ینعی  دـننک ؛ جراخ  تلود  تسد  زا  ار  لمع  ياه  نادـیم  اج  همه  رد  هک  تسا 

دنراذگب .دننکن  یمادقا  مدرم  .دینکن  یمادقا  امش  دیریگن ؛ یـشیپ  تسا ، تلود  تسد  رد  قح  هب  نآ ، راکتبا  هک  یلمع  نیا  ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و 
دنهاوخ هدافتسا  مدرم  ریذپان  تسکـش  نایاپ  یب  میظع  يورین  زا  دشاب  مزال  رگا  تعاس ؛ تشه  لهچ و  ات  درک ؛ دنهاوخ  مادقا  ناشدوخ  یتلود  نالوئـسم 

دیراذگب و بالقنا  ياروش  وا و  رایتخا  رد  ار  ناتدوخ  ددم  خساپ  امـش  و  دروم ، نیا  رد  دنک  دادمتـسا  امـش  زا  روهمج  سیئر  ات  دینامب  رظتنم  امـش  .درک 
بارطضا و نمشد  .دهاوخ  یم  ار  نیا  نمشد  .دوشن  یبطق  دنچ  تردق  دوشن ؛ بوشآ  دریگب ؛ ماجنا  یتسرد  هب  راک  دینک  یعس  .دریگب  ماجنا  تکرح  نیا 

(1)« .ددنسپ یم  یگتفشآ 

هسنارف دنومول  ندنل و  زمیات  هیرشن  ود  رد  ناریا  لئاسم  باتزاب  رامشزور 29/1/1359 : همیمض 

يریگ تهج  اب  هک  هسنارف ) دنومول  ندنل و  زمیات   ) یبرغ ربتعم  هیرشن  ود  زا  بلطم  ود  ناهج ، ياه  هناسر  رد  ناریا  لئاسم  زورما  ياه  باتزاب  یـسررب  رد 
.دیآ یم  همیمض  نیا  رد  تسا ، هدش  هئارا  توافتم  ياه 

هدنـسیون رمیتروم "  " رظن هب  .دنرطاخ » هدرـسفا  یبهذمریغ  ياه  لاربیل  تسیلایـسوس و  نارکفنـشور  لثم  ناریا  رد  یهورگ  رت  مک   » ندـنل زمیات  هتـشون  هب 
زا یکاح  دـیابن  ار  يدازآ  نیا  دوجو  اهنآ  رظن  هب  یلو  دراد ؛ دوجو  يدازآ  یبسن  روط  هب  زونه  ناریا  رد  هک  دـندقتعم  نارکفنـشور  رثکا   » زمیاـت شرازگ 

شخب لقن  هب  درک ، وگزاب  دوخ  زورما  همانرب  کی  رد  ار  زمیات  شرازگ  هک  ندـنل  ویدار   (2)« .تسناد تموکح  فعض  زا ] یکاح  دیاب   ] هکلب تین ، نسح 
یم لقن  دوب ، هاش  میژر  نیفلاخم  نیدقتنم و  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  هک  يداوجدیس  جاح  رغصا  یلع  : » تخادرپ روبزم ، هدنسیون  شرازگ  زا  يرگید  ياه 
دننک لیمحت  مدرم  رب  ار  دادبتسا  یعون  رابجالاب  هک  دناسر  یم  ییاج  هب  ار  اهنآ  دوخ ، تسد  رد  تردق  یمامت  ندرک  هضبق  رد  نویناحور  رارصا  هک  دنک 

« .دنروآرد حلسم  هقبط  کی  تروص  هب  ار  دوخ  هجیتن ، رد  و 

یقرتم و ياه  هدیا  نایب  رد  تیقفوم  رطاخ  هب  هاش و  ربارب  رد  یگداتسیا  هقباس  رطاخ  هب  قلخ  نیدهاجم  : » دسیون یم  هدنسیون  نیا  ندنل ، ویدار  شرازگ  هب 
« .دنراد رارق  یبهذمریغ  يارگ  پچ  ياه  هورگ  نیسحت  دروم  تسا ، كرد  لباق  رت  شیب  مدرم ، هدوت  يارب  هک  یمالسا  تاحالطصا  قبط  هناهاوخ  يدازآ 

هفاضا يو  .دنرگن » یم  تموصخ  نظ و  ءوس  هدید  هب  قلخ  نیدـهاجم  هب  رتراک  هظفاحم  نویناحور  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  : » دـیازفا یم  رمیتروم 
هیلع مادقا  هنوگره  دصق  ای  هنامصخ و  تین  هنوگره  نتشاد  ارگ ، پچ  بازحا  زا  داقتنا  نمـض  دنراد ، تسد  رد  ناریا  رد  ار  تردق  هک  يدارفا  : » دنک یم 

رادـفرط يو  هک  دـسیون  یم  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناربـهر  زا  یکی  يروصنم  داوـج  زا  لـقن  هب  رمیتروـم  .دـنهد » یم  رارق  بیذـکت  دروـم  ار  ناـنآ 
نارکفنـشور دـشاب ، هناقداص  تسا  نکمم  یتاراهظا  نینچ  هک  نآ  اب  هک  دـسیون  یم  همتاخ  رد  زمیات  هدنـسیون  .تسین  یبزح  کی  متـسیس  کی  يرارقرب 

(3) دنرادن نانیمطا  هراب  نیا  رد  ناریا  رد  یبهذمریغ 

، شرازگ نیا  .تشاد  ندـنل  زمیات  اب  یتوافتم  يریگ  تهج  هک  درک  جرد  یبلطم  دوخ  زورما  هرامـش  رد  هسنارف ، پاـچ  دـنومول  هماـنزور  رگید ، يوس  زا 
زا لقن  هب  ولور  کیرا  شرازگ ، نیا  همدـقم  رد  .تسا  هدوت  بزح  لـکریبد  يروناـیک  نیدـلارون  اـب  دـنومول  سانـشرس  راـگنربخ  ولور  کـیرا  هبحاـصم 

ینوگنرـس يارب  ار  دوخ  ياهورین  مامت  یناریا  نیعجترم  ییاکیرما و  ياه  تسیلایرپما  .تسا  هدش  عقاو  دیدهت  دروم  ناریا  بالقنا  : » دسیون یم  يرونایک 
(4)« .میشاب یکا  - نلوه جیا  - تن رظتنم  دیاب  ام  .دنا  هدرک  جیسب  ناریا  يروهمج 
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ص10. ، 30/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.29/1/1359 ندنل ، ویدار  سراف  شخب  ص10 ، ، 30/1/1359 هرامش 29 ، هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  سراپ ، يرازگربخ  - 2

.نامه - 3
همانزور ص31 ، ، 8/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  یـسررب   " هیرـشن یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یجراخ  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  لـک  هرادا  - 4

(. 29/1/1359  ) لیروآ 1980  18 هسنارف ،) پاچ   ) دنومول
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" شنادحتم اکیرما و  مسیلایرپما  سیاسد   " هجوتم رت  شیب  ار  دوخ  ياه  ینارگن  لیالد  ناریا ، هدوت  بزح  لکریبد  يرونایک  نیدـلارون  : » دـیازفا یم  ولور 
« .نارهت میژر  ياه  یناوتان  ات  دنک  یم 

، ناریا هدوت  بزح  ناگرا  مدرم ، همانزور  : » تسا هدمآ  نآ  نمـض  هدـش و  جرد  ناریا  رد  هدوت  بزح  يزورما  عضو  زا  یـشرازگ  روبزم ، همدـقم  همادا  رد 
هن راک  نیا  رد  دزادرپ و  یم  یبهذـم  ياه  همانزور  اب  یملق  هرجاشم  هب  هنایذوم  یلیخ  همانزور  نیا  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  لوا  ياـهزور  ياـیح  بجح و 
یم داقتنا  دشاب ، یم  یـساسا  فده  هداز  بطق  زا  سپ  هک  روهمج  سیئر  زا  هک  یماگنه  طقف  بالقنا ...  ياروش  هن  دهد و  یم  یتیمها  تلود  ياضعا  هب 
يو .دـننک ...  یم  کـمک  مسیلاـیرپما  هب  هتـساوخان  هک  دنتـسه  مهتم  ود  نـیا  هماـنزور ، نـیا  رظن  هـب  هـک  ارچ  دریگ ؛ یم  دوـخ  هـب  یمجاـهت  هـبنج  دـنک ،
دیاب یلو  ار ؛ نامدوخ  رظن  مه  ام  دراد و  ار  شدوخ  رظن  ناتـسناغفا  تلم  هب  يوروش  هناردارب  کمک  دروم  رد  ینیمخ  ماـما   " هک دراد  هدـیقع  يروناـیک ] ]

ار وا  هک  يو  یبلق  یتحاران  یکی  دنراد : یساسا  شقن  اج  نیا  رد  لماع  ود  ام  رظن  هب  .تسا  هتفگ  ار  نانخس  نیا  هک  هتشاد  رارق  یطیارـش  هچ  رد  ماما  دید 
فورعم يو  يوروشدـض  یتسینومکدـض و  دـیاقع  هـک  ردـص  ینب  يروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  يرگید  هتـشادهاگن و  رود  زور  یــسایس  تاـیعقاو  زا 

(1) .تسا

: تسا نینچ  يرونایک  اب  ولور  کیرا  لصفم  هبحاصم  زا  یشخب 

دروم نیا  رد  ناترظن  .دنتسه  هدوت  بزح  ذوفن  تحت  دنراد ، دوخ  رایتخا  رد  ار  اه  ناگورگ  هک  یناملـسم " نایوجـشناد   " دنتـسه یعدم  اه  یـضعب  : » س
»؟ تسیچ

هب یتح  هک  دـنا  هتفر  شیپ  اـج  نادـب  اـت  دـننک و  یم  يراددوخ  اـم  اـب  یـسامت  هنوگره  زا  ناملـسم  نایوجـشناد  .تسا  راد  هدـنخ  رایـسب  هلئـسم  نیا  : » ج
هزادنا هب  هدنناوخ ) رازه  40  ) ام همانزور  ژاریت  هک  هناهب  نیا  هب  .دنا  هدادـن  ار  دوخ  یتاعوبطم  ياه  سنارفنک  رد  تکرـش  هزاجا  مدرم  همانزور  ناراگنربخ 
روضح اکیرما  ترافس  رد  هک  دندازآ  تسا ، رت  مک  ناشناگدنناوخ  دادعت  هک  یمالسا  يروهمج  همانزور  ناگدنیامن  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ یمن  الاب  یفاک 

زا یکی  طسوت  میقتـسمریغ ، ای  میقتـسم  روط  هب  مق  هیملع  هزوح  مسیلایرپمادض  نویناحور  ماما و  نایفارطا  اب  نایوجـشناد  هک  تسا  راکـشآ  همه  رب  .دـنبای 
« .دنتسه طابترا  رد  ینیئوخ ،" مالسالا  تجح  ، " هزوح نیا  هتسجرب  ياه  تیصخش 

»؟ دیراد یطابترا  هنوگ  چیه  ینیئوخ  مالسالا  تجح  اب  امش  ایآ  : » س

هجوت دروم  ار  ام  ياه  لیلحت  اه و  هاگدـید  اهنآ  زا  یخرب  .دـشاب  یم  ًابتک  ای  ًاهافـش  طباور  نیا  .میراد  یطباور  یناـحور  ناربهر  ریاـس  اـب  یلو  ریخ ؛ : » ج
همه زا  شیب  هک  ینویناحور  نایم  رد  یتح  دزاس ؛ یم  ادج  مه  زا  ار  ام  هک  دیآ  یم  دیدپ  لئاسم  يا  هراپ  رد  یتافالتخا  کش  نودب  یلو  دـنهد ؛ یم  رارق 
نیا .دروآ ...  دیدپ  یلامتحا  ياه  يراکمه  يارب  ار  یعنام  دیابن  هلئسم  نیا  یلو  تفای ؛ ناوت  یم  مه  یتسینومکدض  رهوج  کی  دنتـسه ، تسیلایرپمادض 
« .دوش یم  لماش  زین  ار  نیعجترم  یتح  هک  نوگانوگ  دیاقع  زا  تسا  يا  هعومجم  هکلب  دشاب ؛ یمن  هچراپکی  تفاب  کی  تیناحور  هک  تسا  انعم  نادب 

یم نیعجترم  ار  نویناحور  هک  ییاهنآ  هب  شوگ  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  عافد  تیناحور  زا  اراکـشآ  ینیمخ  ماما  فصولا ، عم  : » س
 ...« .دنهدن ارف  دنناوخ 

داینب نارادـساپ ، یمالـسا ، ياه  هتیمک   ) دـننک یم  افیا  یبالقنا  ياهداهن  زا  یـضعب  هک  ار  یموش  شقن  .دـنکب  دـناوت  یمن  يرگید  راک  نیا ، زج  ماما  : » ج
یمالسا يروهمج  بزح  نوچ  یسایس  تالیکشت  تیناحور و  هعومجم  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  لامتحا  تسا و  هدرک  یضاران  ار  مدرم  نیفعضتسم )...،

مامت رد  یـساسا  يزاسکاپ  کی  هک  دـنک  یم  تساوخرد  تیناحور  هعماج  زا  دوخ  تیامح  اب  ماما  هک  دـشاب  یم  زین  لـیلد  نیمه  هب  دزاـس ؛ راـبتعا  یب  ار 
(2)« .دریگ تروص  یمالسا  يروهمج  ياه  نامزاس  اهداهن و 
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اکیرما ویدار  زا  دوب ، هدش  حرطم  نآ  رد  زین  اکیرما  هلیسو  هب  رما  نیا  عوقو  لامتحا  هک  ناریا  ردانب  يراذگ  نیم  یگنوگچ  هرابرد  یلصفم  شرازگ  زورما 
یتامادقا هلمج  زا  تسا : هدمآ  اکیرما  ویدار  شرازگ  رد  .دوش  فوطعم  روبزم  مادـقا  هب  ناریا  هجوت  هک  تسا  نیا  هب  اکیرما  لیامت  هناشن  نیا  .دـش  شخپ 

هراب نیا  رد  اکیرما  يادـص  راگنربخ  .تسا  ناریا  ردانب  يراذـگ  نیم  مه  یکی  دـهد ، ماجنا  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  رتراـک  تندـیزرپ  تسا  نکمم  هک 
جیلخ یکیدزن  رد  نونکا  مه  هک  اکیرما  یگنج  ياه  یتشک  طسوت  رداـنب  نیا  ییاـیرد  هرـصاحم  اـب  ناریا  رداـنب  يراذـگ  نیم  : » دـهد یم  شرازگ  نینچ 

يورین اب  اکیرما  میقتـسم  يریگرد  ییورایور و  رطخ  ناریا ، ردانب  يراذگ  نیم  اب  هک  بیترت  نیدب  درادرب ؛ رد  يرت  شیب  تازایتما  دنتـسه ، رقتـسم  سراف 
دراد دوجو  الاک  يریگراب  هیلخت و  يارب  هدـمع  ردـنب  ود  طقف  ناریا  رد  .تفر  دـهاوخ  نایم  زا  رگید ، ياهروشک  هب  قلعتم  ياه  یتشک  ای  ناریا و  یماـظن 

(2)-(1)« .دوزفا نآ  هب  دیاب  زین  كراخ  هریزج  رد  ار  رگید  يریگراب  یلصا  زکرم  کی  ییایرد و  هاگیاپ  کی  هک 

1137 ص :

بیرف يریگلفاغ و   ) رظن دروم  يزاساضف  ات  تخادرپ  يراذـگ  نیم  يارجا  یگنوگچ  حیرـشت  هب  لـیذ  تروص  هب  هماـنرب ، نیا  همادا  رد  اـکیرما  ویدار  - 1
زا کی  ره  تخاس ، دودسم  ار  مانتیو  لامش  رد  گنوفیاه  ردنب  هب  يذوفن  ياه  هار  شیپ  لاس  تشه  هک  هنوگ  نامه  دناوت  یم  اکیرما  : » دوش لماک  ( ناریا

نیم نیا  زا  یضعب  .دنتسه  توافتم  درک  هدافتسا  اه  نآزا  روظنم  نیدب  ناوت  یم  هک  ییاه  نیم  .دنک  هرصاحم  نیم  نتـشاذگ  راک  هلیـسو  هب  ار  ناریا  ردانب 
هب هک  يرگنل  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  هک  تسا  روانـش  نیم  رگید ، عون  .تسا  رت  قمع  مک  ایرد  بآ  هک  یقطانم  تشاذـگ ؛ ایرد  فک  رد  ناوت  یم  ار  اـه 
ای یتـشک و  اـمیپاوه ، هلیـسو  هب  ار  اـه  نیم  هک  دراد  ار  نآ  ییاـناوت  اـکیرما  يورین  .تشادـهاگن  بآ  فـک  رد  ار  نیم  دوـش ، یم  هداتـسرف  اـیرد  قاـمعا 
اه نیم  هک  یعقوم  .درک  هدافتـسا  روظنم  نیمه  هب  ناوت  یم  يّرـس ، تایلمع  ماجنا  ماگنه  هب  زین  ییایرد  ریز  زا  .دنک  لمح  رظن  دروم  قطانم  هب  ییایردریز 
وان ود  رد  رقتسم  ياهامیپاوه  .درک  یثنخ  ار  اهنآ  ناوت  یم  زین  تخاس و  هدامآ  رظن  دروم  ياه  نامز  رد  هدافتسا  يارب  ار  اهنآ  ناوت  یم  دش ، هتشاذگ  راک 

نکفا بمب  ياهامیپاوه  ًانمـض  .دـنهد  ماجنا  ار  ناریا  ردانب  يراذـگ  نیم  لمح و  راک  دـنناوت  یم  دنتـسه ، رقتـسم  سراف  جـیلخ  رد  هک  اکیرما  رباـمیپاوه 
زا تیامح  تظافح و  يارب  هک  تسا  هدنگنج  يراکـش  ياهامیپاوه  هب  زهجم  نینچمه  اکیرما  ربامیپاوه  وان  .دنهد  ماجنا  ار  تایلمع  نیا  دنناوت  یم  ب52 

، ربامیپاوه ياهوان  لماش  اـکیرما  یگنج  ناـگوان  .دـنریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دـنناوت  یم  ناریا ، ییاوه  يورین  تـالمح  ربارب  رد  يراذـگ ، نیم  تاـیلمع 
« .درک دنهاوخ  ینابیتشپ  یکیتکات  رظن  زا  شیپ  زا  شیب  ار  یتایلمع  نینچ  هدنوش ، تیاده  ياه  کشوم  هب  زهجم  یگنج  ياه  یتشک  نکشوان و 

.30/1/1359 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب  ص26 ، ، 31/1/1359 هرامش 30 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 2
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لامعا اکیرما  يوس  زا  يدوز  هب  ًالامتحا  هک  ناریا  ردانب  هرصاحم  تسا : هدرک  مالعا  نوگاتنپ  : » داد شرازگ  نتگنـشاو  زا  هسنارف  يرازگربخ  لاح  نیا  رد 
.تساک دهاوخ  هرـصاحم  نیا  رثا  زا  ًالامتحا  دـنکب ، يدایز  کمک  ناریا  هب  يوروش  رگا  اما  درادـن ؛ دوخ  رد  یکینکت  لکـشم  هنوگ  چـیه  دـش ، دـهاوخ 

ریاس يوس  هب  ییایرد  ياهدـمآ  تفر و  عنام  تشاد و  دـهاوخن  ییایرد  مهم  روضح  هب  یجاـیتحا  هقطنم ، يراذـگ  نیم  اـب  درک  مـالعا  نینچمه  نوگاـتنپ 
(1)« .دش دهاوخن  زین  جیلخ  یتفن  ياهروشک 

ردانب يراذگ  نیم  ياه  هشقن  دروم  رد  اکیرما  .یس  .یب  .يا  یناپمک  يرازگربخ  : » داد ناشن  شنکاو  تروص  نیا  هب  هلئسم ، نیا  هرابرد  زین ، وکسم  ویدار 
زا دهاوخ  یم  اکیرما  گنج  ترازو  تسا و  هدیـسر  لامک  یلاع  دح  هب  مانتیو  گنج  ماگنه  زا  يراذگ ، نیم  کینکت  نف و  هک  دـهد  یم  شرازگ  ناریا 
اب هبحاصم  رد  تسا ، هدرک  ندـید  ناریا  لحاوس  رد  زکرمتم  ییاکیرما  ياـهوان  زا  ًاریخا  هک  نبیاـب "  " روتانـس .دـنک ...  هدافتـسا  ناریا  دـضرب  هبرجت  نیا 

عافد يارب  یماظن  يورین  زا  نامع  جیلخ  ناتسبرع و  يایرد  رد  تسا  ددصرد  دراد و  دادعتسا  تسا و  هدامآ  اکیرما  تفگ : یـس.یب.نا  نویزیولت  یناپمک 
تردق اج  نآ  رد  دهدب و  شیامن  هیحان  نیا  رد  ار  دوخ  یماظن  تردق  دیاب  اکیرما  هک  دش  یعدم  ییاکیرما  روتانـس  .دـنک  هدافتـسا  دوخ  یتایح  عفانم  زا 
يدازآ زا  سپ  یتح  هک  منک  یم  هیصوت  رتراک  هب  نم  درک : هفاضا  سپـس  نبیاب  روتانـس  .دزاس  دراو  یمئاد  ساسا  رب  ار  ییاوه  تابرـض  هک  دشاب  هتـشاد 

(2)« .دهدن شهاک  هیحان  نآ  رد  ار  یماظن  يورین  اه ، ناگورگ 
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: داد شرازگ  نارظاـن  یخرب  تادـهاشم  زا  لـقن  هب  هسنارف  يرازگربـخ  زورما  ناریا ، ییوراد  ییاذـغ و  داوم  میرحت  رب  ینبم  اـکیرما  ریخا  دـیدهت  هراـبرد 
بونج یقرـش و  لحاوس  رد  ییایرد  لقن  لمح و  ياهاکیدنـس  اریز  تسا ؛ هدـمآرد  ارجا  هب  رـضاح  لاح  رد  ناریا  هب  اکیرما  ییاذـغ  داوم  لاـسرا  میرحت 

(3) تسین دوهشم  ًالماک  زونه  ناریا ، هب  اکیرما  تارداص  مک  تیمها  لیلد  هب  ییوراد  داوم  میرحت  یلو  دننک ؛ یم  لمع  نینچ  اکیرما 

روشک نآ  نتخاس  راداو  ناریا و  تازاجم  يارب  اکیرما  تلود  هک  يدیدج  تامادقا  : » تفرگ هجیتن  دوخ  یسررب  رد  نلک  ویدار  رـسفم  کی  لاح ، نیا  رد 
زا تامادقا  نیا  : » تشاد نایب  اعدا  نیا  حیضوت  رد  يو  .دنتسین » ینادنچ  یلمع  ریثأت  ياراد  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  نتخاسدازآ  هب 
زا تسا و  هتـشاذگ  دـیدش  ناصقن  شهاک و  هب  ور  دوخ  هبدوخ  ناریا  بـالقنا  زا  دـعب  روشک ، ود  نیب  يداـصتقا  طـباور  دنتـسه و  يداـصتقا  میرحت  عون 

دوب هتـشذگ  هیروف  هام  رد  .تسا ...  هدـنامن  ياج  رب  يرثا  ًابیرقت  زورما  ناریا ، یلبق  میژر  رد  اکیرما  ناریا و  نیب  هدرتسگ  یناگرزاب  يداصتقا و  تاطابترا 
یس شزرا  هب  یسانجا  هام  ره  اکیرما  يریگ ، ناگورگ  يارجام  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دش ؛ رداص  ناریا  هب  رالد  نویلیم  ود  ًابیرقت  شزرا  هب  ییاهالاک  هک 

ربارب هد  بالقنا  زا  لبق  نارود  رد  مقر  نیا  درک و  یم  رداص  ناریا  هب  رالد  نویلیم 
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نیا زا  اریز  تسا ؛ هدـننک  نارگن  یمک  مقر ، نیا  هتبلا  هک  تسا  هدوب  رالد  نویلیم  شزرا 36  هب  هیروف  هام  نامه  زا  ناریا  زا  اـکیرما  تادراو  .دوب  غلبم  نیا 
روتسد رودص  زا  سپ  هک  هدش  یم  رایواخ  یلاق و  دیرخ  فرص  نآ  هیقب  تسا و  هدوب  ناریا  زا  اکیرما  یتفن  تادراو  هب  طوبرم  نآ  رالد  نویلیم   28 غلبم ،

(1)« .تسا هدمآرد  اکیرما  رد  بایمک  ياهالاک  ءزج  ملق  ود  نیا  رتراک ، تلود  فرط  زا  ناریا  زا  الاک  دیرخ  عنم 
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ییاه هناشن  نایم ، نیا  رد  .دراد  رارق  اکیرما  زا  تیامح  ریـسم  رد  ًاعبط  ناتـسلگنا  تلود  راتفر  يریگ  تهج  ناریا ، لباقم  رد  اکیرما  زا  تیامح  هلئـسم  رد 
زا تسا ؛ ییاپورا  ياهروشک  رگید  اب  دوخ  راتفر  يزاس  هباشم  تهج  رد  رثکادح  یعرف و  رایـسب  دهد ، یم  زورب  دوخ  زا  روشک  نیا  هک  ناریا  هب  هجوت  زا 

نارحب هرابرد  دوخ  تلود  اب  هرکاذم  زور  هس  زا  سپ  ناریا ، رد  سیلگنا  ریفس  ماهارگ " ناج  : " تفگ نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  يوگنخـس  کی  هلمج 
يداصتقا هعماج  وضع  ياهروشک  ياـه  هناخترافـس  رگید  عباـنم  دوزفا : درک ، هرباـخم  ار  ربخ  نیا  هک  رتیور  .تشگزاـب  نارهت  هب  اـکیرما ، ناریا و  طـباور 

(2) .دندرگرب نارهت  هب  هدنیآ  هتفه  رد  ارفس  نیا  هک  دندرک  يراودیما  راهظا  دنا ، هتفر  ناشاهروشک  هب  هرکاذم  يارب  اهنآ  يارفُس  هک  اپورا 

یگنج واـن  کـی  نداد  لـیوحت  زا  رـضاح  لاـح  رد  سیلگنا  تلود  هک  دـندرک  مـالعا  ندـنل  هاـگآ  عباـنم  هسنارف ، يرازگربخ  شرازگ  هب  رگید  يوس  زا 
.تسا هدـش  هتخاس  سیلگنا  ياه  هاگراک  رد  هک  تسا  نت  رازه  تیفرظ 30  اب  كراخ و  مان  هب  وان  نیا  .دـنک  یم  يراددوخ  روشک  نیا  هب  ناریا  شرافس 

ًالبق 70 ناریا  تلود  تسا و  هدش  هداد  شرافس  ناتـسلگنا  هب  عولخم  هاش  نامز  رد  هک  تسا  ییایرد  یکیتسجل  ینابیتشپ  دحاو  راهچ  زا  یکی  كراخ  وان 
زا سیلگنا  تلود  يراددوخ  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ندـنل  رد  .تسا  هدرک  تخادرپ  گنیلرتسا ، هریل  نویلیم  تمیق 14  هب  ار  اهوان  نیا  لک  ياهب  دـصرد 

تراگرام .دنک  لامع  ِا  ناریا  دض  رب  دیاب  ییاکیرما ، ياه  ناگورگ  يدازآ  زا  ناریا  يراددوخ  تروص  رد  هک  تسا  يریبدت  زا  یتمـسق  وان ، نیا  لیوحت 
لیوحت زا  تسا  هتفرگ  میمصت  شعوبتم  تلود  هدحتم ، تالایا  اب  قفاوت  اب  هک  دوب  هتفگ  ( 25/1/1359  ) هتشذگ هبنشود  زور  سیلگنا ، ریزو  تسخن  رچات 

هـسلج لیکـشت  زا  لبق  روشک  نیا  هک  تسا  هدـش  ناشنرطاخ  سیلگنا  هجراخ  روما  ترازو  رد  رگید ، يوس  زا  .دـنک  يراددوخ  ناریا  هب  هحلـسا  هنوگره 
دهاوخن لامِعا  ناریا  دـضرب  يداـصتقا  تازاـجم  گروبمازکول ) رد  هدـنیآ  هبنـشود  زور  رد   ) اـپورا كرتشم  رازاـب  وضع  روشک  هجراـخ 9  روما  ناریزو 

(3) .درک
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عوضوم دوش ، یم  رت  شیب  ناریا  میرحت  هب  نتسویپ  يارب  اپورا  رب  راشف  زور  ره  تسا و  نوزفازور  يداصتقا ، هنیمز  رد  اکیرما  تادیدهت  هک  یتیعـضو  رد 
.دبای یم  يرت  ساسح  هاگیاج  اهروشک  رگید  دروخرب  عون  يریگ  لکش  رد  ناریا  تفن 
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نیب يداصتقا  طباور  رت  شیب  هچره  شرتسگ  هرابرد  تفای و  روضح  تفن  ترازو  رد  ناریا ، رد  ناتـسراغلب  دیدج  ریفـس  فچناوکیلو  ياقآ  زورما  حـبص 
ربخ نیا  شرازگ  همادا  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  .درک  وگو  تفگ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربـکا  یلع  اـب  ناتـسراغلب ، ناریا و 

، تسا هدومن  نیمأـت  ار  ناتـسراغلب  روشک  یتفن  تاـجایتحا  زا  يرادـقم  نونکاـت  هک  ناریا  تفن  ترازو  زا  رکـشت  زا  سپ  ناتـسراغلب  ریفـس  : » تسا هدوزفا 
روشک تساوخرد  نیا  هب  دـعاسم  باوج  دـیازفیب و  دـهد  یم  ناتـسراغلب  روشک  هب  هک  یتـفن  نازیم  رب  ناریا  تلود  هک  میراد  تساوـخرد  تشاد : راـهظا 
میرحت زا  دراد ، ام  نوچ  یناتـسود  هک  ینامز  ات  ناریا  میرادن و  ینارگن  میراد  ناریا  نوچ  یبوخ  تلود  هک  ینامز  ات  دومن : هفاضا  يو  .دهدب  ناتـسراغلب 

زاربا ناریا  تفن  ریزو  .دـندروآ  لمع  هب  توعد  ناتـسراغلب  زا  دـیدزاب  يارب  ناریا  تفن  ریزو  زا  ناشیا  همتاخ ، رد  .دـسارهب  دـیابن  يداصتقا  هرخـسم  ياه 
(1)« .دهد خساپ  توعد  نیا  هب  دناوتب  هیتآ  رد  درک  يراودیما 

هدرک عطق  شیپ  هام  هس  زا  لاغترپ  هب  ار  دوخ  ماـخ  تفن  ناـیرج  ناریا  درک  مـالعا  دادـماب  اـب  ییوگو  تفگ  رد  رف  نیعم  ربکا  یلع  ماـگنه  بش  نینچمه ،
ياه هاگیاپ  روزآ و  ریازج  تسا  رـضاح  هک  دوب  هدرک  مالعا  تشاد و  ناریا  لابق  رد  يا  هنامـصخ  شور  لیاوا ، نامه  زا  لاغترپ  تلود  دوزفا : يو  .تسا 

(2) .دهد رارق  اکیرما  رایتخا  رد  ناریا  هب  هلمح  يارب  ار  نآ 

شرازگ کـی  .تـسا  یعطقریغ  نشوراـن و  ناـنچمه  تـفن ، دروـم  رد  هژیو  هـب  ناریا  مـیرحت  هراــبرد  نـپاژ  نوـچ  ییاــهروشک  عـضوم  لاــح ، نـیا  رد 
زا نتفر  هرفط  ندـنارذگ و  تقو  یعون  زا  یکاح  نپاژ ، عیانـص  تراجت و  ترازو  تاماقم  زورما  تاراهظا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ویکوت  زا  سرپدتیـشوسآ 
رب ینبم  دوخ  میمـصت  زا  ار  ینپاژ  نارگ  هلماعم  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  دـندرک  مـالعا  زورما  روبزم  تاـماقم  .تسا  نپاژ  یعطق  حیرـص و  يریگ  عضوم 
رد هتـشذگ  هتفه  لیاوا  رد  تاماقم ، نیا  هتفگ  هب  .تسا  هدرک  علطم  رالد ، يا 35  هکـشب  هب  تمیق  نیا  ندناسر  ناریا و  ماخ  تفن  ياهب  رالد  شیازفا 5/2 
زور زا  نپاژ  هب  تفن  هضرع  دنریذپن ، ار  دیدج  تمیق  رگا  هک  تسا  هدش  هتفگ  روبزم  نارگ  هلماعم  زا  یضعب  هب  نارهت ، رد  تارکاذم  هلـسلس  کی  نایرج 

يراددوخ دیدج  ياهب  نتفریذـپ  زا  یـشیبوستیم ، ینبورام و  ياه  تکرـش  هلمج  زا  ینپاژ  نارگ  هلماعم  دـندوزفا  تاماقم  نیا  .دـش  دـهاوخ  عطق  هبنـشود 
مه تسا و  ناسکی  نآ  اب  شتیبوغرم  هجرد  ًابیرقت  هک  ناتـسبرع  کبـس  ماـخ  تفن  زا  تمیق ، شیازفا  نودـب  یتح  ناریا ، کبـس  تفن  هک  ارچ  دـنا ؛ هدرک 
رد یتلود ، تاماقم  هک  دنتـشاد  راهظا  نپاژ  یللملا  نیب  عیانـص  تراجت و  ترازو  تاماقم  .تسا  رت  نارگ  دسر ، یم  شورف  هب  رالد  يا 26  هکشب  نونکا 

ینبورام و ياه  تکرـش  تاماقم  .دـننک  یم  لابند  لماک  تقد  اـب  ار  تـالوحت  ناریا ، زا  تفن  هدـننکدراو  شیـالاپ  يراـجت و  ياـه  تکرـش  اـب  تروشم 
دیدج خرن  هک  تسا  هتشاد  راهظا  هدرک و  در  تمیق ، شیازفا  رد  رظن  دیدجت  رب  ینبم  ار  اهنآ  ياضاقت  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  هک  دنا  هتفگ  یـشیبوستیم 

.تسا هدیسر  ناریا  بالقنا  ياروش  بیوصت  هب  هک  تسا  ییاهن  یخرن 
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هلئسم تفن ، تمیق  دروم  رد  : » تفگ تفن  ریزو  .دش  ایوج  ربخ  نیا  هرابرد  ار  يو  رظن  تفن ، ریزو  رف  نیعم  اب  یـسامت  رد  سراپ  يرازگربخ  لاح ، نیا  رد 
رگا هک  تسا  هدـش  هتفگ  مه  اهنآ  هب  مینک و  یم  لمع  دادرارق  قبط  ینپاژ و  ياه  یناپمک  اب  میراد  یطباور  ام  دادرارق ، قبطرب  هکلب  تسین ؛ نیب  رد  قفاوت 

هلئـسم یلو  دوش ؛ یم  ماجنا  هک  تسا  يدادرارق  نیا  .مینک  يراددوخ  اهنآ  ياه  یتشک  هب  تفن  ندرک  راب  زا  هک  میریزگان  ام  دننکن ، لمع  ار  ناشدادرارق 
نیا تقیقح  رد  هلئـسم  دوش و  یم  دراو  ینپاژ  ياه  یناپمک  هب  ًاتجیتن  نپاژ و  تلود  هب  اکیرما  قیرط  زا  هک  تسا  یتادیدهت  دراد ، تیمها  رت  شیب  هک  يا 

ام دـشاب ، ناریا  هب  تبـسن  يا  هنامـصخ  شور  نیرت  کچوک  رگا  هک  ما  هدرک  مالعا  اهراب  ار  نیا  نم  : » دوزفا رف  نیعم  .نیبام » یف  دادرارق  هلئـسم  هن  تسا 
نآ دـنکن ، لـمع  دادرارق  ساـسا  رب  ینپاژ  یناـپمک  ره  هچناـنچ  تسا و  تفن  عطق  ناـملمعلا  سکع  داد و  میهاوخ  ناـشن  هنامـصخ  شور  نآ ، لـباقم  رد 

(1)« .دش دهاوخ  فذح  ام  تسیل  زا  صوصخ  هب  یناپمک 
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زورب لاور  نیا  فالخرب  یحیولت  ییاه  شـشوک  فرط ، ود  تاماقم  زا  یخرب  زا  دوش ، یم  رتدـیدش  اکیرما  ناریا و  نیب  نارحب  زور  هبزور  هک  یلاـح  رد 
يارب یبوخ  سرد  دـناوت  یم  نارهت  رد  يریگ  ناگورگ  نارحب  تشاد : راـهظا  نارهت ، رد  اـکیرما  قباـس  ریفـس  ناویلوس  ماـیلیو  زورما  هلمج  زا  دـنک ؛ یم 

نایناریا هک  عوضوم  نیا  زا  ام  يریگ ، ناگورگ  هثداح  زا  لبق  تسا : هدرک  لوق  لقن  ناویلوس  زا  ربخ ، نیا  راشتنا  نمـض  سرپدتیانوی  .دـشاب  اه  ییاکیرما 
بانتجا مادـقا  نیا  دوب ، هدرک  ذاختا  ناریا  عاضوا  دروم  رد  اکیرما  تلود  هک  یـشور  اب  میدوب و  هاگآ  دنتـسه ، هقـالع  یب  اـه  ییاـکیرما  هب  نازیم  هچ  اـت 

(2) دوب ریذپان 

هک یلاح  رد  تسا ؛ رهـش  نآ  رد  ناریا  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  هک  تسا  یکاح  سیراپ  زا  هدیـسر  تاـشرازگ  : » درک مـالعا  ندـنل  ویدار  نینچمه  زورما 
یم یـصخش  روما  هب  یگدیـسر  يارب  تسا و  یـصوصخ  ناریا  هجراخ  ریزو  رادید  يوسنارف ، تاماقم  هتفگ  هبانب  .دوب  هدـشن  مالعا  رفـس ، نیا  ماجنا  ربخ 

رد هداز  بطق  .تسا  هدرکن  كرت  ار  روشک  زونه  ناریا  هجراخریزو  هک  تفگ  درک و  بیذکت  ار  رفس  نیا  ماجنا  هجراخ  ترازو  نارهت  رد  دنچره  دشاب ؛
ناگدـنیامن زا  یکی  اب  يو  هک  نیا  رب  ینبم  دوب  هدـش  ییاه  شرازگ  راشتنا  ثعاب  رادـید  نیا  دوب و  هدرک  ندـید  سیراپ  زا  هنایفخم  روط  هب  زین  هیروف  هام 

(3)« .دوب هدرک  بیذکت  ار  یتاقالم  نینچ  ماجنا  نامز  نآ  رد  اکیرما  دیفس  خاک  .تسا  هدرک  تاقالم  اکیرما  روهمج  سیئر  رتراک ،
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لیر  " ریز زاوها ، يزاس  هناخ  تکرش  نانکراک  زا  یکی  زورما  رهظ  تعاس 12  ناتـسزوخ ، رد  ریخا  تاراجفنا  قارع و  لماوع  ییاذیا  تاکرحت  همادا  رد 
(4) .دش هداد  عالطا  زاوها  هاپس  هب  ارجام  هک  درک  هدهاشم  کجنران  کی  یتعاس و  بمب  کی  تکرش ، نیا  هقطنم  رد  يرب " تفن  راطق 
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، دوب یمرگ  .یت.نا.یت 800  هبعج  کـی  .یت.نا.یت و  یمرگ  بلاق 200  راهچ  يوتحم  هک  بمب  نیا  : » درک مالعا  هراب  نیا  رد  ناتـسزوخ  نارادـساپ  هاپس 
دحاو طسوت  هک  دوب  هدـش  هدراذـگراک  راطق  لیر  ریز  يزاس  هناخ  تکرـش  رد  نئاـخ ، نیـسح  مادـص  ثعب و  بزح  هب  هتـسباو  رودزم و  رـصانع  طـسوت 

دـشاب و هتـشادربرد  یناـج  یلاـم و  میظع  تاراـسخ  تسناوت  یم  بمب  نیا  راـجفنا ، تروص  رد  : » هاپـس مـالعا  رباـنب  .دـش » یثـنخ  هاپـس  تاـیلمع  تبرض 
(1)« .دراد همادا  راک  نیا  نیلماع  ییاسانش  هرابرد  تاقیقحت 

حورجم نت  هتشک و 31  نت   6 نادابآ ، يریما  نابایخ  رد  بمب  راجفنا  رثا  رب  هک  هتـشذگ  هبنـشراهچ  رهظ  زا  دعب  زا  زورما ، ناهیک  شرازگ  هب  تسا  ینتفگ 
هانگ یب  مدرم  زا  دنچ  ینت  نداد  تسد  زا  مغ  رد  زونه  نادابآ  مدرم  تسا و  هدش  لیطعت  ضارتعا  روظنم  هب  نادابآ  رهـش  ياه  هزاغم  رثکا  رازاب و  دـندش ،

(2) .دنتسه رادازع  رهش  نیا 

يرادـقم رهـشمرخ ) يرمرادـناژ  ناهورگ  هزوح  لباقم   ) صاصرلا ما  هقطنم  قیرط  زا  زورما  نیمه  هک  تسا  یکاح  یتینما  عبانم  شرازگ  لاـح ، نیمه  رد 
زاوها رهـش  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  لیوحت  ناریا ، رد  ناتـسزوخ  ریرحت  حالطـصا  هب  ههبج  لماوع  هب  تسا و  هدـش  لاسرا  ناریا  هب  هرجفنم  داوم  حـالس و 

(3) .ددرگ لمح 
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.تسا ناریا  دضرب  قارع  لماوع  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  زین  نابز  برع  ریاشع  نیب  رد  تاغیلبت  راجفنا ،"  " ریظن یتامادقا  رانک  رد 

ینابرهش زا  لقن  هب  شرازگ  نیا  رد  .داتسرف  رادناتسا  يارب  ناتـسزوخ ، يریاشع  قطانم  رد  قارع  لماوع  تیلاعف  زا  یـشرازگ  زورما  ناتـسزوخ ، ینابرهش 
رد تسا  هدـش  عیاـش  ناـبز  برع  ریاـشع  نیب  رد  ناریا ، يزرم  ياـهورین  قارع و  یثـعب  تلود  ياـه  يریگرد  نتفرگـالاب  لاـبند  هب  : » تسا هدـمآ  ناداـبآ 
زا تیامح  هب  هچنانچ  دـنرادن و  يراک  اهنآ  اب  دنباتـشب ، یثعب  تلود  يرادـفرط  هب  یناریا  نانابز  برع  دـهد و  خر  قارع  ناریا و  نیب  گـنج  هک  یتروص 

ریاشع ینارگن  ثعاب  هعیاش  نیا  .درک  دنهاوخ  دوبان  نیگنس  ياه  حالس  اب  ار  نانآ  دنیامن ، ییارآ  فص  یقارع  ياهورین  لباقم  رد  یناریا  يزرم  نیرومأم 
(4)« .تسا هدیدرگ  یناریا  نابز  برع 

موسوم لکشت  لماوع  یفرعم  نمض  شرازگ  نیا  رد  .دندرک  هیهت  یـشرازگ  هاپـس  عبانم  هقطنم ، نیا  رد  قارع  لماوع  یتالیکـشت  تیلاعف  هرابرد  نینچمه 
هریزج رد  يّدـح  هب  ماما  بختنم  تلود  ماما و  دـض  رب  ناشتاغیلبت  : » تسا هدـمآ  ونیم  هریزج  رد  نانآ  راک  ریثأت  یگنوگچ  هرابرد   (5)" ریرحتلا ههبج   " هب

، ناماس نآ  هدز  تکالف  هراچیب و  مدرم  رثکا  هک  دوب  هتفرگ  تردق  ونیم 

1142 ص :

ص4. ، 31/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1

ص9. ، 30/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 2
.23/2/1359 ر2 ،  - 07 هب ف19 -  ر2 ، زا 07 -  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 345073  دنس  - 3

ناتسزوخ 30/1/1359. ناتسا  يرادناتسا  هب  زاوها ، ناتسزوخ -  ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287429  دنس  - 4
.هاپـس عباـنم  زورما  شرازگ  هـب  ناـنآ ، درکلمع  رب  يرورم  ناتــسزوخ و  رد  قارع  لـماوع  زا  يا  هدـع  یفرعم  شرازگ 689 :  همیمـض  دراد ؛ همیمـض  - 5
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ار تلع  یتقو  .میتسه  یثعب  ام  هک  دنتـشاد  یم  راهظا  دنتـشاد ، نیلوئـسم  ماما و  هب  یناوارف  هقالع  هک  نآ  دوجو  اب  دندیـسرت و  یم  زین  ماـما  ماـن  ندروآ  زا 
زیچ همه  زا  دراد و  سوساج  اج  نیا  قارع  هک  دنیوگ  یم  ام  هب  دندوب ) شا  هتسد  راد و  (1) و  .ش.ص لماش  هک   ) يا هدع  هک  دنتفگ  یم  میدش  یم  ایوج 

هک میدـید  نآ  زا  سپ  .دـنک  یم  دوبان  ار  امـش  دوش و  یم  هجوتم  هلـصافالب  قارع  كاواس  دـیهد ، ماجنا  قارع  میژر  فالخرب  يراک  رگا  تسا و  ربخ  اب 
هحلسا حالس ، هب  قشع  لیلد  هب  اهنت  هداس  دارفا  زا  يرایسب  هک  میوگب  زتنارپ  رد  ار  هتکن  نیا  هتبلا  .دش  ریزارس  ونیم  هریزج  قیرط  زا  يو  طسوت  هحلسا  لیس 

؛ دراد هناخ  رد  قامچ  کی  لقاال  دشاب  هتـشادن  گنفت  رگا  یتح  برع  نوچ  دنیامن ؛ تفایرد  هحلـسا  ات  دنتفر  قارع  هب  اهنآ  دوخ  یتح  دنتـشاد و  تفایرد 
؟(2) دنشاب هتشادن  گنفت  ارچ  تشاد ، دوجو  گنفت  هک  لاح  یلو 

جرد ناتسزوخ  زا  یشرازگ  لبقتسملا  زورما  هرامش  رد  هلمج  زا  تسا ؛ یلخاد  تاغیلبت  لمکم  زین  ناتـسزوخ  هرابرد  قارع  یجراخ  تاغیلبت  لاح  نیا  رد 
تسا یکاح  ًادکؤم  قیقد  تاعالطا  : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دهد  یم  ناشن  ار  ناتسزوخ  رد  قارع  ینونک  راتفر  عماطم و  زا  یـشخب  هک  تسا  هدش 

نیمزرـس زا  تلایا  نیا  ییادج  نآ  زا  فده  هک  دوب  دـهاوخ  ناریا  میژر  هیلع  یگرتس  بالقنا  دـهاش  ًالامتحا  ناریا  رد  ناتـسزوخ ]  ] ناتـسبرع تلایا  هک :
دـنک و یم  ینابیتشپ  لـیامت  نیا  زا  قارع  هک  تسا  یکاـح  اـه  شرازگ  .دـشاب  یم  لقتـسم  روشک  کـی  ناونع  هب  نآ  یبرع  تیوه  ندـنادرگزاب  ناریا و 

لابند هب  تخانش و  دهاوخ  تیمسر  هب  ار  نآ  لالقتـسا  هک  دوب  دهاوخ  يروشک  نیتسخن  قارع  دبای ، ققحت  يزوریپ  اب  ناریا  زا  تلایا  نیا  ییادج  هچنانچ 
هک درک  ناشنرطاخ  دیاب  .تخانـش  دنهاوخ  تیمـسر  هب  ار  تلایا  نیا  لالقتـسا  زین  یبرع  ياهروشک  زا  يرایـسب  دادـعت  هلمج  زا  يرگید  ياهروشک  نآ ،

روشک و نیا  تفن  ياـه  هاـچ  نیرت  شیب  دور و  یم  رامـش  هب  ناریا  رد  هقطنم  نیرت  ینغ  دراد و  برع  نویلیم  جـنپ  زا  شیب  ناتـسزوخ ]  ] ناتـسبرع تلاـیا 
(3)« .دراد رارق  نآ  رد  هنایمرواخ  تفن  هاگشیالاپ  نیرت  گرزب 
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ار دوخ  صاخ  تیـساسح  هک  روشک  برغ  رد  تسا ، رادروخرب  ناتـسزوخ  هقطنم  صاخ  تیـساسح  زا  هک  بونج  رد  قارع  لماوع  تیلاـعف  اـب  ناـمز  مه 
یصخش : » تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  دیسر ، شترا  كرتشم  داتس  تاعالطا  تظافح  هب  زورما  هک  یـشرازگ  رد  هلمج  زا  دنلاعف ؛ روشک  نیا  لماوع  زین  دراد 
دومحم مان  هب  يرگید  صخش  فاج و  رادرس  اب  تسا و  هدومن  داجیا  شاشتغا  هقطنم  رد  دشاب ، یم  یناخلق "  " لیا تسرپرـس  هک  نیدلارـصن  دیـس  مان  هب 

ياه حالس  هدش و  میلست  یطیارش  اب  تسا  هتـشاد  دصق  باهذ  لپ  هقطنم  رد  هصالخ " نسح  یلع   " مان هب  یـصخش  نینچمه  .دشاب  یم  طابترا  رد  يرظن 
(4)« .تسا هدیدرگ  راک  نیا  زا  عنام  نیدلارصن  دیس  یلو  دیامن ؛ لیوحت  ار  دوخ 

1143 ص :

.تسا هدش  جرد  لماک  مان  دنس  رد  - 1
.29/1/1359 گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 091402  دنس  - 2

لبقتسملا زا  ص23 ، ، 9/2/1359 ناهج ،" تاعوبطم  یسررب   " هیرـشن یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یجراخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  - 3
لیروآ 1980.  19 سیراپ ، پاچ 

(، تاعالطا تظافح   ) اجامس 2 هب  داشرا ،) تاعالطا و  دم   ) ورین داتس  یتاعالطا  تنواعم  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021393  دنس  - 4
.30/1/1359
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زا رفن  ود  اب  قارع ، لخاد  يرتمولیک  ود  رد  عقاو  قامـشاب  يدابآ  رد  يدلاخ  نامثع  خیـش  زورما  تعاس 14  رد  تسا : یکاح  زین  ینابرهـش  شرازگ  کی 
رانید رازه  غلبم 150  دنا و  هداد  ار  اهنآ  هب  کمک  هدـعو  قارع  نارـس  تسا و  هدرک  رادـید  دـمحم  دـمحا  رفرامخ و  رـصان  ياه  مان  هب  قارع  ثعب  نارس 

ینابرهـش روکذـم ، شرازگ  رد  هک  دوش  یم  يروآداـی   (1) نا هدرک  تخادرپ  يدـلاخ  نامثع  خیـش  هب  رگید  صخـشمان )  ) ياـه لوپ  يریداـقم  یقارع و 
.تسا هدرک  رکذ  ینیسح  نیدلازع  خیش  زا  یگدنیامن  هب  هل و  هموک  فرط  زا  ار  يدلاخ  نامثع  خیش  تاقالم 

691

" قارع ناتسدرک  تارکمد  بزح   " شرازگ هب  .تسا  هتشاد  دوجو  ییاه  یمارآان  قارع  لامش  رد  زورما  هک  تسا  یکاح  قارع  لخاد  زا  هدیسر  ياهربخ 
ناراب پوت  لیبرا ) ناتـسا   ) روس هگرم  ناتـسرهش  كوز " هریخ   " رد ار  قارع  شترا  ناگداپ  هقیقد  تدـم 40  هب  بزح  نیا  ياهورین  زورما  اه ،) ینازراب  )

(2) .دنتخاس دراو  نمشد  ياهورین  هب  یناوارف  یلام  یناج و  تافلت  تاراسخ و  دندرک و 

تروـک يارب  یناـبلاط  لـالج  ياـضما  هـب  یمارگلت  قارع ،" ناتـسدرک  ینهیم  هیداـحتا  ، " قارع ناتــسدرک  تارکمد  بزح  بـیقر  هورگ  لاـح ، نـیا  رد 
: تسا هدـش  هتفگ  مارگلت  نیا  رد  .دوـش  قارع  تلم  دـضرب  ثعب  میژر  تاـیانج  همادا  عناـم  تساوـخ  لـلم  ناـمزاس  لـکریبد  زا  درک و  لاـسرا  میاهدـلاو 
ار ماقم  نآ  دهد ، یم  ماجنا  روشک  نیا  رد  درُک  قلخ  يدوبان  يارب  دوخ  یتسیشاف  تسایس  اب  هتـسویپ  قارع  تلود  هچنآ  زا  دناد  یم  مزال  ینهیم  هیداحتا  »

بهذم وریپ  هک  تلع  نیا  هب  ار  یقارع  درُک  نارازه  روشک ، نیا  میقم  نایناریا  جارخا  اب  نامز  مه  ریخا ، زور  دنچ  رد  قارع  یتسیـشاف  میژر  هک  دنک  هاگآ 
نوناق نتشاذگ  اپ  ریز  قارع ، رب  مکاح  میژر  هنایشحو  لمع  نیا  .تسا  هدرک  هراوآ  جارخا و  روشک  نیا  زا  ناشلاوما  كالما و  طبض  زا  سپ  دندوب ، عیشت 
تلود هدرک و  تلاخد  هلئسم  نیا  رد  هک  میهاوخ  یم  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  زا  ام  .تسا  دحتم  للم  نامزاس  رشب  قوقح  روشنم  روشک و  نیا  یساسا 

(3) .دراد زاب  قارع  هیلع  شتایانج  همادا  زا  ار  قارع 

، هدـع نیا  هک  دـنا  هداد  لـیوحت  تلود  هـب  ار  ناـشدوخ  ياـه  حالـس  یلم ، شترا  دارفا  زا  رفن   80 : » یلحم عباـنم  شرازگ  هـب  زورما  زین  قارع  بوـنج  رد 
رد روبزم ، شرازگ  رد  .دنیامن » یم  تشادزاب  هناور و  نادنز  هب  ار  نانآ  هحلـسا ، ذـخا  زا  سپ  بوسحم و  ینیمخ  هللا  تیآ  نارادـفرط  زا  تموکحدـض و 

، دنوش یم  لئاق  نیلوئسم  هک  ییاه  ضیعبت  اه و  بهذم  ینس  اه و  بهذم  هعیش  نیب  فالتخا  تلع  هب   » هک تسا  هدش  يروآدای  هثداح  نیا  تلع  حیـضوت 
(4)« .هداتفا قافن  یلم  شترا  نیب 

ياهراعـش نتـشون  اـب  یلاـها  هک  دـسر  یم  ربخ  ناـهیک ، شرازگ  هب  زین  ـالبرک  فجن و  دادـغب ، هرـصب ، هراـمع ، ياهرهـش  هلمج  زا  قارع  طاـقن  رگید  زا 
زا هدافتسا  اب  هنابش  یثعب  نارومأم  دننک و  یم  مالعا  ثعب  میژر  مکاح  تئیه  نیسح و  مادص  اب  ار  دوخ  دیدش  تفلاخم  اهراوید ، رد و  يور  رب  نوگانوگ 

نارسفا زا  يا  هدع  شرازگ ، نیارب  انب  .دننک  یم  اهراعش  ندرک  كاپ  هب  مادقا  گنر ،

1144 ص :

.4/2/1359 اجازن ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 041000  دنس  - 1
.28/1/1359 ص5 ، روشک ، ترازو  هب  ا.ا.ج ، يرمرادناژ  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 34004  دنس  - 2

ص12. ذخأم 2 ، - 3
.1/4/1359 تاعالطا ، دم  اجازن -  ف -  هب ت -  ر2 ،)  ) یهرز  92 رکشل داتس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287060  دنس  - 4
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مادـعا هب  موـکحم  روتـسد ، وـغل  ندوـب و  هعیـش  مرج  هب  ناملـسم  نارـسفا  زا  يا  هدـع  دـنا و  هدـش  ینادـنز  جارخا و  شترا  زا  ندوـب  یناریا  مرج  هب  هعیش 
(1) .دندش
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يا هبحاصم  رد  قارع ، یمالـسا  توعد  بزح  يوگنخـس  یفـصآ  يدهم  خیـش  ردص ، رقابدمحم  دیـس  هللا  تیآ  تداهـش  رد  دـیدرت  زاربا  یتدـم  زا  سپ 
(2) .درک دییأت  ار  وا  تداهش  ربخ  نارهت ، سدق  لته  رد  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ  عمج  رد  یتاعوبطم 

یمالـسا توعد  بزح  هچخیرات  قباوس و  ندرمـشرب  نمـض  یفـصآ  مالـسالا  تجح  تسا : هدش  هفاضا  ربخ  نیا  مالعا  زا  سپ  ناهیک ، زورما  هرامـش  رد 
نیا نایب  زا  سپ  يو  .درک  داریا  یبلاطم  قارع ، مکاح  میژر  اب  هزرابم  رد  بزح  نیا  یتازرابم  هقباس  میژر و  تسد  هب  هدـمآ  راب  هب  عیاـجف  هراـبرد  قارع ،

تسد رد  هک  ینئارق  كرادم و  ساسا  رب  ردص  هللا  تیآ  ترضح  تداهش  تفگ : درک و  هراشا  ردص  رقابدمحم  دیس  هللا  تیآ  تداهـش  هلئـسم  هب  بلاطم 
دادغب رد  ثعب  نادنز  هطوحم  رد  ناش  هزانج  تسا و  هدناسر  تداهش  هب  ثعب  میژر  (، 20/1/1359  ) هتشذگ هبنشراهچ  بش  ار  ناشیا  .تسا  یعطق  تسا ،

، هراب نیا  رد  رت  شیب  نانیمطا  يارب  دیـسر ، یم  ردص  هللا  تیآ  ترـضح  تداهـش  هرابرد  یـضیقن  دض و  رابخا  هک  اج  نآ  زا  .تسا  هدش  هدرپس  كاخ  هب 
ار ردص  هللا  تیآ  ترضح  تداهـش  ربخ  یگمه  میداتـسرف و  فجن  دادغب و  قارع ، هب  رگید  ياج  دنچ  تیوک و  یبرع ، هدحتم  تاراما  زا  ار  یناگدنیامن 
ام رایتخا  رد  يرگید  فلتخم  كرادم  .درک  دییأت  ار  ربخ  نیا  ناشیا  هداوناخ  ياضعا  اب  تاقالم  زا  سپ  بزح ، ياضعا  زا  یکی  هوالع ، هب  .دندرک  دـییأت 
هک تسا  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  دراد  تیعطق  هچنآ  یلو  میروذـعم ؛ اهنآ  ياشفا  زا  ًالعف  يا ، هدـع  مان  ندوب  حرطم  یتینما و  ياـه  لـیلد  هب  اـما  تسه ؛

.تسا یمتح 

ربخ یب  ار  قارع  تلم  هک  تسا  نیا  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  هراـبرد  ثعب  میژر  ییوگ  ضقاـنت  لـیلد  تشاد : راـهظا  نینچمه  هوعدـلا  بزح  يوگنخس 
یگنوگچ هرابرد  یلاؤس  هب  خساپ  رد  یفـصآ  مالـسالا  تجح  .دـنک  يریگولج  دوش ، یم  داجیا  مدرم  رد  ربخ  نیا  راشتنا  اب  هک  يراجفنا  زا  درادـهاگن و 

.دندرک ینادنز  ریگتـسد و  میژر  لاّمع  ناشتداهـش ، زا  لبق  بش  راهچ  ار  ردص  هللا  تیآ  تفگ : ناشندوب ، ینادنز  تدم  لوط  ردـص و  هللا  تیآ  تداهش 
ناشیا ندـب  يور  دـنا ، هداد  عالطا  هک  يروط  هب  یلو  تسین ؛ تسد  رد  یحیحـص  عالطا  ناشیا  تداهـش  هوحن  زا  دوب و  نادـنز  رد  بش  راهچ  اهنت  ناشیا 

(3) .تسا هدوب  هتخوس  ناشتروص  زا  ییاه  شخب  نساحم و  هدش و  هدید  ییاه  یگتخوس  تاحارج و  هجنکش ، راثآ 

: تشون هراب  نیا  رد  دوخ ، زورما  هرامش  رد  زین  دادماب  همانزور 

يرکف و دـشر  ببـس  تشاد و  همادا  قاـنتخا  تیدودـحم و  رد  لاـس  تدـم 20  هک  ار  بزح  نیا  تیلاـعف  ینانخـس ، رد  قارع  توـعد  بزح  يوـگنخس 
رد قارع  ثعب  میژر  هنایشحو  ياه  هجنکش  اه و  مادعا  هب  نینچمه  يو  .داد  رارق  هراشا  دروم  دش ، روشک  نیا  مدرم  یبالقنا  یگدامآ 
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مه لافطا  هجنکـش  نانآ و  نارهوش  روضح  رد  ناگدـنمزر  نانز  هب  زواجت  بازیت و  رد  نازرابم  نتخادـنا  زا  یتح  هک  درک  هراشا  بزح  نیا  نازرابم  قح 
مدرم نایم  رد  یمالسا  توعد  بزح  تیبوبحم  رب  داد و  رارق  یمالسا  داهج  لباقم  رد  ار  قارع  یثعب  میژر  تایانج ، نیا  دوزفا : سپـس  دندرک ؛ یمن  غیرد 

.دوزفا قارع 

همادا دوخ  تیلاعف  هب  قارع  روشک  رد  ام  .دریذپ  یمن  درادن و  تنوشخ  زج  هب  ار  یقطنم  چـیه  دادـغب  میژر  اما  میرادـن ؛ داقتعا  تنوشخ  هب  ام  تفگ : يو 
یمدرم یبالقنا  نآ ، دـعب  کی  .دراد  دـُعب  ود  ام  یـسایس  طخ  .مینک  طقاس  ار  قارع  یـسیلگنا  ییاکیرما و  هدـناشن  تسد  میژر  هک  يزور  ات  داد  میهاوخ 

لوبق ار  هدش  شرافس  الاب  زا  یتارداص و  یـشیامرف و  بالقنا  ام  .دنک  طقاس  ار  یتوغاط  میژر  دریگب و  اج  مدرم  لد  رد  دزیخرب و  مدرم  نایم  زا  هک  تسا 
ار رشب  هک  تسا  یطخ  نیرت  ملاس  تسار و  هب  هن  دور و  یم  پچ  هب  هن  هک  یمالـسا  طخ  میراد ؛ یلقتـسم  یـسایس  طخ  ام  هک  تسا  نیا  مود  دُعب  .میرادن 

ًالماک ناریا  یمالـسا  بالقنا  لوصا  هب  تسه و  هدوب و  شخب  ماهلا  ام  يارب  ینیمخ  ماـما  يربهر  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  دوزفا : يو  .دـهد  یم  تاـجن 
(1) .میتسه دقتعم 
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نایم رد  تباقر  یعون  يایوگ  هک  درک  رشتنم  يا  هیعالطا  تسا ، هتشادن  یتیدوجوم  مالعا  ًالبق  هک  یقارع " نیفعـضتسم  شبنج   " مان هب  یقارع  هورگ  کی 
هب .تسا  نآ  یـسایس  ياه  هورگ  قارع و  لـئاسم  هنیمز  رد  یلخاد  ياـه  حاـنج  نیب  تباـقر  یعون  ياـیوگ  نآ ، زا  رت  مهم  و  ناریا ، میقم  یقارع  نازراـبم 

: تسا هدمآ  نینچ  هیعالطا  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور  هتشون 

مادـص هک  ماگنه  نیا  رد  .دیـشخب  ییاهر  هدـنرد ، نیا  لاـگنچ  زا  ار  دوخ  دـیهد و  مه  تسد  هب  تسد  متـس ! ریز  نیفعـضتسم  يا  قارع ؛ ناملـسم  تلم  »
، گرزب ینیمخ  تما ، ماما  نامرف  زا  هک  تسا  هدیشکدنبرد  تلم  امش  رب  دزاس ، یم  هتشغآ  نادرمدار  نادنزرف و  نیرتهب  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  راکتیانج 

یم مالعا  تحارـص  اب  ام  دـیروآرد و  ياپ  زا  ار  نمـشد  دـیناوت  یم  ربکا  هللا  راعـش  ینیمخ و  ماما  يربهر  هب  اهنت  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  .دـییامرف  تعاـطا 
یلاع و فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرت  لیـصا  ماما  طخ  تسا و  قارع  نیفعـضتسم  هدـنهد  تاجن  ینیمخ ، ماما  ياـهدومنهر  يربهر و  اـهنت  هک  میراد 

میهاوخ یم  قارع  یبالقنا  ياه  ناگرا  همه  زا  تسا و  موکحم  ام  رظن  زا  يزاتـشیپ  فرـصت و  هنوگره  هک  مینک  یم  مالعا  زین  و  تسا ، اه  ناـسنا  تاـجن 
ماگ قارع  رد  یمالسا  يروهمج  يرارقرب  ریسم  رد  هل  مظعم  نامرف  تحت  همه  دنهد و  رارق  تسا ، یبرغ  هن  یقرش و  هن  طخ  هک  ماما ، طخ  رد  ار  دوخ  هک 

(2)« .دنرادرب
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راون زا  يرادرب  سکع  هب  یبآ ، زرم  راون  يور  زا  روبع  اب  یقارع  رتپوک  یله  کـی  تعاس 11:10 ، رد  نادابآ  رد  زورما  قارع ، يزرم  تاـکرحت  همادا  رد 
(4) درک زواجت  ناریا  ییاوه  میرح  هب  یقارع  يامیپاوه  کی  زین  مالیا  رد  (3) تخادرپ ناریا  يزرم 
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ص1. ذخأم 14 ، - 4

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1268 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1146_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1146_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1146_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1146_4
http://www.ghaemiyeh.com


رقتسم هردب ، قرش  رد  عقاو  هحیص "  " هاگـساپ رد  کیرچ  زابرـس و  دادـعت 150  زورما  .دراد  همادا  قارع  رد  يزرم  راون  یهاگـساپ  تیوقت  لاـح ، نیا  رد 
یم میهاربا  قیفو  ناورـس  هاگـساپ ، نیا  هدنامرف  : » تسا هدوزفا  هداد ، ناتـسزوخ  يرادناتـسا  هب  تاکرحت  نیا  زا  هک  یـشرازگ  رد  یهرز   92 رکشل .دندش 
تلع هب  .تسا  هدیدرگ  دیعبت  روکذم  هاگساپ  هب  نیدواعم ، زا  رفن  کی  نتشک  دروم  رد  رابج ، درگرس  دوخ  هدنامرف  روتسد  يارجا  مدع  تلع  هب  هک  دشاب 

(1)« .دنا هدومن  یلگ  ياه  هغاز  اه و  هناخ  سیسأت  هب  مادقا  هاگساپ  نیا  فارطا  رد  یمازعا ، تارفن  رارقتسا  تهج  هحیص  هاگساپ  شیاجنگ  مدع 

، دیسر هاشنامرک  هیحان  يرمرادناژ  هدنامرف  هب  زورما  هک  یشرازگ  رد  هلمج  زا  دننک ؛ یم  تیوقت  ياضاقت  بترم  روط  هب  زین  یناریا  ياه  هاگـساپ  ًالباقتم ،
یضتقم قیرط  زا  دییامرف  روتسد  .دنراد  تیوقت  هب  یمربم  جایتحا  ونیش  تاعافترا  هلاله و  ياه  هاگـساپ  هدمآ ، لمع  هب  هک  ییاه  یـسررب  اب  : » تسا هدمآ 

(2)« .دنروآ لمع  هب  مزال  مادقا 
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قیرط زا  رگید  رفن   721 هتشذگ ، تعاس  رد 24  درک : مالعا  هاشنامرک  يرمرادناژ  هیحان  هراب  نیا  رد  .دراد  همادا  ناریا  هب  قارع  زا  یجارخا  نایناریا  دورو 
زا هنامحر  یب  دـب و  رایـسب  عضو  اب  هتـشذگ  لثم  هدـع  نیا  تشون : هراب  نیا  رد  ناهیک  (3) .دـندش ناریا  كاخ  دراو  يورـسخ  نارهم و  نارلهد ، ياهزرم 

(4) تـشذگ رفن  رازه  زرم 23  زا  زورما ، رهظ  زا  دـعب  اـت  قارع  زا  هدـش  هدـنار  ناـیناریا  لـک  عمج  هماـنزور ، نیا  شرازگ  هب  .دـندش  جارخا  قارع  كاـخ 
(5) .دنا هدش  هدهاشم  زین  قارع  هیملع  ياه  هزوح  نویناحور  ناگتسب  زا  یهورگ  نیدواعم ، نیا  نایم  رد  هک  درک  يروآدای  یمالسا  يروهمج  همانزور 
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: تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  هماـنزور  شرازگ  رد  .دـش  لیکـشت  نارهت  رد  روشک ، یعاـفد  لـئاسم  هراـبرد  ییاـمهدرگ  کـی  زورما  حـبص 
، یلاع شزومآ  گنهرف و  ریزو  یبیبح  نسح  رتکد  روهمج ، سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  تکرـش  اب  روشک ، یعافد  یلم و  تینما  یتامدقم  رانیمـس  »

(6)« .دش حاتتفا  یتکلمم  لوئسم  تاماقم  زا  دنچ  ینت  ییاوه و  يورین  هدنامرف  يرقاب  راسمیت  نارمچ ، رتکد  رهمداش ، راسمیت  ناگرزاب ، سدنهم 

دیاب دنک ؛ شالت  یلام  یماظن و  یگنهرف ، لالقتـسا  بسک  تهج  رد  دیاب  شترا  زورما  : » درک دیکأت  ردـص  ینب  ییامهدرگ  نیا  رد  شرازگ ، نیمه  رب  انب 
(7) .دشاب لقتسم  مه  یعامتجا  ظاحل  زا 

يارب ناوارف  ياهرطخ  اب  تسا  ربارب  راک  نیا  رد  ریخأت  میوگ  یم  مه  الاح  مدرک و  یقلت  ترورـض  ار  شترا  نامزاس  دیدجت  لوا  زور  زا  نم  : » دوزفا يو 
زا .دراد  مزال  صـصخت  مه  راک  نیا  هک  مینک  يزیر  یپ  ار  شترا  یلـصا  نامتخاس  ون و  فادها  دـیاب  هک  متفگ  اه  ترورـض  نیا  هیاپ  رب  .ناریا  شترا و 

همه يارب  هک  یطباوض  ساـسا  رب  دـش ، شترا  دراو  سک  ره  درادـن و  دوجو  روبع  لـباقریغ  ياـهزرم  شترا ، نورد  رد  هک  دـیتفریذپ  امـش  هک  يا  هظحل 
شیپ رخآ  هلحرم  ات  دناوت  یم  تسا  ناسکی 

1147 ص :

، یماظتنا یـسایس و  تنواعم  ناتـسزوخ  يرادناتـسا  هب  ر2 ،)  ) یهرز  92 رکـشل داتـس  زا  گنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 287608  دنـس  - 1
.18/3/1359

.30/1/1359 نکر 3 ، هیحان -  هدنامرف  هاشنامرک ، هب  مالیا ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  دانسا ) هعومجم   ) هرامش 042203 دنس  - 2
ذخأم 2. - 3

ص3. ، 1/2/1359 ناهیک ، همانزور  - 4
ص4. ذخأم 8 ، - 5

ص 1. ، 31/1/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 6
ص16. نامه ، - 7
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مراذگب لوئسم  ماقم  هب  دامتعا  رب  ار  انب  رودقملا  یتح  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  مه  نم  راک  بیترت  .دیا  هداد  رییغت  ار  دوخ  یعامتجا  طباور  امـش  دورب ،
تسین و یصخش  هلئسم ، نیا  نوچ  دوشن ؛ يراگنا  لهس  دوش و  هدرمش  مرتحم  دامتعا  نیا  هک  تسا  نیا  مه  نم  راظتنا  .مینک  زیهرپ  وا  ندرک  لزلزتم  زا  و 

(1)« .درک شومارف  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  یعامتجا  هلئسم  کی 
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زور زا  هک  یی  يریگرد  تفاـی ؛ همادا  زین  زورما  ماـظن  فلاـخم  یـسایس  ياـه  هورگ  هب  هتـسباو  حلـسم  رـصانع  یتلود و  ياـهورین  نیب  يریگرد  زقـس ، رد 
جنشتم نانچمه  زقس  سراپ ، يرازگربخ  راگنربخ  راهظا  هب  انب  .تسا  هدش  زاغآ  جدننس  هداج  رد  زقس  هب  يدورو  لپ  رد  شترا  رارقتسا  تلع  هب  هتـشذگ ،

(2) .دروخ یم  مشچ  هب  تسا ، هدش  یحالف  نارمچ و  هب  یتالمح  اهنآ  يور  هک  يدایز  يا  هچراپ  ياهراعش  تسا و 

ياه شـشوپ  هلمج  زا  .دراد  همادا  هک  دنا  هدرک  زاغآ  یناسر  ربخ  بلاق  رد  زین  ار  يدیدش  یتاغیلبت  گنج  روبزم  ياه  هورگ  زقـس ، يریگرد  اب  نامز  مه 
ساکعنا هب  جدننـس ، رد  سراپ  يرازگربخ  رتفد  راگنربخ و  هک  تسا  هدوب  هل  هموک  بناج  زا  نآ  زا  دعب  تارکمد و  بزح  بناج  زا  هجوت ، نایاش  يربخ 

نایوگنخـس اـب  هتـشذگ ، بش  همین  زا  دـعب  هقیقد  تعاـس 30  رد  هک  جدننـس  رد  يرازگربـخ  نـیا  راـگنربخ  زا  یـشرازگ  .تـخادرپ  نآ  زا  ییاـه  شخب 
يریگرد رد  : » تشاد مالعا  هل  هموک  يوگنخس  کی  هک  تسا  یکاح  هدش  دای  تعاس  ات  ثداوح  حیـضوت  رد  تسا ، هدرک  تبحـص  هل  هموک  تارکمد و 

، نایرج نیا  رد  .دنا  هدرک  ناریو  ار  زقـس  ینوکـسم  ياه  هناخ  زا  يدادعت  دنا و  هدرک  هدافتـسا  رتپوک  یله  پوت و  هراپمخ ، زا  نایماظن  زقـس ، زورما  ياه 
هتشک دودح 20  نایماظن  تافلت  وگنخـس ، نیا  راهظا  هب   (3)« .دنا هدش  هتـشک  هل  هموک  تارکمد و  ناگرمـشیپ  زا  نت  هس  يداع و  مدرم  زا  رفن  هد  دودـح 

ار اهنآ  هل  هموک  هک  نایماظن  زا  یهورگ  : » دش روآدای  يو  .دنا » هدـش  حالـس  علخ  یخرب  میلـست و  نایـشترا  زا  يدادـعت  : » دوزفا وگنخـس  نیا  .تسا  هدوب 
زین کنات  ود  هدرک و  طوقس  زقس  رد  ناگرمشیپ  ریت  تباصا  رثارب  رتپوک  یله  کی  : » دوزفا وا  .تسا » هدرک  دازآ  هلـصافالب  دوب ، هدرک  حالـس  علخ  زورما 

(4)« .دراد همادا  زونه  تعاس 24:30  ات  يریگرد  تسا و  هدش  مدهنم 

ندش 9 هتشک  زا  جدننس ، رد  تارکمد  بزح  يوگنخس  تسا : هدمآ  نینچمه  تسا ، هتشذگ  بش  همین  زا  دعب  هقیقد  هب 30  طوبرم  هک  شرازگ  نیمه  رد 
يدادعت يو ، هتفگ  هب  .دنتسه  یلومعم » صاخشا  هیقب ، هل و  هموک  زا  رتخد  کی  تارکمد و  بزح  گرمشیپ  هس   » نانآ زا  هک  داد  ربخ  زقس  رد  یماظنریغ 

یماظن تفه  دودح  زقـس ، ياه  يریگرد  رد  هک  دنتفگ  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  هب  نینچمه  جدننـس  رد  تارکمد  بزح  نالوئـسم  .دندش  یمخز  زین 
میلـست زقـس  رد  تارکمد  بزح  رتفد  هب  ار  دوخ  تسا ، نانآ  ناـیم  رد  زین  زقـس  نادرگ 127  هدـنامرف  هک  یماظن  دودح 100  دنا و  هدـش  یمخز  هتـشک و 

(5) .دنا هدرک 

رد تارکمد  بزح  يوگنخس  لوق  زا  جدننس ، رد  سراپ  يرازگربخ  رتفد  يدعب  شرازگ  رد 
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ناریو نامتخاس  نیدنچ  .تسا  هداتفا  درُک  ناگرمشیپ  تسد  هب  دوب ، هدمآرد  شترا  فرـصت  هب  زورید  هک  رهـش  كراپ  نانز و  هناخ  : » تسا هدمآ  جدننس 
یله کـی  .دـنا  هدوب  گرمـشیپ  رفن  هس  كدوک و  ناگدـش ، هتـشک  نیا  زا  رفن  جـنپ  هک  هدوـب  رفن  هدزاود  زورما ، تعاس 11:10  ات  تافلت  دادـعت  هدـش و 
نیا .دـنا » هدرک  یفرعم  زقـس  نکاس  ناگرمـشیپ  هب  ار  دوخ  نایماظن  زا  رفن  اه  هد  .تسا ...  هداتفا  راک  زا  رگید  رتپوک  یله  کی  هدـش و  نوگنرـس  رتپوک ،

رد 18 هقومت  قالشق و  ياهاتسور  نیب  رد  اما  هدرک ؛ تکرح  هناب  رهـش  فرط  هب  زقـس  رهـش  زا  یماظن  نوتـس  کی  هتـشذگ  زور  : » دوزفا نینچمه  وگنخس 
(1)« .تسا هدنام  اج  نامه  هدرک و  فقوت  دوخ  هب  دوخ  زقس ، يرتمولیک 

شترا ياه  موتناف  .دراد  همادا  نانچمه  زقس  رد  يریگرد  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  يوگنخـس  راهظا  هبانب  : » تشون دوخ  يدعب  شرازگ  رد  رتفد  نیمه 
هتسد .تسا  ناگرمشیپ  تسد  رد  عضاوم  هیقب  نایشترا و  تسد  رد  ناگداپ ، فارطا  ناحایس و  بلج  لته  لپ و  رس  .تسا  زقس  ياضف  رب  شدرگ  لاح  رد 

(2)« .دنوش یم  قحلم  ناگرمشیپ  هب  شترا  لنسرپ  دارفا و  زا  هتسد 

يرت شیب  تدش  اب  يریگرد  نیدرورف ،)  30  ) زورما حبص  زا  هک  نیا  يروآدای  اب  زقس ، زورما  عضو  زا  یشرازگ  رد  زین  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 
مدرم اوه  زا  نانچمه  اهرتپوک  یله  .دنوش  یم  دیهش  پوت  هراپمخ و  کیلـش  رثا  رب  مدرم  زا  رگید  رفن  راهچ  زور ، نیا  رد  : » تشون نینچ  درک ، ادیپ  همادا 
.دنوش میلست  دنتشاد  دصق  نازابرس  .دوش  یم  فیعضت  اه  یشترا  هیحور  .دنوش  یم  هتشک  ناورـس  کی  هلمج  زا  یـشترا و  هس  .دندنب ...  یم  رابگر  هب  ار 

رت شیب  تسا و  بوخ  رایـسب  زقـس  مدرم  هیحور  .دـندنویپ ...  یم  مدرم  هب  ناشاه  حالـس  اب  رگید  يا  هدـع  .دـننک  یم  ینیـشن  بقع  اه  هپت  تشپ  هب  اـهنآ 
ییوراد ياه  کمک  يروآ  عمج  يارب  يداتس  تسا ، زقس  هب  رهش  نیرت  کیدزن  هک  ناکوب  رد  .دنتسه  يرتسب  ناکوب  رهش  ناتـسرامیب  اهنت  رد  اه  یمخز 

زاورپ هاتوک  عافترا  رد  هک  موتناف  ياهامیپاوه  .دننک ...  یم  تکرش  زقس  مدرم  هب  یناسر  کمک  رد  هنالاعف  ناکوب  مدرم  هک  تسا  هدش  لیکشت  ییاذغ  و 
(3)« .دننک فیعضت  ار  مدرم  هیحور  تشحو  بعر و  داجیا  اب  دنراد  یعس  ًابترم  دننک ، یم 

ثداوح حیـضوت  زا  سپ  شترا ، كرتشم  داتـس  هیمالعا  رد  .دنتخادرپ  هعقاو  حیـضوت  هب  شترا  ینیمز  يورین  یهدنامرف  كرتشم و  داتـس  رگید ، يوس  زا 
دننام یهورگ  يدارفنا و  ياه  حالس  زا  هدافتسا  اب  زور 30/1/1359 ، تعاس 17  ات  زور 29/1/1359  حبص  زا  يزادناریت  : » تسا هدمآ  نینچ  هتشذگ  زور 

یب مدرم  يور  رب  یشترا  ياهدحاو  هک  نیا  زا  عالطا  اب  حلـسم  رورـش و  رـصانع  هنافـسأتم  تسا و  هتـشاد  همادا   7 .یج.یپ.رآ گنفت 57 و  پوت 106 و 
يدازآ نمض  هک  دنا  هدومن  عمج  پوت  یهورگ و  ياه  حالـس  فارطا  رد  ار  حلـسمریغ  مدرم  زا  يدادعت  هحلـسا ، دیدهت  اب  دننک ، یمن  يزادناریت  حالس 

(4)« .دنشاب هانپ  رد  هدشریسا  هحلسا و  یب  مدرم  هیاس  رد  دوخ  لپ ، تظافح  هاگساپ  ناگداپ و  هب  يزادناریت  رد  لمع 
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ییادف ياه  کیرچ  تارکمد ، بزح  نایوگنخـس  تاراهظا  دادـماب ، اب  ییوگو  تفگ  رد  شترا ، ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحالف  هللا  یلو  راسمیت  نینچمه 
زورید حبص  تعاس 9  رد  : » تفگ درک و  بیذـکت  زقـس ، ياه  يریگرد  هراـبرد  ار   (1) رتیور يرازگربخ  يوس  زا  هدـش  رـشتنم  ربخ  زین  هل و  هموک  قلخ ،

یـشترا ياوق  هدش و  زاب  لپ ، نیظفحتـسم  يور  هب  نامجاهم  شتآ  هک  دندوب  رقتـسم  لحم  رد  دندش و  مازعا  زقـس  بونج  لپ  نیمأت  يارب  یماظن  يا  هدع 
زین لباقم  فرط  زا  دندش و  حورجم  رفن  هس  دیهش و  یماظن  راهچ  يریگرد  نیا  رد  : » تشاد راهظا  ینیمز  يورین  هدنامرف  .دنتفگ » خساپ  اهنآ  شتآ  هب  زین 

، دش زاغآ  [ 30/1/1359  ] زورما هک  مود  يریگرد  رد  : » دوزفا یحالف  .زقـس » مدرم  هن  دندش ، هتـشک  رفن  راهچ  نامجاهم  زا  مراد ، عالطا  نم  هک  اج  نآ  ات 
زین يریگرد  نیا  و  دوشگ ، یم  شتآ  رهش  تمـس  هب  دیاب  نوچ  دادن ؛ باوج  اهنآ  شتآ  هب  ناگداپ  دش و  کیلـش  ناگداپ  هب  هلولگ 106  رهش 9  يوس  زا 

(2)« .درواین راب  هب  يا  هدمع  تاراسخ 
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طاقن تبسانم  نیمه  هب  .تسا  فقوتم  رهش  نیا  هاگدورف  هدودحم  رد  نانچمه  یمازعا  یماظن  نوتـس  ریخا ، ياهزور  رد  نارحب  نوناک  رگید  جدننـس ، رد 
(3) دنا هدمآ  رد  لیطعت  ای  لیطعت  همین  تروص  هب  اه  هزاغم  سرادم و  تارادا ، رت  شیب  تسا و  هدش  يدنبرگنس  رهش  ساسح 

هب تالکـشم  عفر  نارحب و  نیا  نایاپ  ات  هک  دندرک  مالعا  جدننـس  ناملعم  هناخ  رد  یتسـشن  یط  حبـص  جدننـس ، میقم  تلود  نادنمراک  دادماب ، هتـشون  هب 
نینچمه جدننس  نادنمراک  .دوب  دهاوخن  اه  ناتسرامیب  ینامرد و  زکارم  اه ، کناب  لماش  میمصت  نیا  .دیشک  دنهاوخ  راک  زا  تسد  زیمآ ، تملاسم  قیرط 

(4) دندرک هرباخم  يروهمج  تسایر  ینیمخ و  ماما  روضح  هب  ار  دوخ  ياه  تساوخرد  بتارم  ییاه  فارگلت  یط 

رومأم نایماظن  دـسرب ، رفن  هب 15  اهنآ  دادعت  دـیاش  هک  ار  يا  هدـع  تسا : هدـش  عیاش  رهـش  رد  (5)، جدننـس رد  هل  هموک  يوگنخـس  کی  تاراهظا  یپ  رد 
دنا و هدرک  رارف  هدش و  ادج  نوتـس  زا  نازابرـس  زا  يدادعت  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  يریگ  ناگورگ  نیا  هزیگنا  .دـنا  هتفرگ  ناگورگ  هاگدورف ، رد  نوتس 

(6) دنتفرگ ناگورگ  ار  جدننس  يداع  مدرم  زا  يدادعت  دنا ، هدش  هتفرگ  ناگورگ  نانآ  هک  نامگ  نیا  هب  نایماظن 

کی .دنراد  لرتنک  یسرزاب و  تحت  تدش  هب  ار  ناویرم  جدننس -  و  زقـس ، جدننـس -  هاشنامرک ، جدننـس -  هار  لخدم  زین  یماظن  ياهورین  لاح ، نیا  رد 
جدننس هار  يادتبا  رد  تسا ، هدوب  ناویرم  مزاع  جدننس  زا  حبـص  زورما  هک  ار  درآ  نیـشام  کی  یتح  هک  تفگ  سراپ  يرازگربخ  هب  هل  هموک  يوگنخس 
ینیمز يورین  هدنامرف  یحالف  زقس ، جدننس و  ياهرهش  هب  يدورو  ياه  هار  ندش  هتـسب  هرابرد   (7) دنا هدنادرگزاب  جدننس  هب  یماظن  ياهورین  ناویرم ، هب 

: تفگ يا  هبحاصم  یط  شترا 
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دمآ تفر و  هب  روبجم  ار  یـسک  دناوت  یمن  مه  شترا  دنک و  دمآ  تفر و  اه  هداج  رد  هک  دنک  یمن  لوبق  شدوخ  يا  هدننار  چیه  اه  هار  ینماان  تلع  هب  »
رورم روبع و  عنام  شترا  و  دنوشن ، اهرهش  دراو  فارطا  زا  يرگید  حلسم  رصانع  هک  دوش  یم  لرتنک  شترا  هلیسو  هب  زقس  رهش  جدننس و  رهش  هتبلا  .دنک 

: تفگ تسا  فقوتم  جدننـس  رد  هک  ینوتـس  دروم  رد  يو  (1)« .دریگ یم  دـنیبب ، رگا  دـنک و  یم  دـیدزاب  ار  تامهم  هحلـسا و  طقف  تسین و  يداع  مدرم 
رهـش کی  زا  روبع  شترا  يارب  الا  و  تسا ؛ ناریا  تلم  ناتـسدرک و  مدرم  هب  تین  نسح  رثکادح  نداد  ناشن  رطاخ  هب  جدننـس  رد  یـشترا  نوتـس  فقوت  »
هداد شترا  فقوت  هب  رما  دزیرب ، یـسک  غامد  زا  نوخ  هرطق  کی  دـهاوخ  یمن  تسا و  یلم  یمالـسا و  شترا  نیا  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ؛ يا  هداس  راک 
يارب هک  تسا  هدرک  مـالعا  مه  شترا  .دـشاب ...  شترا  ییاـناوت  شترا و  یگنادرم  رب  لـمح  دـیاب  هکلب  دوش ، شترا  فعـض  رب  لـمح  دـیابن  نیا  دـش و 

(2) »؟ دنریذپب ار  شترا  تین  نسح  دنهاوخ  یمن  جدننس  زقس و  لها  ناردارب  ارچ  .دنک  یم  روبع  زقس  جدننس و  ياهرهش  زا  اه  ناگی  ضیوعت 
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.تسا مارآ  ًاتبسن  یبرغ  ناجیابرذآ  رد  عاضوا  هک  تسا  یکاح  ناهیک  زورما  شرازگ  ولمساق ، هرد  روطق و  هقطنم  رد  هتـشذگ  ياهزور  ثداوح  دوجو  اب 
قبط روطق ، هقطنم  رد  اهنت  : » دوب هتفگ  هک  درک  دانتسا  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  وگقح  رتکد  هتـشذگ  زور  تاراهظا  هب  عوضوم ، نیا  حیـضوت  رد  ناهیک 

یماظتنا نارومأم  يوس  زا  اه  يزادناریت  نیا  هب  هک  دندرک  يزادناریت  روطق  ییاوه  لپ  هاگساپ و  هب  حلـسم  نیمجاهم  رارـشا و  هتـشذگ ، بش  دنچ  لومعم 
(3)« .دماین دراو  یماظتنا  ياهورین  هب  یتاراسخ  ای  تافلت  هنوگ  چیه  اه  يزادناریت  نیا  رد  دش و  هداد  خساپ 

لاسرا یـشرازگ  تسا ، هدـش  داجیا  یبرغ  ناجیابرذآ  ياه  هداج  یخرب  رد  زورما  حبـص  زا  هک  یعـضو  هرابرد  روشک  ترازو  هب  ینابرهـش  لاح ، نیا  رد 
طـسوت رطخ ، دوجو  تلع  هب  نیـشندرک ، قطانم  عورـش  زا  ناکوب ، هب  بآودـنایم  هداج ]  ] داباهم و هب  بآودـنایم  هداج  رد  تسا « : هدـمآ  نآ  رد  هک  درک 

(4)« .دیآ یم  لمع  هب  يریگولج  نارفاسم  رورم  روبع و  زا  يرمرادناژ  نارادساپ و  هاپس  حلسم و  دارکا 
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بیترت هب  .تفاـی  همادا  يریگرد  نآ ، رد  زورما  هک  تسا  ریخا  ياـه  یمارآاـن  ياـه  نوناـک  زا  یکی  زین  دوـسون  هواـپ و  هقطنم  زقـس ، جدننـس و  رب  هوـالع 
: تسا لیذ  رارق  هب  زورما  ثداوح  دنور  طوبرم ، ياه  شرازگ  رشن  تاعاس 

تدـش تفگ : هاشنامرک  نارادـساپ  هاپـس  یمومع  طباور  لوئـسم  يوترپ  مالـسالا  تجح  تفای ، راـشتنا  رهظ  زا  دـعب  یتعاـس  هک  زورما  ناـهیک  هتـشون  هب 
هلولگ زا 46  شیب  نامجاهم  دراد و  همادا  نانچمه  هواپ  فارطا  رد  دروخ  دز و  .تسا  رت  دـیدش  بایرون "  " رد عقاو  هواپ  یلامـش  تاعافترا  رد  يریگرد 

هب نیگنـس  ياه  حالـس  پوت و  هراپمخ و  اب  نامجاهم  دمآ و  دوجو  هب  ییاه  يریگرد  زین  رـسناور  رد  .دنا  هدرک  باترپ  نارادـساپ  فرط  هب  هراپمخ 120 
یشترا ياهورین  هاپس و  رقم 

1151 ص :

ص3. ذخأم 48 ، - 1
ص3. ، 48 ذخأم - 2

ص2. ذخأم 25 ، - 3
.30/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063423  دنس  - 4
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(1) دوش یم  مازعا  رتپوک  یله  زین  هقطنم  نیا  تایلمع  رد  تکرش  يارب  میرادن و  یعالطا  ناحورجم  دادعت  زا  یلو  دندرک ؛ هلمح 

شرازگ .دراد  همادا  فارطا  ياهاتسور  دورناوج و  رسناور و  هواپ ، رد  يریگرد  تعاس ، نیا  ات  درک : مالعا  هاشنامرک  هاپس  یمومع  طباور  تعاس 20 ، رد 
شترا لنسرپ  بالقنا و  نارادساپ  هک  دنتفرگ  شتآ  ریز  ار  روکذم  طاقن  کبس  نیگنس و  ياه  حالس  عاونا  اب  حلـسم ، نامجاهم  تسا : یکاح  زکرم  نیا 

ییاتـسور هناخ  نیدنچ  دن و  دش  یمخز  اه  يریگرد  نیا  یط  نارادساپ  زا  رفن  ود  هواپ  رد  هدیـسر ، شرازگ  بجوم  هب  .دـنداد  خـساپ  تالمح  نیا  هب  زین 
(2) .تشگ ناریو  هراپمخ  هلولگ  تباصا  رثا  رب  زین 

، هدـنکارپ روط  هب  اه  يریگرد  نیا  بشید ، تعاس 20  رد  هدیـسر  شرازگ  نیرخآ  هب  انب  دوزفا : رابخا  نیا  شرازگ  همادا  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 
.دراد همادا  زین  دوسون  ناگنیاب و  رد  قوف ، قطانم  رب  هوالع 

دارفا هلیـسو  هب  دوسون "  " يرمرادـناژ ناهورگ  اهزبس و  هالک  ناهورگ  : » داد عالطا  نارهت  هاپـس  هب  یمارگنفلت  یط  روشک  برغ  هاپـس  تعاس 23:45 ، رد 
رد نونکا  مه  ناگی  .هداتفا  اهنآ  تسد  هب  فلتخم  ياه  حالـس  تامهم و  نت  تفه  رادـقم  دـنا و  هدـش  حالـس  علخ  قارع  ثعب  لماوع  تارکمد و  بزح 
هک ینیگنس  ياه  حالس  .دنربب  داباهم  هب  ناویرم  هداج  زا  دنراد  دصق  ار  اهنآ  .دنتـسه  ناگورگ  نونکا  مه  هدش ، حالـس  علخ  دارفا  .تسا  نارودزم  تسد 

گنفت ژ3. . 5 م.م ؛ گنفت 106  . 4 گنفت 57 ؛ . 3 50 ؛ ربیلاک لسلسم  . 2 م.م ، زادنا 81  هراپمخ  . 1 زا : دنترابع  تسا ، هداتفا  تارکمد  بزح  تسد  هب  نآلا 
(3)« .تسا هتفرگ  رارق  هواپ  هاپس  رایتخا  رد  دنا ، هدش  رارف  هب  قفوم  هک  ناگی  زا  رفن  دنچ  هلیسو  هب  تاعالطا  نیا 

تـسایر يارب  ار  نآ  تشوـنور  درک و  هرباـخم  ینیمخ  ماـما  هب  یفارگلت  زورما  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  تاـناماروا  هـقطنم  تالیکـشت  لاـح ، نـیا  رد 
همان و  یمالـسا ، يروهمج  دادـماب ، ناهیک ، تاعالطا ، ياه  همانزور  و  داباهم ، تارکمد  بزح  یـسایس  رتفد  امیـس ، ادـص و  بالقنا ، ياروش  يروهمج ،

زا یلو  تسا ؛ هدرک  فارتعا  دوسون  رد  اهنآ  زا  يریگ  ناـگورگ  شترا و  (4) و  هاپس حالـس  علخ  هب  تارکمد  بزح  مارگلت ، نیا  رد  .تشاد  لاسرا  مدرم 
هارمه هب  رگید  ینوتس  موجه  دوسون و  رد  رقتسم  شترا  دحاو  يرمرادناژ و  هاگـساپ  كوکـشم  لامعا  هب  هجوت  اب  : » تسا هدومن  عافد  تروص  نیا  هب  نآ 

زا .میدـش  نآ  لنـسرپ  يرادـهاگن  دوسون و  رد  قوف  ياه  ناگی  حالـس  علخ  هب  روبجم  ام  دوسون ، هب  موجه  دـصق  ناگنیاب و  شخب  هب  هواـپ  زا  نارادـساپ 
هاپس شترا و  تلود و  رد  دوجوم  نازورفا  گنج  هک  دیهدن  هزاجا  نیا  زا  شیب  هک  میراد  اضاقت  یلاع  بانج 

1152 ص :

ص9. ذخأم 25 ، - 1
ص4. ذخأم 8 ، - 2

.30/1/1359 نارهت ، هاپس  هب  روشک ، برغ  هاپس  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063415 دنس  - 3
هلیسو هب  هواپ  هقطنم  رد  ار  هاپس  ياهورین  حالس  علخ  هاپـس  يزکرم  داتـس  یمومع  طباور  تاعوبطم ، رد  ربخ  نیا  راشتنا  زا  دعب  هک  دوش  یم  يروآدای  - 4

ش260) ص4 ، ، 3/2/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور   ) .درک بیذکت  ًادیدش  تارکمد  بزح 
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يزاـبناج و هداـمآ  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  تارکمد  بزح  مارگلت ، رخآ  رد   (1)« .دنیامنب دوخ  موش  دصاقم  يارجا  هنحـص  هرابود  ار  ناتـسدرک  نارادـساپ ،
درُک ناگرمـشیپ   ] ناگدـشریجا نارادـساپ و  هاپـس  شترا و  ینیـشن  بقع  مدـع  نکیل  : » درک دـیدهت  تسا ، روشک  ياهزرم  رد  یجراخ  زواجت  اـب  هلباـقم 

(2)« .دراد یگتسب  هدش  ریگتسد  نایماظن  تشونرس  اب  یفنم ، لمعلا  سکع  هنوگره  ماجنا  دورناوج و  ناگنیاب و  هواپ و  هقطنم  رد  ناملسم ]

عاـضوا ندـناوخ  زیمآ  راـجفنا  نمـض  دوـب و  هتـشون  ینیمخ  ماـما  هـب  يا  هماـن  تارکمد  بزح  يزکرم  هـتیمک  زین  هتـشذگ  زور  هـک  دوـش  یم  يروآداـی 
يداهنـشیپ يا  هدام  شـش  حرط  هک  دوب  هتـساوخ  ینیمخ  ماما  زا  یمومع ، راکفا  رظن  دروم  ياه  يرادافو  یخرب  زاربا  اب  زین  دـیدهت و  اب  هارمه  ناتـسدرک ،

(4)*(3) .دبای ناماس  رس و  هقطنم  عاضوا  ات  دنک ، مالعا  دریذپب و  ار  بزح  نیا 
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.درک لاسرا  ناریا " یقرتم  یلم و  ياه  نامزاس  بازحا و  هب  تارکمد  بزح  هداشگرس  همان   " ناونع اب  یشرازگ  جدننس  رد  سراپ  يرازگربخ  رتفد  زورما 
اه و نامزاس  بازحا و  هب  ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوس  زا  يا  هداشگرـس  هماـن  زورما  : » دـسیون یم  سراـپ  يرازگربخ  شرازگ ، نیا  عورـش  رد 

: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدش  جرد  هداشگرس ، همان  نیا  لماک  نتم  روبزم ، شرازگ  رد  .تفای » راشتنا  ناریا  رسارس  رد  یقرتم  یلم و  ياه  تیصخش 

ناگدرپسرـس نیعجترم و  موش  ياه  هئطوت  جامآ  جراخ ، لخاد و  زا  ناریا  مدرم  دنمهوکـش  بـالقنا  هک  یلعف  ساـسح  هلحرم  رد  ناوارف ! ياـهدورد  اـب  »
اه و نامزاس  بازحا و  هجوت  دـناد  یم  دوخ  هفیظو  ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  تسا ، هدـیدرگ  اکیرما  مسیلایرپما  یگدرکرـس  هب  یناهج  مزیلایرپما 

راب کی  هک  تسا  هاـم  کـی  زا  شیب  .دـیامن  بلج  ناتـسدرک  عاـضوا  تیعقاو  يوس  هب  ار  ناریا  مدرم  همه  یلک  روط  هب  یقرتم و  یلم و  ياـه  تیـصخش 
زا هدـنکارپ  ییاه  يریگرد  بونج ، لامـش و  رد  هدـش و  عورـش  ناتـسدرک  يوس  هب  ناریا  ياه  قلخ  ناهاوخدـب  كوکـشم و  رـصانع  یـشکرکشل  رگید 

ناتـسبات 1358 یلیمحت  گـنج  زا  لـبق  ياـهزور  داـی  هب  ار  ناـماس  نیا  مدرم  تسا ، اـمرف  مکح  هقطنم  رب  هـک  یلاوـحا  عاـضوا و  .تـسا  هدـش  هـتفرگرس 
تیصخش اه و  نامزاس  بازحا و  شالت  دراد و  رارق  يداصتقا  هرصاحم  رد  دورناوج ، تاناماروا و  قطانم  هک  تسا  هام  ود  زا  شیب  .دزادنا  یم  ناتـسدرک 
ددـصرد نازورفا  گـنج  ناشیدـنادب و  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـهاوش  همه  .تسا  هدـنام  هجیتن  یب  تلود ، فرط  زا  هرـصاحم  نیا  عفر  يارب  لوئـسم  ياـه 

(5)« .دنتسه ناتسدرک  مدرم  هب  رگید  زوسنامناخ  گنج  کی  لیمحت ] ]

1153 ص :

.30/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص1و2 ، ذخأم 41 ، - 1
.ینیمخ ص1184 ماما  هب  تارکمد  بزح  تاناماروا  تالیکشت  مارگلت  لماک  نتم  شرازگ 700 : لوا  همیمض  دراد ؛ همیمض  - 2

.ینیمخ ص1184 ماما  هب  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  زا  یلاسرا  خروم 29/1/1359 ، همان  نتم  شرازگ 700 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - * 3
ص3. ذخأم 14 ، - 4

.30/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص 1 ، ، 1/2/1359 هرامش 31 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 5
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: تسا هدمآ  هداشگرس  همان  نیا  نایاپ  رد 

هلباقم هب  اوق  مامت  اب  دشاب ، هک  یتلود  ره  بناج  زا  یجراخ و  يورین  زواجت  اب  هلباقم  رد  هک  دنک  یم  دیکأت  زین  اج  نیا  رد  هتشاد و  مالعا  اهراب  ام  بزح  »
تحت ار  ناتسدرک  شبنج  ناریا و  بالقنا  ياهدرواتسد  هب  هلمح  هک  دهدب  رادشه  رگید  راب  کی  دناد  یم  يرورـض  لاح ، نیع  رد  تساوخ و  دهاوخرب 

، دراد هدهع  هب  ناریا  بالقنا  ناریا و  مدرم  یلک  روط  هب  ناتسدرک و  مدرم  ربارب  رد  هک  یتیلوئسم  ساسحا  اب  ام  بزح  .درک  دهاوخن  لمحت  یـششوپ  چیه 
میژر مسیلایرپما و  هب  هتسباو  ياهورین  زات  تخات و  نادیم  هب  ناریا ، رد  کیتارکمد  يدازآ و  رگنـس  اهنت  نیا  ناتـسدرک ، هک  داد  دهاوخن  هزاجا  هاگ  چیه 

تارکمد بزح  .دـنامب  یقاب  یـسارکمد  يدازآ و  بـالقنا و  ریذپانریخـست  ژد  تروص  هب  ناـنچمه  دـیاب  ناتـسدرک  .دوش  لیدـبت  يولهپ  هدـش  نوگنرس 
دنلب زورفا  گنج  لماوع  تاکیرحت  هیلع  ار  دوخ  ضارتعا  يادـص  دـنراد  راظتنا  تسرپ  نهیم  ياه  تیـصخش  یبالقنا و  ياه  نامزاس  ناریا و  ناتـسدرک 

تارکمد بزح  رظن  هب  .دـنراد  رذـحرب  نآ  زا  دـننک و  انـشآ  ناتـسدرک  رد  یـشکردارب  گـنج و  موش  لـماوع  هب  ار  لوئـسم  تاـماقم  تلود و  دـنیامن و 
تیعقاو و هب  ار  ناریا  یمومع  راکفا  دـنراد  هفیظو  تسرپ  نهیم  هاوخ و  يدازآ  ياه  تیـصخش  یلم و  یقرتم و  ياه  ناـمزاس  بازحا و  ناریا ، ناتـسدرک 

.دنیامن جیسب  یشکردارب  شاشتغا و  داجیا  تسایس  هیلع  ار  نآ  دنزاس و  انشآ  ناتسدرک  عاضوا 

(1)« .ام نهیم  ياه  قلخ  هنیرید  ياه  فده  ندیشخب و  ققحت  هار  رد  ناریا  یقرتم  ياهورین  رت  شیب  هچ  ره  یگتسبمه  دیما  هب 
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هب خساپ  رد  .دراد  نایرج  روشک  حطـس  رد  نانآ  هلیـسو  هب  زین  یناور  گنج  ماظن ، فلاخم  حلـسم  ياه  هورگ  یلحم  هناحلـسم  ياه  يریگرد  اب  نامز  مه 
نانخـس نمـض  یلم ، تینما  یعافد و  لئاسم  هب  طوبرم  يرانیمـس  رد  حلـسم ، ياهورین  لک  هدنامرف  هاگیاج  رد  ردـص  ینب  زورما  یتاغیلبت ، تامجاهت  نیا 
نکمم امـش  دنک و  یمن  ادـیپ  ینعم  لالقتـسا  نودـب  مالـسا  : » تشاد راهظا  يو  .تخادرپ  روبزم  ياه  هورگ  دـیدهت  شنزرـس و  يداقن ، هب  دوخ ، لصفم 
هتسباو دنتسه و ...  روشک  ياج  نآ  اج و  نیا  رد  هک  ییاه  هورگ  نیا  .دیشاب ...  هتشاد  یلم  تدحو  هک  نیا  نودب  دینزب  فرح  لالقتـسا  زا  دیناوتب  تسین 

« .تسا هزرابم  زا  ام  هلاس  یسایس 30  هبرجت  نیا [  [ هک دنتسه  یجراخ  ياه  تردق  هب 

ام هب  تشپ  زا  ورین  نیا  دروخ  ناکت  تلم  نیا  راب  ره  هک  یلاح  رد  تسین ؛ زورما  هدـیدپ  هدوت ، بزح  هک  میناد  یم  ام  : » دز لاثم  ار  هدوت  بزح  ردـص  ینب 
هب نم  مینک ، يربهر  ات  دیهدب  ام  هب  ار  ناتـسا  نالف  هرادا  ناتدوخ  ياه  فرح  نامه  ساسا  رب  دیوگب  دیایب و  ادرف  هدوت  بزح  نیا  رگا  لاح  .دز ...  رجنخ 

« .مهد یمن  وت  هب  یلو  مراد ، لوبق  ار  نیا  نم  .داد  مهاوخ  برس  اهنآ  هب  يراتخمدوخ  ياج 
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رادـملع ًـالعف  هک  ناـیاقآ  نـیمه  زا  یکی  : » تـفگ درک و  داـی  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  لـکریبد  ولمـساق  نامحرلادـبع  زا  ًاـحیولت  رگید  یلاـثم  رد  يو 
راهظا دـمآ و  تسیـسکرام  يا  هدـع  هارمه  هب  مینک ، پاچ  يا  هلجم  میتساوخ  یم  اپورا  رد  ام  یتقو  تسا ، هدـش  ناـمروشک  زا  یـشخب  رد  يراـتخمدوخ 

نوچ میریذـپ ؛ یمن  هن  میتـفگ  مه  اـم  .مییوگن  هیـسور  هیلع  طاریق  کـی  اـم  هک  تشاذـگ ...  طرـش  اـم  اـب  شدوخ  يراـکمه  يارب  یلو  درک ؛ يراـکمه 
شود میرضاح  ام  دیوگ ...  یم  نم  هب  دیآ  یم  اقآ  نیمه  الاح  .میدوب  امش  کمک  هدنامرد  هک  نیا  هن  میتساوخ ، یم  ندمآ  هار  هب  يارب  ار  امش  يراکمه 

ام میهاوخ ، یمن  شترا  ام  هک  دـنا  هداتـسرف  ماـما  يارب  ییـالاب  دـنلب  فارگلت  مه  ( 29/1/1359  ) زورید ـالاح  .مینک  عاـفد  ناـماهزرم  زا  شترا  شود  هـب 
هک ییوت  .یتشاذگ  یمن  بالقنا  يولگ  رب  ار  تتـسد  يدوب  هدننک  عافد  رگا  وت  .دیایب  هقطنم  نیا  هب  شترا  تسین  مزال  مینک ، یم  عافد  اهزرم  زا  نامدوخ 

نیا يدرک  یم  ربـص  یمک  يدرک ، هلمح  شترا  نوتـس  هب  یتخادـنا ، هار  ار  يزاـب  نآ  ولمـساق  هرد  رد  قارع  ياـه  یثـعب  هب  کـمک  يارب  شیپ  هـتفه  ود 
متلم نیا  بختنم  هک  نم  ییوگ  یم  روطچ  وت  .نک  مرش  یمک  .دوشب  راکرس  تبون  دعب  میربب  نیب  زا  هدنکفا  موش  هیاس  ار  ام  روشک  همه  هک  ار  یگتـسباو 

« .تلم نیا  ناگدنیامن  تسد  هب  یلو  تسا ، بوخ  زرم  زا  عافد  .ییایب  نوریب  تخاروس  زا  يرادن  تئرج  هک  وت  تسد  هب  مهدب  ار  عافد  دیاب 

رد رگا  ام  هک  دـننک  یم  نامگ  ناتـسدرک  رد  اقآ  نآ  لـثم  اـه  هورگ  نیا  همه  : » تفگ تخادرپ و  ناتـسدرک  هب  مهزاـب  دوخ  نانخـس  رخآ  رد  ردـص  ینب 
نودب و  قفاوم ، ناشروشک  اب  دنفلاخم و  وت  اب  یمومع  راکفا  هک  مینک  یم  رکف  ام  مناج ، هن  میسرت ؛ یم  ناشیا  رارشا  نوشق  زا  مینک ، یمن  لمع  ناتـسدرک 
روتـسد نیا  .میروآ  يور  وت  هب  مینک ، باختنا  میدش  راچان  رگا  هک  تسین  نیا  راک  نیا  ینعم  هک  ینادب  دیاب  یلو  دنهد ؛ همتاخ  ار  هلئاغ  دنلیام  يزیرنوخ 

(1)« .مینک یم  هک  دید  دنهاوخ  .درک  میهاوخ  نآ  يادف  ار  عورف  مامت  دوجو  مامت  اب  تدحو ، لصا  رطاخ  هب  دشاب ، مزال  رگا  .تسا ...  ام  ینید 

یـسایس ياه  نایرج  هرابرد  درک و  تبحـص  روشک  برغ  ریخا  ثداوح  هرابرد  زین  رهمداش ، راسمیت  شترا ، كرتشم  داتـس  سیئر  زورما  اتـسار  نیمه  رد 
؛ دننک لمع  مزیلایرپما  هب  ار  دوخ  فیلاکت  دنهاوخ  یم  .دنتسین  قداص  ناشراتفگ  رد  اه  نآ  : » تفگ تخادرپ و  يریگ  عضوم  هب  ًادیدش  هقطنم  نیا  حلسم 

« .دنتسه یلخاد  ياه  بوشآ  رادمدرس  هک  اهنآ  هچ  دنتسه و  قارع  رد  هک  اهنآ  هچ 
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نارمع يارب  هک  يرابتعا  نآ  تشذـگ و  لاس 58  هک  نیا  زا  دنتـسه  فسأتم  اهنآ  هچرگ  دنتـسه ؛ هاگآان  لـئاسم  نیا  زا  درُک  تلم  هنافـسأتم  : » دوزفا يو 
اما : » تفگ رهمداش  .دنوش » راک  لوغـشم  رگید  ياه  ناتـسا  رد  اه ، هداوناخ  نادرم  هک  دش  ثعاب  ثداوح  نیا  دوب و  هدشن  بذج  دوب ، هدـش  نییعت  هقطنم 

اب هرکاذم  هژیو و  تئیه  هرابرد  يو  .دنتسین » قالخا  هب  دنبیاپ  دنتسه و  حلـسم  هک  دنتـسه  يدارفا  راتفرگ  دنتـسین ، حلـسم  درُک ، بلط  شمارآ  مدرم  نوچ 
دارفا اهنآ  .میرادـن  هرکاذـم  اهنآ  اب  ام  .تسا  اهنآ  رکف  زرط  تین و  هدـنهد  ناشن  شترا  لباقم  رد  نانآ  لامعا  : » تفگ ناتـسدرک  رد  یـسایس  ياـه  هورگ 

(1)« .دنا هدرک  مهارف  ار  اهنآ  نتشک  لیاسو  دنتسناوت  هک  اج  ره  دنا و  هداتسیا  ناشزابرس  ناردارب  لباقم  رد  هک  دنتسه  زاجمریغ  حلسم 
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ذوفن دنهد ، یم  لیکـشت  بلطواد  یمدرم  ياهورین  دنوش ، یم  مازعا  ناتـسدرک  هب  هک  ار  ماظن  راداوه  حلـسم  ياهورین  زا  يا  هدـمع  شخب  هک  نیا  هب  رظن 
یم فلتخم ، ریبادت  اب  زین  لوئسم  ياهداهن  صاخشا و  رگید ، يوس  زا  .تسا  یعیبط  ینیب و  شیپ  لباق  يرما  قیرط  نیا  زا  ماظن  فلاخم  حلسم  ياه  هورگ 

ذاختا یبیترت  ًافطل  : » درک لاسرا  نارهت " تاـیلمع   " يارب ار  لـیذ  تساوخرد  هاـشنامرک " هاپـس  تاـیلمع   " زورما هلمج  زا  دـنوشب ؛ رما  نیا  عناـم  دنـشوک 
لماک تازیهجت  اب  مدرم  اه و  هورگ  ریاس  ناراگنربخ و  یگدنزاس ، داهج  یتبرض ، يا ، هتیمک  یهاپـس ، زا  معا  برغ  هب  یمازعا  ياهورین  هیلک  هک  دییامرف 

.دنک ادیپ  هار  یگنج  قطانم  هب  قیرط  نیا  زا  دناوتن  بالقنا  دض  ات  دنوش  یفرعم  برغ  تایلمع  هب  ربتعم  یفرعم  هگرب  قیقد و  ییاسانش  اب  هیلقن و  هلیـسو  و 
(2)« .دنیامن یلام  کمک  تساوخرد  دیابن  یهاپسریغ  ياهورین  نمض ، رد 
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: داد شرازگ  رتیور  يرازگربخ  زقس ، ریخا  ثداوح  باتزاب  رد 

رفن نونکات 14  لحم ، یلاها  هتفگ  هب  تشاد و  همادا  زقـس  رد  یلاوتم  زور  نیمود  يارب  زورما  درُک ، ياه  کیرچ  یتلود و  ياهورین  ناـیم  دـیدش  گـنج  »
ناگداپ کی  زا  شترا  ياهورین  تفگ  رتیور  يرازگربخ  هب  ینفلت  یـسامت  رد  زقـس  رهـش  ياروش  ياـضعا  زا  یکی  .دـنا  هدـش  هتـشک  اـه  گـنج  نیا  رد 

رفن دودح 50  : " تفگ يو  .دنتسه  زاورپ  لاح  رد  رهش  زارف  رب  یگنج ، ياهامیپاوه  اه و  رتپوک  یله  دننک و  یم  کیلش  رهش  لخاد  هب  رهـش ، هب  فرـشم 
هتشک درُک  کیرچ  هلمج 2  زا  رفن   14 تفگ : زقس  رد  رگید  عبنم  کی  تسا ." هتسب  دراد و  رارق  شتآ  ریز  رهش  یلـصا  رازاب  دنا و  هدش  هتـشک  رهـش  رد 

: دوزفا يو  .تسا  شترا  تسد  رهـش  ناتـسرامیب  نوچ  تسا ، هدش  ناتـسرامیب  هب  لیدبت  دجـسم  کی  تفگ  عبنم  نیا  .دنا  هدـش  یمخز  رفن  اه  هد  هدـش و 
بیذکت ار  مقر  نیا  نارهت  رد  شترا  يوگنخس  کی  یلو  دنا ؛ هدش  هتـشک  زقـس  ياهدربن  نایرج  رد  زابرـس  دنراد 40  یم  راهظا  زقس  رد  شترا  نارـسفا 

(3)« .دنا هدش  هتشک  شترا  ياهورین  زا  رفن  طقف 3  تفگ  درک و 
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: تسا هدمآ  اه  شرازگ  نیا  زا  یکی  رد  .درک  شخپ  جدننس  زقس و  عاضوا  زا  شرازگ  نیدنچ  دوخ ، یسراف  شخب  رد  زورما  زین  ندنل  ویدار 

اـهدرُک و نیب  يراد  هنماد  دروـخرب  زاـغآ  نیا  دـیاش  هتفرگرد و  ناریا  یتـلود  ياـهورین  درُک و  ياـه  کـیرچ  نیب  يدـیدش  گـنج  ناتـسدرک  بلق  رد  »
هدش هداتـسرف  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  یتشاددای  تفگ  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  ربهر  ولمـساق ، رتکد  دـسیون : یم  ام  راگنربخ  .دـشاب ...  یتلود  ياهورین 
نیا رد  نینچمه  درادرب و  درُک  مدرم  هب  دوـخ  تـالمح  زا  تسد  ولمـساق  هـتفگ  قـبط  هـک  هدـش  هتـساوخ  وا  زا  راـب  نـیرخآ  يارب  نآ ، یط  رد  هـک  تـسا 

هب تسا و  هدمآ  دیدپ  زقـس  رهـش  رد  دادیور  نیا  نونکا ]  ] .درک دنهاوخ  عافد  دوخ  زا  دـنریگ ، رارق  هلمح  دروم  درُک  تیعمج  رگا  تسا  هدـمآ  تشاددای 
رد رهش  جراخ  رد  ار  هاگدورف  هک  ار ، یشترا  دحاو  کی  روبع  هار  مدرم  زا  نت  رازه   60 شرازگ ، قبط  جدننس ، یناتسهوک  هداج  رد  رتمولیک  هلصاف 180 

، دنوش رهـش  دراو  روز  هب  دنهاوخب  یماظن  ياهورین  رگا  تسا  هدمآ  درُک  یلـصا  هورگ  هس  بناج  زا  كرتشم  هینایب  یط  رد  .دندرک  دودـسم  دراد ، رایتخا 
رهش رد  دنیوگ  یم  اهدرُک  .تسا  هتسب  ناتـسدرک  هب  ار  دوجوم  ياه  هار  هیلک  شترا  دنیوگ  یم  درُک  عبانم  .دز  دنهاوخ  گنج  هب  تسد  درُک  تیعمج  هس 

هب گنج  .دنتفرگ  تسد  رد  هدـش ، هتخاس  اه  هداج  زا  یکی  يور  هب  هک  ار  یلپ  دادـماب ، تعاس 4  رد  هدـش و  جراخ  دوخ  ياه  هاگ  رارق  زا  اهزابرـس  زقس 
ار لسلـسم  هب  زهجم  رتـپوک  یله  ود  دـنیوگ  یم  اـهدرُک  .تسا  هدرک  هدافتـسا  نیگنـس  ياـه  حالـس  زا  شترا  دـنیوگ  یم  اـهدرک  تـفرگ و  رد  تـعرس 
ود طقف  دیوگ  یم  لباقم  رد  شترا  یلو  دنا ؛ هتـشک  ار  زابرـس  لهچ  هتخادنا و  راک  زا  ار  یـشترا  کنات  ود  دنیوگ  یم  اهدرک  نینچمه  .دندرک  نوگنرس 

؛ دش اپرب  یتقوم  ناتـسرامیب  کی  دجاسم ، زا  یکی  رد  .دـندش  هتـشک  اهنآ  زا  کیرچ  هس  یماظنریغ و  نت  تشه  دـنیوگ  یم  اهدرُک  .دـندش  هتـشک  زابرس 
يراددوخ اهدرُک  اب  گنج  زا  یتلود  نازابرس  زا  يا  هدع  هک  دنیوگ  یم  درُک  عبانم  .تسا  هدروآرد  فرصت  تحت  ار  رهش  یلصا  ناتـسرامیب  شترا  نوچ 

نیا دـنناوت  یمن  هک  دـنیوگ  یم  درُک  عبانم  دوخ  اما  دـنا ؛ هدـش  مادـعا  زابرـس  جـنپ  هک  تسا  عیاش  جدننـس  رد  .دـنا  هتـسویپ  اهدرک  هب  هک  نیا  اـی  هدرک و 
(1)« .دننک دییأت  ار  شرازگ 

هک ربخ  نیا  مالعا  زا  سپ  راتفگ ، نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  زین  هواپ  ولمـساق و  هرد  ياه  يریگرد  هب  زقـس ، رب  هوالع  ندـنل ، ویدار  زا  رگید  یـشرازگ  رد 
هب شترا  ياهورین  گنهامه  هلمح  شکمـشک ، تلع  هک  دنراد  هدـیقع  نادرُک  : » تسا هدـمآ  دراد " همادا  دربن  یلاوتم  زور  نیمود  يارب  زقـس ، رهـش  رد  "

، تسا هدیسر  زقس  زا  هک  یشرازگ  قبط  .دنتسه ...  درک  ياه  کیرچ  گنچ  زا  قطانم  نآ  ندروآ  نوریب  ناتسدرک و  یناتـسهوک  قطانم  رب  طلـست  روظنم 
دیوگ یم  ناتسدرک  تارکمد  بزح  .دنا  هدش  هتـشک  نت  ای 3  طقف 2  دنیوگ  یم  نارهت  رد  یشترا  عبانم  .تسا  هداد  تافلت  زابرـس  نت  زا 40  شیب  شترا 

« .دناد یم  شترا  یلحم  هدنامرف  رس  ریز  ار  گنج  تلع  درادن و  يا  هعفارم  اوعد و  شترا  نازابرس  اب  هک 
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بزح عبانم  نینچمه  .دهد ...  رارق  هلمح  دروم  ار  رهش  هک  دوب  ممصم  روبزم  هدنامرف  هک  دنیوگ  یم  : » دیازفا یم  .یـس.یب.یب  هدنیوگ  شرازگ ، همادا  رد 
ياهدروخ دز و  هنحـص  ًاریخا  هک  ولمـساق  هرد  رد  دوب ، تکرح  رد  ناتـسدرک  فرط  هب  لامـش  زا  هک  یـشترا  دحاو  کی  دنیوگ  یم  ناتـسدرک  تارکمد 

نینچمه .دـنا  هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  زابرـس ، طقف 12  دـنیوگ  یم  اـهدرک  .دـش  دراو  نآ  هب  يداـیز  تاـفلت  تفرگ و  رارق  هلمح  دروم  تسا  هدوب  يداـیز 
ياه حالـس  هیلک  هب  یبایتسد  زا  دـعب  دـنیوگ  یم  اهنآ  .دـنتفرگ  رایتخا  رد  ار  يا  هناخزابرـس  قارع ، زرم  کیدزن  هواـپ ، هقطنم  رد  هک  دـنیوگ  یم  اـهدرُک 

(1)« .دندرک دازآ  ار  اهزابرس  دوجوم ،

، نونکات شیپ  هام  شش  دیدش  ياه  گنج  زا  : » درک هئارا  ریز  حرش  هب  .یس.یب.یب  رسفم  کی  ار  روشک  برغ  عضو  زا  یلک  میـسرت  کی  زورما  نینچمه 
یثنخ زین  ار  شترا  عقاو  رد  هدنار و  نوریب  ناتسدرک  زا  ار  بالقنا  نارادساپ  ناگرمشیپ ، .تسا  هدوب  درُک  ياه  کیرچ  ای  ناگرمشیپ  تسد  رد  ناتسدرک 

دز و بلغا ، یناتسهوک ، قطانم  هیـشاح  رد  .دنیآ  یم  رهـش  ياه  نابایخ  هب  دوخ  ياه  حالـس  نودب  طایتحا ، ای  سرت و  يور  زا  یـشترا  نازابرـس  .دندرک 
هک دنراد  هدـیقع  نونکا  دـننزب و  هلمح  هب  تسد  یتلود  ياهورین  هک  دنتـشاد  راظتنا  اهدرُک  گنج و  هن  تسا و  رارقرب  حلـص  هن  .دریگ  یمرد  ییاهدروخ 

(2)« .تسا لمتحم  هلمح  نامه  نیا 
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دروم دوش ، یم  ماجنا  هدـنیآ  یلامتحا  تاکرحت  هب  يراودـیما  موادـت  يارب  رت  شیب  هک  اه  شـالت  يا  هراـپ  اـما  تسا ؛ مکاـح  شمارآ  ارحـص  نمکرت  رد 
: داد شرازگ  يریزو  تسخن  بالقنا  روما  تنواعم  هب  يرمرادناژ  تاعالطا  زورما  .تسا  هتفرگ  رارق  یلحم  یماظتنا  ياهورین  هجوت 

: تسا یکاح  هلصاو  عالطا  »

قیرط زا  ًانمض  .دنتسه  ینیمزریز  تیلاعف  نامزاس و  دیدجت  لوغـشم  ارحـص ، نمکرت  قلخ  یـسایس  یگنهرف و  داتـس  لماوع  هیقب  (3) و   " فلا ياـقآ "  . 1
.دنا هدومن  ییاه  ینارنخس  عامتجا و  دندوب ، هدش  رورت  هک  نمکرت  قلخ  نارس  رفن  راهچ  لزنم  رد  يزورون  مایا  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  ناتسدرک ،

اه و هیمالعا  ًابترم  هدربمان  هدوب و  راکمه  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  اب  دشاب ، یم  دـبنگ  ناتـسرهش  قرب  هرادا  رومأم  هک  .ج.فلا **"  " مان هب  یـصخش  . 2
.دـیامن یم  عیزوت  شخپ و  هدرب ، دـبنگ  فارطا  ارق ي  رگید  و  ایلع " راتات   " هیرق هب  ار  نمکرت  قلخ  هلحنم  داتـس  ياضعا  ییادـف و  ياه  کیرچ  ياه  همان 

(4)« .دشاب یم  يزوی  هحلسا  هضبق  کی  هحلسا ژ 3 و  هضبق  هس  ياراد  دوخ ، یصخش  لزنم  رد  ًانمض 
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رد هلمج  زا  دـهد ؛ یم  همادا  میقتـسمریغ  میقتـسم و  فلتخم  ياه  هویـش  اب  ار  شیوخ  یغیلبت  یجیورت و  همانرب  هدوت ، بزح  ناـگرا  مدرم ، هماـن  هماـنزور 
جنپ اج  نیا  رد  .تالاقم  رابخا و  هئارا  بلاق 

1158 ص :

.30/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 12 ، نامه ، - 1
.30/1/1359 ندنل ، ویدار  یسراف  شخب  ص 9 ، نامه ، - 2

.تسا هدمآ  لماک  مان  دنس  رد  و **  - 3
روـما تنواـعم   ) يریزو تسخن  هب  تاـعالطا ،)  هریاد  نـکر 2( .ا.ا.ج -  يرمرادـنژا  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 042498  دنـس  - 4

.30/1/1359 بالقنا ،)
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دنترابع اه  شرازگ  نیا  تاعوضوم  .تسا  هدـش  ظاحل  اـهنآ  رد  هدوت ، بزح  رظن  دروم  فلتخم  ياـه  هبنج  هک  دوش  یم  رکذ  نوگاـنوگ  يربخ  شرازگ 
هب هتـسباو  ياه  نایرج  زین  یتسیئوئام و  ياه  نایرج  تادیدهت  اهرطخ و  رب  دـیکأت  ناتـسناغفا ، ینونک  تلود  زا  تیامح  بلاق  رد  يوروش  زا  تیامح  زا :

هیامرـس دض  ياه  شیارگ  جیورت  و  نانآ ، یلوصاریغ  ياهدروخرب  نامزاس و  نیا  نافلاخم  هب  داقتنا  بلاق  رد  قلخ  نیدـهاجم  زا  تیامح  نابلط ، تنطلس 
.دوش یم  رکذ  بیترت  هب  هک  تسا  هدش  هئارا  ریز  ياهربخ  بلاق  رد  هدش  دای  دراوم  .ماظن  لخاد  ياهداهن  رصانع و  یلادوئف  دض  يراد و 

يوس هب  ار  بارعا  رظن  دراد  شالت  اکیرما  مسیلایرپما  هک  تفگ  دهاجملا  يریازجلا  همانزور  اب  يا  هبحاصم  رد  هیروس ، هجراخ  ریزو  مادـخ ، میلحلادـبع  »
اپورا درادن  ناکما  هک  درک  هفاضا  مادخ  .دنریگب  هدـیدان  ار  یلـصا  نمـشد  هک  دـنک  راداو  ار  یبرع  ياهروشک  بیترت  نیدـب  دزاس و  فرحنم  ناتـسناغفا 

تـسایس یبرغ  ياپورا  هک  نآ  رگم  تسا ؛ اکیرما  تسایـس  زا  يور  هلابند  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  تسایـس  نوچ  دـنک ؛ لح  ار  نیطـسلف  هلئـسم  دـناوتب 
(1)« .دنک ذاختا  یلقتسم 

رد روشک  تشوگ  نامزاس  لماع  ریدـم  روتـسد  هب  یناریا " نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  نویـساردفنک   " یبالقنادـض یتسیئوئاـم و  کـهورگ  هیمـالعا  »
کهورگ نیا  ياه  هیمالعا  دنتفر ، دوخ  راک  لحم  هب  هک  یماگنه  نیدرورف  زور 30  روشک  تشوگ  نامزاس  نانکراک  .دـش  بصن  نامزاس  نیا  ياهولبات 

هئطوت يرگاشفا  هب  طوبرم  دور ، یم  راظتنا  اه  کهورگ  نیا  زا  هک  روط  نامه  هیمالعا  نومـضم  .دـندرک  هدـهاشم  هرادا  یهگآ  ولباـت  رد  ار  یبالقنادـض 
(2)« .دوب یمالسا  يروهمج  ینوگنرس  رد  سور  تردقربا 

نتـشون یبالقنادـض  لامعا  نیا  زا  يا  هنومن  .دـنا  هدز  نورزاـک  رهـش  رد  يراد  هنماد  تیلاـعف  هب  تسد  بالقنادـض  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  لـماوع  ًاریخا  »
شزومآ و رد  رـس  ًاصوصخ  رهـش و  ياهراوید  رب  يولهپ ، لـیلج  نادـناخ  داـب  هدـنیاپ  یهاـشنهاش ، شترا  ریلد  نارـسفا  رب  دورد  هاـش ، دـیواج  ياـهراعش 

(3)« .تسا شرورپ 

كوکشم رصانع  يا  هدع  هلیسو  هب  حبص  تعاس 4  هام  نیدرورف  هبنش 30  زور  ناهفصا ، ضیف  هکلف  رد  عقاو  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  تایرشن  کسویک  »
نانمشد دوس  هب  دریگ ، ماجنا  مان  ره  ریز  هناهب و  ره  اب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  ریاغم  یبالقنادض و  لامعا  نیا  ام  .دش  هدیـشک  شتآ  هب 

(4) .مینک یم  موکحم  تدش  هب  ار  نآ  میناد و  یم  اکیرما  مسیلایرپما  هژیو  هب  ناریا  بالقنا 

یط نیدرورف  زور 19  هدش ، وغل  بالقنا  لک  یناتسداد  تاماقم  فرط  زا  ًاریخا  يو  یناتسداد  مکح  هک  رهـشوب  یمالـسا  بالقنا  ناتـسداد  یناسح  یقت  »
بالقنا ياه  هاگداد  رد  كوکشم  لماوع  ذوفن  دروم  رد  يرگاشفا  هب  درک ، داریا  رهـش  نیا  یتخت  مویداتـسا  رد  یظفاحادخ  ناونع  هب  هک  ینارنخـس  کی 
رهـشوب بالقنا  هاگداد  رایداد  هتفرگن و  رارق  يو  رایتخا  رد  مالعا  يارب  رهـشوب  ناتـسا  ياه  یکاواس  یماسا  هک  تشاد  راهظا  یناـسح  یقت  .تخادرپ ... 

.تسا هتشادهاگن  دوخ  دزن  مه  ار  نآ  دیلک  هتشاذگ و  قودنصواگ  رد  ار  يرادهب  ياه  یکاواس  تسیل 
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ص 7. ذخأم 73 ، - 3

ص 2. ، 31/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 4
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یم هدـناوخارف  هاگداد  هب  يو  بناج  زا  هک  هتـسباو  گرزب  ناراد  هیامرـس  اه و  لادوئف  هک  درک  مالعا  نینچمه  رهـشوب  یمالـسا  بالقنا  قباـس  ناتـسداد 
يرارف رهـشوب  بالقنا  هاگداد  تیلوئـسم  هطیح  زا  ای  دـندش و  یم  دازآ  ای  دـنا  هدروآ  لمع  هب  ار  الاب  ياه  هدافتـسا  ءوس  هک  لماوع  نامه  طسوت  دـندش ،
مالعا یناسح  یقت  زا  ار  دوخ  تیامح  ددرگ " دـیاب  اقبا  بالقنا  ناتـسداد   " ياهراعـش اب  رهـشوب  یلاها  زا  يدایز  هورگ  مسارم ، نیا  رد  .دـندش  یم  هداد 

ار يو  زا  نارادساپ  تیامح  درک و  موکحم  ار  رهشوب  بالقنا  ناتـسداد  قیلعت  مکح  ینانخـس ، نمـض  مسارم  نیا  رد  زین  نارادساپ  هاپـس  هدنیامن  .دندرک 
(1)« .درک مالعا 
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هب باطخ  يا  هیمالعا  یط  تسا ، لاعف  هدوت ، بزح  هلمج  زا  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  یتاـغیلبت  ياـه  شـالت  اـب  هلباـقم  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  کیژولوئدیا ، ثحب  هرابرد  مرتحم  تیریدم  نآ  توعد  وریپ  : » درک مالعا  نویزیولت  ویدار  تیریدم 

لابقتـسا اب  تسا ، هدرک  مالعا  اهراب  همان  هیناـیب و  قیرط  زا  رگید ، ياـج  ره  دجـسم و  هاگـشناد و  رد  اـی  نویزیولت و  رد  هچ  دازآ  ثحب  تاـسلج  لیکـشت 
(2)« .دیامن یم  یفرعم  تسیچ " انبریز   " ثحب رد  تکرش  يارب  ار  یناجنسفر  یمشاه  ربکا  یلع  ياقآ  مالسالا  تجح  ردارب  هدنزاس ، مادقا  نیا  زا  دیدش 
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رد دـیدج  ماظن  دـنرادروخرب ، صاوخ  لفاحم  رد  تیعورـشم  یعون  دـنمورین و  لکـشت  یبالقنا و  هقباس  زا  هک  یبهذـمریغ  تردـقرپ  نافلاخم  رب  هوـالع 
هکلب تسا ، ماظن  یتدـیقع  ساسا  اب  تفلاخم  عضوم  زا  هن  ناـشتفلاخم  هک  یناـفلاخم  تسا ؛ ور  هبور  زین  یتردـقرپ  یبهذـم  نادـقتنم  اـب  اـه  هبنج  یـضعب 
زورما هبحاصم  .دنتـسه  هتـسد  نیا  هرمز  رد  دیلقت  عجارم  یخرب  .دشاب  یم  بالقنا  دـیدج  ياه  شزرا  زا  هتـساخرب  تامازلا  اه و  شور  یخرب  اب  تفلاخم 

رد زین  ار  یتالالتخا  دـیدج ) یحالـصا  ياـه  هماـنرب  اـب  دروخرب   ) روبزم هلئـسم  هیـشاح  رد  هک  تسا  دراوم  نیا  هلمج  زا  یناـحور  قداـص  دیـس  هللا  تیآ 
: تشون هراب  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور  .دش  بجوم  ام  روشک  یجراخ  تسایس 

تارظن هطقن  تفرگ ، تروص  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ  روضح  اب  ناشیا  لزنم  رد  هک  یتاعوبطم  هبحاصم  کـی  رد  یناـحور  قداـص  دیـس  هللا  تیآ  »
زا سپ  هتخادرپ و  یـضرا  تاحالـصا  هلئـسم  هب  یهاتوک  نانخـس  یط  ادـتبا  یناحور  هللا  تیآ  .دنتـشاد  راهظا  تکلمم  رد  يراج  لئاسم  نوماریپ  ار  دوخ 

تاداسفا هکلب  تسین ، تاحالـصا  نیا  دـندوزفا : هدومن و  ضارتعا  یـضرا  تاحالـصا  نوماریپ  تاعوبطم  رد  تـالاقم  زا  یخرب  جرد  هب  یهاـتوک  هراـشا 
(3)« .تسا

نارگید هب  دنریگب و  هدیشک  تمحز  نآ  يور  هک  یـسک  زا  ار  نیمز  دیابن  هکنیا  هب  هراشا  اب  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  یناحور  هللا  تیآ   » دادماب شرازگ  هب 
دیاب دوشب  یتاحالصا  تسا  رارق  رگا  هک  درک  دیکأت  تسا ، رایسب  يزرواشک  دعتسم  ياه  نیمز  ناریا  رد  هکنیا  يروآدای  دنهدب و 
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رارق تشک  يارب  نیعراز  نیا  راـیتخا  رد  ضوعـالب  ماو  ناوـنع  هب  يرادـقم  نداـعم  تفن و  دـمآرد  زا  دـهدب و  مدرم  نیعراز و  هب  ار  یـضارا  نیا  تـلود 
ییاه حرط  نیناوق و  ماکحا و  دیوگ  یم  ام  یساسا  نوناق  تفگ : نآ  نارادفرط  حرط و  نیا  هب  هراشا  اب  سپس  یناحور  هللا  تیآ   » دادماب هتـشون  هب  .دنهد »

املع مه  صخـشم  زیمم  تسین  مالـسا  فلاخم  ینوناق  هچ  تسا و  مالـسا  فلاخم  ینوناـق  هچ  هکنیا  دـشاب و  مالـسا  نیزاوم  قبط  دـیاب  دوش  یم  ارجا  هک 
(1)« .تسا یساسا  نوناق  فالخ  دننک  یم  ارجا  دنراد  هک  یحرط  نیا  دش : روآدای  سپس  دنتسه و 

هک تسا  نآ  یضرا  تاحالصا  نیرتهب  میقفاوم و  یضرا  تاحالصا  اب  ام  : » تشاد راهظا  نینچمه  یناحور  هللا  تیآ  یمالسا  بالقنا  همانزور  شرازگ  هب 
يا هدع  هک  نیا  هن  تسه ؛ زین  ام  لوبق  دروم  میتسه و  ناشیا  میلـست  ام  دـسرب ، بالقنا  ربهر  بیوصت  هب  یحرط  هچنانچ  دـشاب و  هتـشاد  تقفاوم  مالـسا  اب 

یناهفـصا اضر  مناد  یمن  نم  دوزفا : هدومن و  هراشا  یناهفـصا  اضر  داتـسا  ياه  هتـشون  هب  هاگ  نآ  .دننک  حرطم  ار  تاحالـصا  مالـسا ، زا  تخانـش  نودب 
(2)« .درادن ای  دراد  داوس  ًالصا  تسیک و 

رد تفگ : يزوریپ  نیا  رد  نامیا  داقتعا و  شقن  هتـشذگ و  میژر  رب  ناریا  مدرم  يزوریپ  هب  هراشا  اب  قارع  دروم  رد  یناـحور  هللا  تیآ  : » دادـماب هتـشون  هب 
مینک یم  اعدا  مه  ام  دـنکب  ار  اعدا  نیا  قارع  رگا  میتفگ  مه  ام  تسا و  اـم  لاـم  هناـگ  هس  ریازج  هک  درک  مـالعا  قارع  تیعقوم  نآ  رد  بـالقنا و  لـیاوا 

(3)« .دندرک هلمح  قارع  هب  یبرع  کلامم  مومع  هک  دش  نیا  هجیتن  تسا و  ام  لام  نیرحب 

امش هتفگ  نیا  تفگ  نم  هب  ینفلت  هجراخ ، روما  ریزو  يدزی  میهاربا  رتکد  اما  : » تفگ درک و  هراشا  يدزی  رتکد  لمعلا  سکع  هب  سپس  یناحور  هللا  تیآ 
نودب صخش  کی  ارم  ناشنانخـس  رد  ناشدوخ  هرخالاب  .دیدرگ  زاب  دوخ  هتفگ  زا  مینک  یم  شهاوخ  دروآ و  یم  دوجو  هب  یبرع  کلامم  رد  ادص  رس و 
ندـش ادـج  حرط  هک  یتلود  اریز  تسا ؛ هدوب  تسرد  عقوم  نآ  رد  نم  فرح  هک  دندیـسر  هجیتن  هب  لاـح  .دـندروآ  باـسح  هب  یتـلود  هاگتـسد  رد  ماـقم 

(4)« .دوب ینوناقریغ  یتلود  ام  رظن  زا  دوب ، هدومن  اضما  ار  نیرحب 

هب دنا  هدرک  عورـش  الاح  دنک و  یم  اعدا  یتردـق  هچ  اب  قارع  نآلا  مینیب  یم  هکنیا  هب  دـش  ببـس  اهراک  نیا  : » دوزفا یناحور  هللا  تیآ  دادـماب  شرازگ  هب 
اهنیا دوب  دنـسپ  ایند  میدز و  یم  نیرحب  هب  عجار  یباسح  فرح  کی  هک  تقو  نآ  تسا  ام  لام  نئادم  دادـغب و  مییوگ  یم  ام  دـنک  اعدا  قارع  رگا  هکنیا 

: تفگ سپس  یناحور  هللا  تیآ  .دنک  یمن  لوبق  ام  زا  ایند  هک  دنیوگ  یم  دادغب  هب  عجار  الاح 
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رت گرزب  تسا  لهـس  هک  قارع  نآلا  .تسا  یقاب  همه  داحتا  تدحو و  نامه  نآلا  دنهدب  رظن  نویناحور  دنـشاب و  نویناحور  اب  مدرم  دـنراذگب  ًاعقاو  رگا 
(1)« .دش دنهاوخ  بولغم  هک  دنمهف  یم  ناشدوخ  تسا  ینیمخ  ماما  صخش  ای  تیناحور  شفرط  هک  دنادب  رگا  مه  اهنآ  زا 

تکلمم رد  تیلوئسم  کی  باسح  هب  هن  یناحور  درف  کی  باسح  هب  ام  تفگ : یناحور  یمظعلا  هللا  تیآ  يوروش  ناناملسم  دروم  رد  : » دادماب هتشون  هب 
ام دارم  نم ، اهنت  هن  ینعی  دشاب  ام  اب  ناشطباور  یبهذـم  مسارم  ماجنا  رد  دـیاب  دنتـسه  يوروش  رد  هک  ناملـسم  نویلیم  یلا 60  نیب 50  هک  میتسه  یعدم 
هللا تیآ  .دننک  نییعت  ار  اجنآ  ناناملسم  هفیظو  مالسا  کلامم  دیاب  دشاب  رـصم  فجن و  ای  مق  ای  مییوگ  یمن  مه  هعیـش  تیناحور  مالـسا ، تیناحور  ینعی 

يرطخ هکنیا  دروم  رد  .میرادن  تکلمم  راک  هب  يراک  مینکب ، يوروش  روما  رد  تلاخد  هکنیا  هن  مییوگ  یم  هکنیا  دـش : روآدای  سپـس  یناحور  یمظعلا 
هللا تیآ  .دـشاب  منک  یمن  لاـیخ  ناریا  يارب  يرطخ  تفگ : یناـحور  یمظعلا  هللا  تیآ  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  يوروـش  يوـس  زا  ناریا  يارب  تـسا  نـکمم 

(2)« .دوش عطق  یمالسا  کلامم  زا  اهنآ  همه  تسد  دیاب  تفگ : درک و  هراشا  تردقربا  ود  یسایس  ياه  شزاس  هب  سپس  یناحور 

حرطم یلئاسم  هچ  هک  نیا  ینیمخ و  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  اب  ناش  ریخا  تاقالم  هب  هراشا  نمض  یناحور  هللا  تیآ  : » یمالـسا بالقنا  همانزور  شرازگ  هب 
اب تساوخ  یم  يرگید  صخـش  ره  رگا  تسین و  بوخ  ناشلاح  ماما  دنتفگ  دندمآ و  نم  شیپ  ناکـشزپ  ماما ، قاتا  هب  نم  دورو  زا  لبق  دنتفگ : هدیدرگ ،
زا مه  نم  .دوشب  ینابصع  دینکن  حرطم  ماما  اب  ار  یلئاسم  هک  تسا  نیا  نامشهاوخ  یلو  دیا ؛ هدروآ  فیرـشت  امـش  اما  میتشاذگ ؛ یمن  دنک ، تاقالم  ماما 

(3)« .دندوب نادنخ  داش و  بوخ ، رایسب  ناشیا  لاح  هک  یتروص  رد  مدرک ؛ يراددوخ  ناشیا  اب  لئاسم  زا  یضعب  حرط 

هب قارع  هچنانچ  درک  مالعا  ناریا  یبهذـم  ناربهر  زا  یکی  یناـحور  قداـص  هللا  تیآ  داد : شرازگ  هسنارف  يرازگربخ  هدـش ، داـی  تاراـهظا  باـتزاب  رد 
یعدم رگیدراب  ناریا  دنهد ، همادا  دـش ، قاحلا  روشک  نیا  هب  ناریا  شترا  هلیـسو  هب  لاس 1971 ، رد  هک  زمره  هناهد  یناریا  هریزج  هس  يارب  دوخ  ياـعدا 

(4) .دوش یم  ناریا  هب  نیرحب  قاحلا 

.تفای لالقتسا  دحتم ، للم  نامزاس  يرگ  یجنایم  لابند  هب  لاس 1971 ، رد  نیرحب  هک  درک  يروآدای  همادا  رد  روبزم  يرازگربخ 

709

کی عقاو  رد  دش ، رشتنم  یمالسا  يروهمج  همانزور  رد  روشک ، ناملسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا  ياضما  اب  زورما  هک  يا  هینایب 
رد " روبزم هینایب  هک  تشون  یمالـسا  يروهمج  همانزور  .دوش  یم  بوسحم  اه  هاگـشناد  ریخا  نارحب  فرط  رـصنع  نیرت  یلـصا  یفرعم  رد  یمـسر  مالعا 

نامه عقاو  رد  ناملسم ، نایوجشناد  ياه  نامزاس  یمالسا و  ياه  نمجنا  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هدش  رداص  اه " هاگشناد  رد  يرسارس  هیفصت  اب  هطبار 
فالتئا یتالیکشت  ناونع 
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ناملسم نایوجشناد  ناونع  اب  اه ، لکشت  نیا  ناگدنیامن  تسا و  روشک  رسارس  ياه  هاگشناد  رد  ینیمخ  ماما  یسایس  یـشم  راداوه  ناملـسم  نایوجـشناد 
، اه هاگـشناد  هصرع  رد  یبالقنا " تیعـضو   " موادت زا  یعون  هب  عقاو  رد  هینایب ، نیا  رد  نانآ  .دنراد  روضح  یـسوساج " هنال   " يارجام رد  ماما ، طخ  وریپ 

.دنا هتخادرپ  نآ  نییبت  هب  دنا و  هدرک  عافد  دیدج ،" ماظن   " زا عافد  لیذ  هتبلا 

رد .دیآ » دوجو  هب  ناریا  رسارس  ياه  هاگشناد  مامت  رد  یـساسا  یبالقنا  دیاب  : » تسا هدش  جرد  ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  زا  ترابع  نیا  هینایب ، عورـش  رد 
: تسا هدمآ  هینایب  نیا 

ییاکیرما یمتسیس  دراد ؛ تیمکاح  ام  یشزومآ  یلاع  زکارم  رب  نانچمه  هاش  میژر  هلکشتم  رـصانع  زا  يرـصنع  ناونع  هب  اه  هاگـشناد  رب  مکاح  متـسیس  »
هک دوب  ظاحل  نیا  هب  مینک و  یم  سح  اه  هاگـشناد  رد  نانچمه  ار  نئاخ  هاش  راکتیانج و  ياکیرما  نیگنـس  روضح  زورما  ام  .شا  هتـسباو  عون  زا  مه  نآ 

 ... .درک يریگولج  ًادیدش  ناریا  رسارس  ياه  هاگشناد  رد  قباس  میژر  ياه  يزومآدب  زا  دیاب  دومرف : ماما 

شخب ققحت  هک ...  یبالقنا  یمالسا و  یماظن  تهج  رد  ار  اه  هاگـشناد  رب  مکاح  یمالـسادض  نفع و  متـسیس  میدش  نآرب  یمالـسا  نامرآ  ققحت  تهج 
و نئاخ ، نیـسح  مادص  هدـناشن  تسد  میژر  تازواجت  اکیرما و  مزیلایرپما  تادـیدهت  ثداوح و  ریـس  اما  میزاس ؛ نوگرگد  دـشاب ، نامتلم  قحب  تساوخ 

هویش ذاختا  هب  ار  ام  هک  درک  داجیا  ار  يّوج  قارع ، نئاخ  میژر  راکتیانج و  ياکیرما  اب  يورایور  هزرابم  تهج  ورین  فرص  یگدامآ و  يرایشوه و  موزل 
: میراذگب نایم  رد  ناملسم  تلم  اب  ار  یبلاطم  میناد  یم  مزال  اج  نیا  رد  .میشخب  موادت  ههبج ، یمامت  رد  ار  ماما  طخ  ات  تشاداو  دیدج  يا 

پچ ياه  که  ورگ  دـیدش  تفلاخم  اب  هک  میدوب  هاگآ  ًالماک  تخیر ، نامنهذ  رد  ار  یـساسا  بالقنا  حرط  تشگ و  رداص  ماما  مایپ  هک  هظحل  نآ  زا  ام 
ات دندید ؛ یم  اه  هاگشناد  ندش  یمالسا  رد  ار  شیوخ  گرم  اهنآ  میتفای و  یم  اه  هاگشناد  رد  ار  نانآ  نمأم  اهنت  هک  ارچ  دش ؛ میهاوخ  ور  هبور  تسار  و 

هلمح و هنوگره  هدامآ  لبق  زا  ظاحل  نیدب  دندناوخ ؛ بالقنا  هب  بالقنا  دض  مایپ  ار  ماما  مایپ  هناحیقو  نفع ، ياه  کهورگ  نیا  زا  یضعب  یتح  هک  ییاج 
شیوخ رادـیب  قلخ  تیامح  هب  و  هار ، تیناقح  هب  نامنامیا  دوب و  ماما  دومنهر  هب  ناـم  هیکت  هک  اـج  نآ  زا  اـما  میدوب ؛ دوخ  هیلع  ینکارپ  نخـس  تمهت و 

اه هاگشناد  ندومن  یمالسا  هار  اهنت  هک  میدقتعم  ام  .میدیـسارهن  تمهت  ریوزت و  هئطوت و  هنوگره  زا  میدادن و  هار  دوخ  هب  کش  يا  هرذ  میدوب ، مرگتـشپ 
ياه هبارخ  هب  زج  ار  یهاگـشناد  یمالـسا  نیون  يانب  تسا و  اه  هاگـشناد  رب  مکاح  دوجوم  ماـظن  فقوت  ورگ  رد  یهلا ، یبـالقنا و  یماـظن  ینیزگیاـج  و 

هک میراد  یم  مـالعا  میناد و  یم  لوئـسم  ناملـسم  ره  یمالـسا  یبـتکم و  مربـم  هفیظو  ار  هار  نیا  رد  شـالت  تخاـس و  ناوتن  اـنب  نهک ، هدیـسوپ  متـسیس 
ادـخ و رب  لکوت  اب  هار  نیا  رد  هتـشادرب و  ماگ  اه  هاگـشناد  رد  یمالـسا  یگنهرف  بالقنا  ماما و  ماـیپ  ققحت  تهج  رد  هنارـصم  ورین و  ماـمت  اـب  ناـنچمه 

.میهد یمن  هار  لد  هب  کش  سرت و  يا  هرذ  کحضم  يرگیچوه  لذتبم و  شالت  هنوگ  چیه  زا  نامناملسم ، نامرهق و  مدرم  تیامح  هب  یمرگلد 
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داب رارقرب  اه ، هاگـشناد  نورد  رد  اکیرما  ياه  هاگیاپ  داب  دوبان  شا ، یلخاد  ياه  هاگیاپ  گرزب و  ناطیـش  اکیرما  رب  گرم  .نونموملا  لکوتیلف  هللا  یلع  و 
(1)« .ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالسا  يروهمج 
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نایوجـشناد ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياـه  نمجنا  ياـه  لکـشت  بلاـق  رد  ماـما ، وریپ  ماـظن و  راداوه  ناملـسم  نایوجـشناد  اـه  هاگـشناد  ریخا  نارحب  رد 
نامزاس قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  هژیو  هب  فلاخم  ياه  هورگ  هب  هتـسباو  نایوجـشناد  ار  نانآ  لباقم  فرط  .دـنراد  رارق  نایرج  يوس  کـی  رد  ناملـسم ،

قلخ و نیدهاجم  نامزاس  ود  شقن  نایم  نیا  رد  .دنهد  یم  لیکـشت  رگراک  هار  و  رگراک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ 
نیرت هدمع   (2)" ناملسم نایوجشناد  نمجنا   " يرسارس تالیکشت  ششوپ  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هژیو  هب  تسا ؛ رت  يدج  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ 

اه هاگـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  لباقم  فرط  ار  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ياـهورین  ناوت  یم  هحماـسم ، یکدـنا  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ اراد  ار  شقن 
اهنآ هب  هجوت  هک  دوش  یم  هئارا  اج  نیا  رد  تسا و  هدش  باختنا  اه  هاگـشناد  ثداوح  هرابرد  بلطم  ود  دـهاجم ، هیرـشن  زورما  هرامـش  زا  .درک  بوسحم 

.دهد ناشن  ریخا  ثداوح  رد  ار  روبزم  نامزاس  درکلمع  عضاوم و  زین  هاگیاج و  شقن و  دناوت  یم 

يالاب .دنک  یم  رظن  بلج  لوا  هحفص  رتیت  نیرت  گرزب  تروص  هب  اه "، هاگشناد  لیطعت  بوشآ و  شاشتغا ، هئطوت  ترابع "  هیرشن ، نیا  لوا  هحفص  رد 
هخاش هینایب  عقاو  رد  بلطم  نیا  .تسا  هدـش  جرد  دـننک " یم  اشفا  یلاع  سرادـم  اه و  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نمجنا  تراـبع " ناونع ، نیا 

ار ماظن  ناراداوه  و  هاوخ ، یقرت  نایرج  ار  یبهذـمریغ  پچ  ياه  هورگ  دوخ و  نامزاس  نآ ، رد  هک  تسا  ریخا  ثداوح  هراـبرد  ناـمزاس  نیا  ییوجـشناد 
طخ وریپ  ناملسم  نایوجشناد  هب  شیوخ ، ياه  يذوفن  تاعالطا  زا  هدافتسا  اب  ار  ینونک  تکرح  يریگ  لکـش  یگنوگچ  دناوخ و  یم  یعاجترا  ینایرج 

.دنک یم  بستنم  هنال "  " رد رقتسم  ماما 

نیا هدننک  زاغآ  دارفا  تسا : هدـمآ  نینچ  *، (3) هدش هئارا  نارهت " یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا   " ياضما اب  هک  هینایب  نیا  رد 
ياه نمجنا  رصانع  زا  یضعب  نایرج 
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لوبق نآ  ياهداهن  يارب  هن  تموکح و  يارب  هن  تکرح ، يارب  هن  ار  یمالـسا "  " تفـص هک  دوب  نامزاس  هدـیا  نامه  جـیورت  عقاو  رد  مان  نیا  باـختنا  - 2

رد یتح  یشم و  طخ  رد  یمالسا  دیق  ندرک  اهر  اب  هک  یناملـسم  دارفا  درمـش ؛ یم  یفاک  ار  تالیکـشت  دارفا  ندوب  ناملـسم  رب  هیکت  ًافرـص  هکلب  تشاد ؛
یم ذخا  ار  اهنآ  صاخ  میهافم  تادیکأت و  تایبدا و  یتدم  زا  سپ  دندش و  یم  هدیـشک  یبهذمریغ  ياه  لکـشت  تمـس  هب  جیردت  هب  ینابم ، زا  يرایـسب 

نامزاس ذوفن  هقباس  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  تشاد و  يدایز  ییآراک  ورین  بذج  هلحرم  رد  ندوب ، ناملـسم  تفـص  نیا  لاح ، نیا  اب  .دـنتفریذپ  یم  دـندرک و 
ياه هدوت  تعسو  رظن  زا  روبزم  نامزاس  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ یم  بیقر  یبهذمریغ  ياه  هورگ  زا  نتفرگ  یـشیپ  بجوم  یبهذم ، عماجم  اه و  هداوناخ  رد 

، لمع رد  جیردت  هب  سپس  مان و  رد  ادتبا  اما  دندش ، یم  بذج  ندوب  ناملسم  دیق  اب  هک  یناراداوه  دوبن ؛ هسیاقم  لباق  یبهذمریغ  ياه  نامزاس  اب  راداوه ،
.دش یم  هتشادرب  اهنآ  تکرح  زا  ندوب  یمالسا "  " دیق

.قلخ ص1185 نیدهاجم  نامزاس  ییوجشناد  هخاش  هینایب  لماک  نتم  شرازگ 710 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - * 3
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فادـها .دوش  یم  هفاضا  اهنآ  عمج  هب  رگید  رفن  دودح 20  يدنچ  زا  سپ  دـندوب و  رفن  ادتبا 10  نایرج  نیا  نارادمدرس  .دنا  هدوب  اه  هاگـشناد  یمالـسا 
همانرب یط  رد  .اه ...  هاگشناد  هیلع  رب  دوب  يا  هئطوت  لصا  رد  یلو  دوب ؛ اه !! هاگشناد  طیحم  يزاسکاپ  هیفصت و  یشزومآ و  ماظن  حالـصا  ًارهاظ  دارفا  نیا 

ناـمتخاس رد  روبزم  رفن  هب 30  دـنیآ و  یم  نارهت  هب  فلتخم  ياه  ناتـسرهش  یمالـسا  ياه  نمجنا  زا  رفن  دودح 50  يرفن ، هورگ 30  نیا  راـک  يزیر و 
هب دیاب  اه  حالس  همه  ینیمخ ، ماما  هدومرف  هب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدهاشم  .دندرگ  یم  لوغشم  يزیر  همانرب  همادا  هب  دنوش و  یم  قحلم  ترافس  تشپ 

نیا يزیر  حرط  تدـم  لوط  رد  .تسا  هدـش  يریگ  هناشن  تکلمم  نیا  زا  ییاهداهن  هچ  تمـس  هب  دارفا  نیا  حالـس  دور ، هناشن  اـکیرما  مسیلاـیرپما  تمس 
هک تسا  هتفه  کی  دودح  دارفا  نیا  .دسر  یم  رفن  دودح 200  هب  دارفا  نیا  دادعت  هک  نیا  ات  دیدرگ ، هفاضا  دارفا  نیا  عمج  هب  زین  يرگید  رـصانع  همانرب ،

.دنشاب یم  يرسارس  حرط  نیا  ندرک  هدایپ  یپ  رد 

هاوخ یقرت  ياهورین  جارخا  هاگـشناد و  موم  رهم و  روبزم ، ياهورین  ییاهن  فده  هک  دـنک  یم  نایب  دزادرپ و  یم  روبزم  حرط  حیـضوت  هب  هینایب  همادا ، رد 
(1) .دنشاب هتشاد  اه  هاگشناد  رد  ناشاه  یبلطراصحنا  يارب  یهاگنالوج  دندش ، دورطم  هعماج  زا  یلک  هب  یتقو   » ات تسا ، هاگشناد  زا  ییوجشناد 

اب هک  شرازگ  نیا  رد  .تعنص  ملع و  هاگشناد  لبق  زور  ثداوح  زا  تسا  یشرازگ  هدش ، هراشا  نآ  هب  دهاجم  هیرشن  زورما  هرامـش  رد  هک  يرگید  بلطم 
: تسا هدمآ  هلمج  زا  هدش ، جرد  اه " هاگشناد  رد  جرم  جره و  ياه  ماگ  نیلوا  ای  تعنص  ملع و  هاگشناد  هب  موجه   " ناونع

دنروآ و یم  موجه  هاگـشناد  يدورو  برد  تمـس  هب  یمالـسا  نمجنا  هب  بستنم  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  نیدرورف ، هبنشجنپ 28  حبص  تعاس 8  دودح 
هدع ناملسم و  نایوجـشناد  نمجنا  ناردارب  نارهاوخ و  لمعلا  سکع  ضارتعا و  دروم  لمع  نیا  .دننک  یم  ار  نآ  ندرک  موم  رهم و  برد و  نتـسب  دصق 
یم ینیشن  بقع  هب  روبجم  اهنآ  هک  يروط  هب  دنتسیا ؛ یم  راک  نیا  لباقم  رد  هناعطاق  دریگ و  یم  رارق  زرابم  نانکراک  ناداتسا و  نایوجشناد و  زا  يرگید 

.دنوش

هب عورش  دنوش و  یم  يرگید  ياه  هویـش  هب  لسوتم  دندوب ، هتفرگن  يا  هرهب  دوخ  هیلوا  موجه  زا  هک  روبزم  رـصانع  تعاس 9  دودح  نایرج ، نیا  لابند  هب 
لابند هب  .دننک  یم  کیرحت  زین  ار  هاگشناد  هداس  نارگراک  نینچمه  اهنآ  .دننک  یم  فارطا  تالحم  هاگآان  مدرم  نیب  هاگـشناد  دروم  رد  بیذاکا  شخپ 

روآدای هک  اه -  هشیـش  نتـسکش  هاگـشناد و  سیئر  یلاخ  نامتخاس  هب  موجه  نمـض  مدرم ، یبهذـم  كاپ  تاساسحا  زا  هدافتـسا  ءوس  تاـکیرحت و  نیا 
ددـص رد  سیئر  قاتا  لخاد  رد  هدـش و  سیئر  ياه  قاتا  دراو  هرجنپ  زا  دوب -  یهاشاضردـمحم  میژر  اه و  هاگـشناد  رودزم  دراگ  هلمح  موش  ياـهزور 

نامتخاس يالاب  رب  وگدنلب  بصن  اب  هدـش  رکذ  دارفا  .دـنیآ  یمرب  دانـسا ) ظفح  حالطـصا  هب  ناونع  تحت   ) هاگـشناد لاغـشا  اب  هطبار  رد  يداتـس  لیکـشت 
.دننک یم  هدافتسا  زین  یبهذم  راعشا  نآرق و  راون  زا  دوخ  ياهراک  هب  نتشاذگ  ششوپ  تهج  هاگشناد ، دجسم 
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ندناشک رد  یعس  دنا ، هدرک  فرصت  ار  هاگشناد  اه  تسینومک  هک  نیا  رب  ینبم  يدراکالپ  اب  یمالسا  نمجنا  نایوجشناد  زا  يا  هدع  تعاس 9:30  دودح 
یم هجاوم  دوخ  هناحوبذم  تامادـقا  ندـنام  هجیتن  یب  نایوجـشناد و  هنانامرهق  تمواقم  اب  نوچ  نارگـشاشتغا  .دـننک  یم  هاگـشناد  لخاد  هب  هاگآان  مدرم 

تسینومک هک  نیا  لیبق  زا  بیذاکا  رـشن  نمـض  دنناشک و  یم  دجاسم  هب  یتح  سرادم و  هب  ار  تاعیاش  دنهد و  یم  شرتسگ  ار  دوخ  یبیرف  ماوع  دنوش ،
يوس هب  هدش  کیرحت  هاگآان و  مدرم  .دنورب  هاگـشناد  هب  مالـسا  زا  عافد  يارب  دـنهاوخ  یم  مدرم  زا  دـنا ، هدرک  لاغـشا  ار  اه  هاگـشناد  نیدـهاجم ، اه و 

.دوش یم  هدید  اهنآ  نیب  رد  زین  ممعم  يا  هدع  هنافسأتم  دنیآ و  یم  هاگشناد 

رد .دنرب  یم  موجه  دادرخ  نامتخاس 15  تمس  هب  هاگ  نآ  .تشادن  هئطوت  هقرفت و  زج  ییاوتحم  تقیقح  رد  هک  دوش  یم  ارجا  تدحو  حالطـصا  هب  زامن 
راوریجنز دنتفرگ و  نایم  رد  ینیگن  نوچ  ار  دوخ  ناگتـشذگ  ثاریم  دوخ و  هناخ  دندوب ، هدرب  یپ  اهنآ  موش  فدـه  هب  هک  یبالقنا  نایوجـشناد  نیب ، نیا 

زا نت  دنچ  هنایـشحو ، موجه  نمـض  دنداد و  ناشن  ار  دوخ  زجع  دـندش ، هجاوم  نایوجـشناد  هناتخـسرس  تمواقم  اب  یتقو  نیمجاهم  .دـندز  هقلح  نآ  رود 
(1) .دندربن شیپ  زا  يراک  یلو  دندرک ؛ حورجم  ار  ناردارب 
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لفاحم اه و  تیـصخش  نابز  زا  شیوخ  ياهرظن  جیورت  هعاشا و  قیرط  زا  میقتـسمریغ  مادقا  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  هدافتـسا  دروم  ياه  شور  هلمج  زا 
شالت نامزاس  رگید  مادـقا  میقتـسمریغ ، میقتـسم و  تاکرحت  رانک  رد  زین  ریخا  لـئاسم  رد  .دـنطبترم  ناـمزاس  اـب  يوحن  هب  هتبلا  هک  تسا  یتالیکـشتریغ 

هینایب  " ناونع اب  هک  تسا  يا  هینایب  نآ ، هنومن  .تسا  نآ  جیورت  سپس  و  نارگید ، نابز  زا  نامزاس  رظن  دروم  ياوتحم  اب  صاخ  ییاه  هینایب  رودص  تهج 
نآ یناسک  هچ  هک  تسا  هدشن  رکذ  اما  تسا ؛ هدش  جرد  دهاجم  هیرشن  رد  ملعم " تیبرت  هاگـشناد  هب  شابوا  هلمح  هرابرد  هاگـشناد  یملع  تئیه  ياضعا 
هک اضما  نودب  هینایب  نیا  .تسا  هدشن  هراشا  زین  دنا  هدرک  اضما  ار  هینایب  نیا  هک  روبزم  هاگـشناد  یملع  تئیه  ياضعا  دادعت  هب  یتح  دـنا و  هدرک  اضما  ار 

: دش جرد  دهاجم  هیرشن  رد  حرش  نیا  هب  تسا ، رگید  فرط  یعطق  دییأت  فرط و  کی  دض  رب  هماناعدا  کی  ًالماک 

همادا هاگـشناد  رد  بش  همین  زا  سپ  یـساپ  اـت  هک  هاـم  نـیدرورف  هعمج 29  زور  رهظزادـعب  ملعم ، تیبرت  هاگـشناد  هب  هدروـخ  بیرف  ياـه  هورگ  هـلمح  »
دندرک و دراو  يریذپان  ناربج  تاراسخ  اهنآ  .دـش  اه  هاگـشیامزآ  زا  یـضعب  يزکرم و  هناخباتک  يزوس  شتآ  بیرخت و  رفن ، کی  لتق  هب  رجنم  تشاد ،

هینایب ماما و  روتـسد  تیاعر  نودب  اهنآ  .دـندرک  یمخز  ار  رفن  زا 50  شیب  دـنداد و  رارق  هلمح  دروم  دـندرک ، یم  عافد  دوخ  هناخ  زا  هک  ار  نایوجـشناد 
هقرفت مدرم  نیب  هنوگ  نیا  هب  هدومن و  فرحنم  ار  ناریا  مدرم  یتسیلایرپمادض  هزرابم  دنهاوخ  یم  دوخ  لمع  نیا  اب  اه ، هاگشناد  دروم  رد  بالقنا  ياروش 

هاگشناد یملع  تئیه  ياضعا  ام  .دنیامن  داجیا 
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نیلوا زا  هک  روط  نامه  میتسه ؛ اه  هاگـشناد  یلوصا  يزاسزاب  ناهاوخ  ناریا ، مدرم  دنمهوکـش  بالقنا  ربارب  رد  دوخ  تیلوئـسم  هب  هجوت  اب  ملعم ، تیبرت 
هب یناهج  مسیلایرپما  عفانم  تهج  رد  گنهرف  یب  هاگآان و  يا  هدـع  هلیـسو  هب  هک  ار  تکرح  نیا  ام  .میدوب  نآ  راتـساوخ  دوخ  بالقنا ، زا  سپ  ياهزور 

.شنارودزم 30/1/59»(1) اکیرما و  راوخناهج  مسیلایرپما  رب  گرم  .مینک  یم  موکحم  ًادیدش  تسا ، اکیرما  یگدرکرس 
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مه زورما  ییوجـشناد ، فلتخم  ياه  لکـشت  هب  هتـسباو  نایوجـشناد  ياه  يریگرد  لکـش  هب  اه  هاگـشناد  رد  ماظن  فلاخم  قفاوم و  ياـه  هورگ  دروخرب 
راشف هنحـص  نانچمه  یلاع  شزومآ  زکارم  زا  يدادعت  دش ، دـهاوخ  یـسررب  هناگادـج  نآ  عضو  هک  گرزب  ياه  هاگـشناد  زج  هب  نارهت  رد  .تفای  همادا 

یب اه  هورگ  نارادفرط  تمواقم  زین  روبزم  زکارم  زا  يدادعت  رد  .دوب  رما  نیا  ربارب  رد  تمواقم  رگید  يوس  زا  و  یـسایس ، ياه  نامزاس  رتافد  هیلخت  يارب 
روبزم زکارم  دنتسناوت  دندوب ، هدمآ  اهنآ  کمک  هب  هک  رگید  دارفا  لحم و  یلاها  زا  يا  هدع  ًاضعب  یمالسا و  ياه  نمجنا  وضع  نایوجشناد  دنام و  هجیتن 

.دنیامن لیطعت  ار  نانآ  رتافد  دننک و  هیلخت  اه  هورگ  نارادفرط  زا  ار 

، دـنراد ار  دوخ  صاخ  يریگ  تهج  هاوخان  هاوخ  کی  ره  هک  فلتخم  عبانم  زا  لقن  هب  تسا ، هداد  خر  زکارم  نیا  زا  يدادـعت  رد  زورما  هچنآ  اج ، نیا  رد 
یلاع هسردـم  یعامتجا ، تاطابترا  مولع  هدکـشناد  رتویپماک ، یلاع  هسردـم  یکناب ، مولع  یلاـع  هسردـم  هلمج : زا  يزکارم  دریگ ؛ یم  رارق  هراـشا  دروم 

(. یناگرزاب یلاع  هسردم   ) ییاضر يدهم  هاگشناد  و  کیتامارد ، ياهرنه  هدکشناد  سراپ ،

شرازگ هب  .دـش  هیلخت  اـه  هورگ  راداوه  نایوجـشناد  زا  تعاس 19  دودـح  قباس ) دابآ  تنطلـس   ) نارادـساپ نابایخ  رد  عقاو  یکناب  مولع  یلاـع  هسردـم 
، فلتخم ياه  هورگ  نیب  يریگرد  بجوم  هب  لاغشا و  نیا  نایرج  رد  .دش  لاغشا  مدرم  نایوجـشناد و  زا  يا  هدع  تسد  هب  ماگنه  بش  زکرم  نیا  دادماب ،
تعاس 8:30 هلمح  زا  دعب  شرازگ ، نیا  ربانب  .دندش  حورجم  رفن  اه  هد  مادقا  نیا  رد  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  شرازگ  هب  اما  (2) .دندش بورضم  رفن  هس 

ثداوح عوقو  زا  يریگـشیپ  يارب  نایوجـشناد   » هک دـش  عورـش  روآ  کشا  زاگ  باترپ  اـب  دـیدج  مجاـهت  رـصع ، تعاس 5  دودـح  زورما  هتـشذگ ، بش 
کیلـش هتیمک  نارادساپ  ار  روآ  کشا  زاگ  دهد  یم  ناشن  سراپ  يرازگربخ  شرازگ   (3)« .دندرک كرت  ار  هاگشناد  رهظزادعب  تعاس 7  رد  رتراوگان ،

(4) .دنا هدرک 

رد یـساسا  تارییغت  رب  ینبم  تما  ریبک  ماما  یخیرات  نامرف  لابند  هب  : » درک مالعا  يا  هیمالعا  یط  رتویپماـک ، یلاـع  هسردـم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا 
لیـصا یگنهرف  يرکف و  ياهداینب  ندیـشخب  میکحت  تهج  رد  ناریا  زرابم  ناملـسم و  قلخ  یبـالقنا  تکرح  لاـبند  هب  زین  و  روشک ، یهاگـشناد  متـسیس 

دابآ نسح  کهلق و  هلحم  یبالقنا  زرابم و  مدرم  فرصت  هب  يریگرد  نیرت  کچوک  نودب  رتویپماک  یلاع  هسردم  زورما  حبص  اه ، هاگـشناد  رد  یمالـسا 
تدش هب  یلاع ، هسردم  نیا  ربارب  رد  يریگرد  عوقو  رب  ینبم  نارهت  رصع  ياه  همانزور  ربخ  ًانمض  .دمآرد 
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دنراد و هدهع  هب  ار  رتویپماک  ياه  هاگتـسد  لاوما و  زا  يرادهگن  ظفح و  تیلوئـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  ياضعا  نونکا  مه  .دوش  یم  بیذـکت 
(1)« .دنهد همادا  يزوریپ  لحارم  نیرخآ  ات  ار  یمدرم  میظع و  تکرح  نیا  دنا  هدامآ 

(2) .دوب هدمآ  رد  هسردم  نیا  یمالسا  نمجنا  اضعا ي  فرصت  هب  لبق  زور  روبزم ، هسردم  يرادا  شخب  دوش  یم  يروآدای 

ات دوش و  یم  زاـغآ  رفن  دودح 300  یتیعمج  اب  [ 29/1/1359  ] هعمج زور  تعاس 12  رد  نیمجاهم  موجه  نیلوا  : » تشون هراب  نیا  رد  دـهاجم  هیرـشن  اما 
یم ماجنا  حبص  تعاس 11  رد  يددـجم  موجه  .دـیآ  یم  رد  یمالـسا  نمجنا  لاغـشا  هب  يرادا  نامتخاس  هرخالاب  ات  هتفای  همادا  [ 30/1/1359  ] هبنش زور 

(3)« .دنیامن یم  هسردم  كرت  هب  مادقا  هئطوت ، یگدرتسگ  هدکشناد و  بیرخت  زا  تعنامم  يارب  نایوجشناد  ریاس  هک  دوش 

راـگنربخ هب  ینفلت  ییوگو  تفگ  رد  هدکـشناد  نیا  یمالـسا  نمجنا  وضع  نایوجـشناد  زا  یکی  یعاـمتجا ، تاـطابترا  مولع  هدکـشناد  تیعـضو  هراـبرد 
تسا و هدرکن  لیطعت  هدکـشناد  نیا  رد  ار  دوخ  رتفد  زین  یهورگ  چـیه  نونکات  دـشن و  لیکـشت  زورما  هدکـشناد  نیا  سرد  ياه  سالک  : » تفگ ناـهیک 

(4)« .دندرک تلاخد  دروخرب  نیا  هب  نداد  همتاخ  يارب  نارادساپ  دمآ ، شیپ  يریگرد  هدکشناد  نیا  رد  فلتخم  ياه  هورگ  نیب  زورید  حبص  نوچ 

میمـصت ام  تفگ : سراپ  يرازگربخ  اـب  ساـمت  رد  هسردـم  نیا  یمالـسا  نمجنا  يوگنخـس  هناخبارـض ، هار  هس  رد  عقاو  سراـپ  یلاـع  هسردـم  دروم  رد 
هـسردم ام  هتـسب ، ای  دشاب  زاب  هاگـشناد  تلهم ، زور  هس  نیا  فرظ  هک  تسا  هدشن  صخـشم  میمـصت  نیا  رد  نوچ  اما  مینک ؛ یم  دییأت  ار  بالقنا  ياروش 

ار دوخ  ناگدنیامن  ات  میا  هتـساوخ  زین  رگید  یـسایس  ياه  هورگ  زا  میتسه و  یـسایس  ياه  هاگیاپ  همه  هیلخت  هب  دقتعم  میا و  هدرک  لیطعت  ار  سراپ  یلاع 
(5) .دنریگب میمصت  دوخ  رقم  هیلخت  دروم  رد  دننک و  یفرعم 

هدرک نصحت  هسردـم  نیا  ياه  نامتخاس  زا  یکی  رد  ریخا ، تاقافتا  هب  ضارتعا  رد  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوش  یم  يروآداـی 
نیا دش و  هتـسکش  هتیمک 4  نارومأـم  تلاـخد  زین  ناـمتخاس و  نیا  هب  یهورگ  هلمح  لاـبند  هب  زورما  نصحت  نیا  تسا : یکاـح  ناـهیک  شرازگ  .دـندوب 

رد هقطنم 4  هتیمک  لوئسم  .دندرک  هدافتـسا  روآ  کشا  زاگ  زا  نایوجـشناد  ندرک  قرفتم  يارب  اه  هتیمک  نارومأم  .دمآرد  هتیمک 4  فرصت  هب  نامتخاس 
نـصحتم نایوجـشناد  نامتخاس و  هب  دنتـشاد  دصق  يا  هدع  هک  دـندرک  تلاخد  هثداح  رد  یماگنه  هتیمک  نارومأم  هک  تفگ  ناهیک  راگنربخ  هب  یـسامت 

سوب ینیم  اب  اهنآ  دنریگب ، رارق  هلمح  دروم  ناگدننک  نصحت  تفر  یم  نآ  میب  هک  نآ  لیلد  هب  نصحت ، ندش  هتسکش  زا  سپ  يو ، هتفگ  هب  .دننک  هلمح 
(6) .تشادن یتشادزاب  ای  حورجم  ثداوح  نیا  هک  درک  ناشنرطاخ  وا  .دندش  لقتنم  نما  طاقن  هب  دحاو  تکرش  ياه  سوبوتا  اه و 
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لحم نیا  هب  ندش  دراو  دصق  نوریب  زا  هک  يدارفا  اب  سراپ  یلاع  هسردم  نامتخاس  رد  رقتسم  نایوجشناد  نیب  يریگرد  : » تسا یکاح  دادماب  شرازگ  اما 
کیلش روآ و  کشا  زاگ  باترپ  لابند  هب  .دندش  هنحـص  دراو  ناناوج  خاک  هتیمک  دارفا  رهظ ، تعاس 12  دودح  دش و  عورش  زورید  حبص  زا  دنتـشاد ، ار 

هـسردم رد  هتیمک  دارفا  ربـخ ) میظنت  تعاـس   ) نونکا مه  هدرک و  نوریب  هسردـم  زا  ار  نایوجـشناد  هرخـالاب  يریگرد  تعاـس  زا 4  سپ  ییاوه ، ياـهریت 
(1)« .دندش لقتنم  فارطا  ياه  ناتسرامیب  هب  هک  دندش  حورجم  نایوجشناد  زا  نت  دنچ  اه  يریگرد  نیا  رد  .دنتسه  رقتسم 

یعـس دـندرک و  هعجارم  هدکـشناد  نیا  لحم  هب  رفن  دـصکی  زا  شیب  یهورگ  زورما  رـصع  داد : ربخ  دادـماب  راگنربخ  کـیتامارد ، ياـهرنه  هدکـشناد  زا 
تعاس 21:30 ات  .دندرک  تدحو  زامن  يرازگرب  هب  عورش  دندش ، هجاوم  ییوجشناد  ياه  هورگ  تمواقم  اب  نوچ  اهنآ  .دنوش  هاگشناد  لخاد  هک  دنتـشاد 

(2) .دندش هاگشناد  لخاد  هب  دارفا  نیا  دورو  عنام  هک  دوب  ییوجشناد  فلتخم  ياه  هورگ  رایتخا  رد  هدکشناد  نیا 

.تسا هدش  هیلخت  اه  هورگ  زا  روبزم  هدکـشناد  بش ، زا  یتاعاس  ندش  يرپس  زا  سپ  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ 
یم راعش  دندرک و  عامتجا  کیتامارد  ياهرنه  هدکشناد  لباقم  رد  مدرم  زا  يرامـش  یب  ياه  هورگ  بش ، تاعاس  نیتسخن  زا  تسا : یکاح  شرازگ  نیا 

تلاخد مظن  يرارقرب  يارب  هتیمک ، تیعمج ، ترثک  رثارب  هللا ." حور  طقف  ربهر  هللا ، بزح  طقف  بزح  " ؛" یمالسا هاگشناد  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن  : " دنداد
هلمح زا  پچ  ياه  هورگ  قلخ و  نیدـهاجم  ياه  هورگ  نتـشادهاگن  نوصم  يارب  هتیمک  لاح ، نیا  رد  .دـش  هدکـشناد  لخاد  هب  مدرم  دورو  عناـم  درک و 
کی لخاد  دندوب ، هتفرگ  ناشتروص  يور  ار  ناشاه  تسد  ناشمامت  هک  یلاح  رد  ار  اه  پچ  قلخ و  نیدهاجم  ياه  هورگ  داد و  لیکشت  يا  هقلح  مدرم ،

.دـندیباوخ سوب  ینیم  لباقم  رد  ضارتعا ، هب  دـندش و  پچ  قلخ و  نیدـهاجم  ياـه  هورگ  لاـقتنا  سوب و  ینیم  تکرح  عناـم  مدرم  .داد  رارق  سوب  ینیم 
يزکرم هتیمک  هب  دـننک و  جراخ  مدرم  تسد  زا  ار  اه  تسینومک  قلخ و  نیدـهاجم  ياه  هورگ  دنتـسناوت  ییاوه  ریت  کیلـش  اب  هتیمک  ياـهورین  هرخـالاب 

، ییادـف رب  گرم  دـنداد : یم  راعـش  مدرم  کیتامارد ، ياهرنه  هدکـشناد  زا  اه  تسینومک  قلخ و  نیدـهاجم  ياه  هورگ  لاقتنا  ماـگنه  هب  .دـننک  لـقتنم 
(3) .تشک مردارب  هک  نآ  میشک  یم  میشک  یم  و  تسینومک ، رب  گرم 

یقاب هاگشناد ، لیطعت  زا  يریگولج  يارب  تمواقم  داتس  رایتخا  رد  نانچمه  یناگرزاب ) یلاع  هسردم   ) ییاضر يدهم  هاگـشناد  زورما  دادماب ، شرازگ  هب 
(4) .تسا نآرق  تایآ  هینایب و  شخپ  لوغشم  هاگشناد  يوگدنلب  زا  هک  تسا  رقتسم  اه  قاتا  زا  یکی  رد  هاگشناد  نیا  یمالسا  نمجنا  داتس  دنام و 
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نیب يراج  ياه  ثحب  اه و  يریگرد  دراد و  همادا  اـه  هورگ  ياهداتـس  یلیطعت  ربارب  رد  تمواـقم  انثتـسا  نودـب  ًاـبیرقت  نارهت ، گرزب  ياـه  هاگـشناد  رد 
ود زا  کی  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  اوق  هنزاوم  یعون  تسا و  هدیسرن  يا  هدننک  نییعت  هطقن  هب  ریگرد ، ياه  فرط 
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تالیکـشت و یهد و  نامزاس  زا  فرط ، کـی  .تسین  رادروخرب  دـنک ، لـیمحت  رگید  فرط  هب  ار  دوخ  رظن  هک  يا  هزادـنا  هب  یعطق  يرترب  زا  زونه  فرط 
فرط .تسا  یهدنامرف  رگنـس  زا  ینیـشن  بقع  مکح  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ینیـشن  بقع  زا  يزرم  رد  زین  تسا و  رادروخرب  يوق  راد  هقباس  ياهرداک 
جیسب هب  قفوم  هک  یتروص  رد  تسا و  رادروخرب  یمومع  راکفا  تیامح  زا  زین  ماظن و  يالاب  تیعورشم  هناوتـشپ  زا  هچرگ  تسا ؛ هبرجت  یب  اپون و  رگید ،

.تفای دهاوخ  لباقم ، فرط  هدارا  هدننک  دوبان  دح  رد  يرایسب  يرترب  دوشب ، ماظن  راداوه  ياهورین 

: تسا لیذ  رارق  هب  نارهت  گرزب  ياه  هاگشناد  رد  زورما  عاضوا  یلامجا  رورم 

هب هاگشناد  نیا  عضو  هک  تشاد  راهظا  روبزم ، هاگشناد  سیئر  راعش ، رفعج  رتکد  تسا ، هدید  ار  اه  تراسخ  نیرت  شیب  هک  ملعم  تیبرت  هاگشناد  هرابرد 
لباقم رد  لبق  زور  دنچ  زا  هک  هاگشناد  نیا  رد  یـسایس  فلتخم  ياه  هورگ  نایم  يریگرد  لامتحا  مه  زونه  تفای و  دهاوخن  ناماس  رـس و  اه  يدوز  نیا 
دهاوخ نیب  زا  اه  يریگرد  نیا  هک  مدرک  ادـیپ  نانیمطا  نم  دـش ، شخپ  بالقنا  ياروش  هینایب  یتقو  دوزفا : يو  .دراد  دوجو  دـنا ، هدرک  ییارآ  فص  مه 

(1) .درک ادیپ  همادا  يریگرد  هعمج  رهظزادعب  هنافسأتم  یلو  تفر ؛

سالک نایوجشناد  تسا و  هدش  لیکـشت  اه  سالک  زا  يرایـسب  دوب و  مارآ  زورما  ناریا  یلم  هاگـشناد  تفگ : ناریا  یلم  هاگـشناد  سیئر  هداز  یقت  رتکد 
(2) .دنا هتخادرپ  تروشم  ثحب و  هب  تسا ، هدشن  لیکشت  زورما  هک  ییاه 

زاب زونه  قلخ ، نیدهاجم  نارادـفرط  هلمج  زا  اه ، هورگ  زا  یـضعب  رتافد  یلو  تسا ، مارآ  هاگـشناد  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  راگنربخ  شرازگ  هب  اما 
زا دعب  .دش  ارجا  تدحو  زامن  یکشزپ  نادند  هدکشناد  لباقم  رد  هاگشناد ، یمالسا  نمجنا  نایوجـشناد  توعد  هب  زورما  رهظ  رگید ، فرط  زا  .دشاب  یم 

(3) يدرگ تئارق  یلم  هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  نامزاس  رتافد  یمالسا و  ياه  نمجنا  همانعطق  زامن ، هماقا 

نیا زورما  هرامـش  رد  هک  ناـهیک  راـگنربخ  شرازگ  دـش ، ریخا  ياـه  يریگرد  هصرع  هک  نارهت  رد  هاگـشناد  نیتـسخن  تعنـص ، ملع و  هاگـشناد  هراـبرد 
نیا يدورو  رد  لباقم  نارگراک ، نادـنمراک و  زا  يا  هدـع  مدرم و  زا  ییاه  هورگ  یمالـسا و  نمجنا  زورما ، حبـص  زا  تسا : یکاـح  دـش ، جرد  هماـنزور 

نامتخاس ولج  زین  ناملسم  نایوجـشناد  نمجنا  نینچمه  .دنتـسه  نآ  يزاسکاپ  یـسایس و  ياهورین  ياهرتفد  هیلخت  ناهاوخ  دنا و  هدرک  عامتجا  هاگـشناد 
هیجوت رد  دوخ ، ناراداوه  يارب  هورگ  ود  .دنتـسه  تکرح  نیا  فلاخم  دنا و  هدرک  عامتجا  تسا ، یـسایس  ياه  هورگ  رتافد  ناکـسا  لحم  هک  دادرخ   15

اهنآ هب  راعـش  نداد  دراکالپ و  لمح  اب  نازومآ  شناد  دوش و  یم  هفاضا  فرط  ود  ياهورین  هب  هظحل  ره  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یم  ینارنخـس  دوخ  لاـمعا 
.دننک یم  يریگولج  وجـشنادریغ  دارفا  دورو  زا  دنا و  هتفرگ  هدهع  هب  ار  تاماظتنا  يدورو ، برد  لباقم  رد  اهورین  ریاس  یمالـسا و  نمجنا  .دـندنویپ  یم 

نادنمراک و یمالسا ، نمجنا  هتفگ  هب 
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هب هاگـشناد  ولج  زین  یماظتنا  ياهورین  زا  يا  هدع  .دنهد  یم  راعـش  یمالـسا  نمجنا  زا  يرادـفرط  هب  دـنا و  هدـش  دوگ  دراو  زورما  حبـص  زا  زین  نارگراک 
یهورگ زا  يرادفرط  هب  تسا و  تافیرشت  اهنت  هاگشناد ، ولج  رد  اهنآ  روضح  هک  تفگ  يو  کمران ، يرتنالک  رسفا  اب  وگو  تفگ  رد  .دنروخ  یم  مشچ 

(1) .تسین یصاخ  روظنم  هب  ای 

(2) .درکن مالعا  لیطعت  ار  دوخ  رتفد  یهورگ  چیه  زورما  تعنص ، ملع و  هاگشناد  رد  تیاهن ، رد 

نایوجشناد و رایتخا  رد  نانچمه  هاگشناد  نیا  هک  تسا  یکاح  ناهیک  شرازگ  .دراد  یصاخ  عضو  نارهت  ياه  هاگـشناد  نایم  رد  کینکت  یلپ  هاگـشناد 
هاگشناد هطوحم  رد  نایوجـشناد  رثکا  دشن و  لیکـشت  زین  زورما  هاگـشناد  نیا  ياه  سالک  شرازگ ، نیا  قبط  .دراد  رارق  یـسایس  ياه  نامزاس  ناراداوه 

(4) .تسا کینکت  یلپ  ياضف  رب  اه  هورگ  تیمکاح  موادت  زا  یکاح  زین  دادماب  شرازگ  (3) دندوب هدرک  عامتجا 

عافد نوناک  اه ، پچ  ریاس  اه و  يا  هدوت  قلخ ، ناییادف  قلخ ، نیدهاجم  ياه  هورگ  تسا : هدمآ  کینکت  یلپ  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  رد 
داجیا اه ، هاگشناد  هیفصت  لیطعت و  هب  ًادیدش  یمالـسا ، ياه  نمجنا  هیلع  اه  پچ  قلخ و  نیدهاجم  زورما  ییامیپهار  رد  .دنا  هداد  لیکـشت  ار  يدازآ ! زا 

(5) .دندرک ضارتعا  اه ، هاگشناد  نورد  زا  هئطوت  یتایلمع و  ياهداتس  ندیچرب  و  یمالسا ، یهاگشناد 

يوس هب  کینکت  یلپ  هاگـشناد  زا  وجـشناد  رازه  دـنچ  تکرـش  اب  ییامیپهار  کی  زورید ، تعاسرد 13:30  تشون : دادـماب  هدـش ، دای  ییامیپهار  هرابرد 
(6) .دش رازگرب  یهاگشناد  يراج  لئاسم  هب  ضارتعا  روظنم  هب  هاگشناد و  يدازآ  زا  عافد  نوناک  توعد  هب  ییامیپهار  نیا  .دش  ماجنا  نارهت  هاگشناد 

هناشن هب  ار  ناشاه  تسد  هک  یلاح  رد  هدع  نیا  .دندش  نایوجشناد  همه  تدحو  داحتا و  راتساوخ  نایامیپهار  تسا : یکاح  هنیمز  نیا  رد  ناهیک  شرازگ 
هاگـشناد لباقم  رد  هدع  نیا  .دندرک  یم  موکحم  ار  اه  هئطوت  دنداد و  یم  عاجترا  اکیرما و  دضرب  ییاهراعـش  دندوب ، هداد  مه  هب  تدـحو  یگتـسبمه و 
نینچمه ییامیپهار  رد  هدـننک  تکرـش  نایوجـشناد  .دـندنویپب  اـه  هاگـشناد  يدازآ  يارب  هزراـبم  نوناـک  هب  دنتـساوخ  نایوجـشناد  زا  دنداتـسیا و  نارهت 

(7) دندوب اهنآ  يدازآ  ینادنز و  نایوجشناد  عضو  هب  یگدیسر  راتساوخ 

، همانزور نیا  هتـشون  هب  .درک  دای  مسارم  نیا  مامتا  تلع  ار  فلاخم  دارفا  زا  ییاه  هورگ  تمحازم  دادـماب  .تفای  ناـیاپ  تعاس 15:45  رد  ییامیپهار  نیا 
یتاراسخ دندرک و  هلمح  نارهت  هاگشناد  ولج  ياه  یشورف  باتک  هب  هللا " بزح  طقف  بزح   " راعـش اب  يا  هدع  رهظزادعب ، تعاس 4  دودح  دعب ، یقیاقد 

رود نایوجشناد ، تمواقم  رثا  رب  هک  دنداد  رارق  هلمح  دروم  ار  راکیپ  رگراک و  هار  ماگـشیپ ، رتافد  دنتفر و  رذآ  نابایخ 16  هب  نآ  زا  سپ  دندروآ و  دراو 
(8) .دندش

زا اه  هدکـشناد  زا  یـضعب  ياه  سالک  زورما  حبـص  تفگ : سراپ  يرازگربخ  اب  سامت  رد  هاگـشناد  نیا  يوگنخـس  کی  نارهت ، هاگـشناد  عضو  هرابرد 
كرت هب  رضاح  هدوت  بزح  هب  هتسباو  نایوجشناد  ابیز ، ياهرنه  هدکشناد  رد  دشن و  لیکشت  ینف  قوقح و  ياه  هدکشناد  هلمج 
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اب هک  یـسامت  رد  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  .دراد  همادا  نایوجـشناد  نیب  یتدـیقع  ياهدروخرب  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : يو  .دـندش  دوخ  تیلاعف  لـحم 
فلاخم ياه  هورگ  نیب  يدروخ  دز و  زین  هاگشناد  نیا  تایبدا  هدکشناد  رد  هک  درک  عالطا  بسک  تشاد ، نارهت  هاگشناد  تیریدم  وضع  یلعتارب ، رتکد 

مشچ هب  یسوسحم  يریگرد  نارهت  هاگـشناد  فلتخم  ياه  هدکـشناد  رد  زور ، لوط  رد  عومجم ، رد  اما   (1) .دـش یمخز  رفن  کی  نآ  یط  هک  تفرگرد 
(2) .دوب هتفرگرد  نایوجشناد  نیب  یفلتخم  ياه  ثحب  هطقن ، دنچ  رد  طقف  دروخ و  یمن 

714

دوجو تیعضو  نیا  یلاع  شزومآ  زکارم  مومع  رد  زین  اه  ناتسرهش  رد  تسا ، اه  هاگشناد  ریخا  ياه  يریگرد  نارحب و  یلـصا  زکرم  هک  نارهت  رب  هوالع 
ریخا تکرح  ربارب  رد  تمواقم  اه  ناتسرهش  رد  دنزکرمتم ، نارهت  رد  یـسایس ، ياه  هورگ  ياهرداک  اهورین و  هدمع  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ هتـشاد 

زین زورما  .تسا  هدش  ریذپ  ناکما  يرت  شیب  تعرس  اب  اه ، هاگشناد  رد  اه  هورگ  ياهداتس  هیلخت  رما  بیترت  نیا  هب  تسا ؛ هدوب  نارهت  زا  رت  فیعض  رایسب 
.تفای همادا  اه  ناتسرهش  یخرب  رد  دروخرب ، كرحت و  يداعریغ و  عضو 

هدکشناد نیا  یمالسا  نمجنا  نایوجشناد  لاغشا  هب  ناجنز  يزرواشک  هدکـشناد  یـشزومآ  يرادا و  روما  نامتخاس  هتـشذگ  زور  رـصع  زا  هک  ناجنز  رد 
یمالـسا يروهمج  همانزور  هتـشون  هب  هلمج  زا  دندرک ؛ عضوم  مالعا  مادقا ، نیا  زا  تیامح  هب  یلحم  فلتخم  ياه  تیـصخش  اه و  هورگ  تسا ، هدمآ  رد 

لک هرادا  یمالسا  نانکراک  زین  ریبکریما و  یتعیرـش ، رتکد  یـسلجم ، درگرـس  یناقلاط ، ناتـسریبد  نیدحتم ، هبوبحم  هنارتخد  ناتـسریبد  یمالـسا  نمجنا  »
« .دندرک دییأت  ار  نایوجشناد  لمع  نیا  یعاجش ، مالسالا  تجح  يوسوم و  ینیسح  نیدلازع  دیس  هللا  تیآ  ناجنز ، تیناحور  هعماج  شرورپ ، شزومآ و 

هدکشناد نیا  یمالسا  نمجنا  نایوجشناد  رایتخا  رد  هدکشناد  تسا و  لیطعت  ناجنز  يزرواشک  هدکشناد  رضاح  لاح  رد  سراپ ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
(3) .دشاب یم 

اب راک  نیا  دهاجم ، هیرـشن  شرازگ  هب  .دمآرد  وتیتسنا  یمالـسا  نمجنا  فرـصت  هب  زین  ناجنز  يژولونکت  وتیتسنا  رهظزادعب ، تعاس 2  رد  زورما  نینچمه 
، يریگرد کـیرحت و  دـیدش  ّوج  تلع  هب  ، » هماـنزور نیا  هتـشون  هب  .تفرگ  تروص  يرمرادـناژ  تلاـخد  اـب  داـبآروز و  نیـشنریقف  هلحم  یلاـها  کـمک 
(4)« .دننک یم  لقتنم  جراخ  هب  وتیتسنا  لخاد  زا  ویر  اب  ار  یسایس ] ياه  هورگ  رادفرط   ] نایوجشناد هدرک و  تلاخد  هلئسم  رد  ناجنز  شترا  يرمرادناژ و 

نیا .دندش  حورجم  رفن  راهچ  اهدروخرب  نآ  رثا  رب  هک  تشون  دهاجم  هیرشن  .دش  داجیا  ییاهدروخرب  رهش ، نیا  هدکشناد  لاغشا  نایرج  رد  زین  مرهج  رد 
(5)« .دنروآ یم  رد  دوخ  فرصت  هب  ار  نآ  هدرک و  هلمح  نامزاس  ناراداوه  تیلاعف  رتفد  هب  هاگ  نآ  نایارگ  سپاو  : » دوزفا هیرشن 

نایوجشناد و زا  يا  هدع  مق ، یلاع  شزومآ  عمتجم  لاغشا  یپ  رد  دادماب ، هتشون  هب  مق  رد 
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مالـسلااهیلع هموـصعم  ترـضح  رهطم  مرح  یهار  دـندز و  ییاـمیپهار  هب  تسد  لـمع  نیا  زا  تیاـمح  هناـشن  هب  مدرم  زا  یهورگ  هیملع و  هزوـح  بـالط 
(1) .دندش

، دوبن مولعم  نانآ  تیوه  هک  نایوجشناد  زا  يا  هدع  زورما  حبص  تفگ : سراپ  يرازگربخ  اب  سامت  رد  انیس  یلعوب  هاگـشناد  هاگآ  ماقم  کی  نادمه ، رد 
يروهمج همانزور  .دـمآ  رد  لیطعت  تلاح  هب  ًابیرقت  هاگـشناد  هجیتن  رد  هک  دـندرک  يریگولج  هاگـشناد  هناخریبد  لـخاد  هب  نادـنمراک  جورخ  دورو و  زا 

: تشون هراب  نیا  رد  یمالسا 

هبوصم  ] حرط نیا  ندش  یلمع  يارب  ام  هک  دنتـشاد  راهظا  ام  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  انیـس  یلعوب  هاگـشناد  یمالـسا  نمجنا  نایوجـشناد  زا  يدادـعت  »
نیفلاخم زا  يا  هدع  هلمح  اب  هک  میتشاد  ار  هاگـشناد  فرـصت  دصق  هاگـشناد ، رد  دوجوم  ياه  هورگ  هیلک  ياه  تیلاعف  ندـش  فقوتم  و  بالقنا ] ياروش 

يرازگربخ هب  بـالقنا ، ياروش  هبوصم  حرط  فلاـخم  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  عوضوم  نیا  اـب  هطبار  رد  .دـندش  حورجم  زین  يا  هدـع  میدـش و  ور  هبور 
هدش هدایپ  اه  هاگـشناد  زا  یـضعب  رد  یتح  هک  یبالقنا ، ياهورین  هیلک  هیفـصت  يارب  تسا  يرـسارس  هئطوت  کی  حرط  اه  هاگـشناد  یلیطعت  دنتفگ : سراپ 

رد تسین و  ام  یبالقنا  هعماج  عفن  هب  حرط  نیا  لاوحا ، عاـضوا و  نیا  رد  هک  میدـقتعم  یلو  میتسین ؛ هتـشذگ  یـشزومآ  ماـظن  حالـصا  فلاـخم  اـم  .تسا 
هک يا  هدع  طسوت  هن  دریگ ، ماجنا  هاگشناد  نادنمراکو  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  لکـشتم  یهاگـشناد  یعقاو  ياهاروش  طسوت  یتسیاب  نآ ، ماجنا  تروص 

لمع نیا  زا  يریگولج  يارب  اـم  اذـل  دـنراد ؛ ار  هاگـشناد  لـیطعت  دـصق  بـالقنا  ياروش  هبوـصم  حرط  تکلمم و  حـلاصم  فـالخرب  دنتـسه و  تیلقا  رد 
(2)« .دیدرگ رفن  دنچ  ندش  یمخز  هب  رجنم  هک  میدش  ریگرد  یمالسا  نمجنا  وضع  نایوجشناد  اب  دوخ ، زا  عافد  يارب  هنارسدوخ و 

هدـش تیریدـم  داصتقا و  یلاع  هسردـم  هیلخت  هب  روبجم  پچ ، ياه  هورگ  قلخ و  نیدـهاجم  ياه  هورگ  مدرم ، تارهاـظت  یپ  رد  هتـشذگ  زور  جرک ، رد 
هماـنزور هتـشون  هب  .دـندش  رقتـسم  یلاـع  هسردـم  نیا  رد  يریگرد ، اـب  ًاددـجم  روبزم  ياـه  هورگ  ناگتـسباو  زا  رفن  دودـح 80  زورما  حبـص  اما  دـندوب ؛

يرای هب  جرک  مدرم  زا  رفن  نارازه  هلصافالب  هک  دنهاوخ  یم  کمک  مدرم  زا  وگدنلب  هلیـسو  هب  یمالـسا ] نمجنا  وضع   ] نایوجـشناد  » یمالـسا يروهمج 
ناملسم نایوجشناد  فرصت  هب  هدکشناد  تیاهن ] رد   ] و .دنباتـش ...  یم  قلخ و ...  ناییادف  قلخ ، نیدهاجم  گنچ  زا  نانآ  تاجن  ناملـسم و  نایوجـشناد 

(3)« .دیآ یمرد 

دوجو هداـعلا  قوف  عضو  یعون  زین  زورما  دوـب ، هدـیماجنا  يا  هدـع  ندـش  حورجم  هب  رهـش  نیا  هدکـشناد  هیـضق  رد  يریگرد  هتـشذگ  زور  هک  رـسلباب  رد 
هعیاش هدز و  زاب  رس  سالک  رس  هب  نتفر  زا  نازومآ  شناد  لیطعت و  اه  هزاغم  رهش ، عضو  ندوب  هداعلا  قوف  تلع  هب  : » تسا یکاح  دادماب  شرازگ  .تشاد 

رد رفن  نارازه  تکرـش  اب  هک  تدـحو  زامن  رد  یناحور  يداه  اقآ  جاح  مالـسالا  تجح  .دـش  هدـنکارپ  نازومآ  شناد  نیب  رد  سرادـم ، لیطعت  زور  هس 
هب دش ، رازگرب  هدکشناد  هطوحم 
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شناد هارمه  هب  نایوجشناد  .دنرادرب  تادیدهت  هقرفت و  زا  تسد  هک  داد  رادشه  هناگیب  لماوع  عجترم و  لماوع  هب  تخادرپ و  اه  هورگ  تحیصن  داشرا و 
هک تسا  یکاـح  [ 30/1/1359 يراـج ، زور  هب  طوـبرم   ] شرازگ نیرخآ  .دـنتخادرپ ...  ییاـمیپهار  هـب  رهـش  رد  دوـخ  ناراداوـه  زا  يا  هدـع  نازوـمآ و 

کمک هب  رواجم  ياهرهش  زا  هک  مدرم  ریاس  قافتا  هب  یمالسا  نمجنا  ياضعا  هتسشن و  نصحت  هب  هدکشناد  یجورخ  رد  هطوحم  رد  نانچمه  نایوجشناد 
(1)« .دنا هدرک  هرصاحم  ار  هدکشناد  رود  دنا ، هدمآ 

، هاگـشناد نیا  نادـنمراک  ناـنکراک و  یمالـسا  نمجنا  زیربت و  ناملـسم  نایوجـشناد  ناـمزاس  .دوب  مارآ  ًـالماک  زیربت  هاگـشناد  عاـضوا  زورما  زیربـت ، رد 
نامزاس یمومع  طـباور  .تسا  هدرک  رـشتنم  هیعـالطا  هد  دودـح  نایوجـشناد  ناـمزاس  نونکاـت  .دـندوب  رقتـسم  هاگـشناد  يزکرم  ناـمتخاس  رد  ناـنچمه 

رصع .دسانش  یمن  تیمسر  هب  ار  تامیمصت  نآ  ناملـسم  نایوجـشناد  نامزاس  هک  درک  مالعا  هاگـشناد  ياروش  تامیمـصت  هرابرد  ناملـسم  نایوجـشناد 
دش ثحب  بالقنا  ياروش  تامیمصت  دروم  رد  هتشاد و  هسلج  زیربت  هاگشناد  ياروش  زورید  : » تفگ دادماب  هب  زیربت  هاگـشناد  سیئر  یقوراف  رتکد  زورما ،

لئاـسم دروـم  رد  بـالقنا  ياروـش  تامیمـصت  هاگـشناد ، ياروـش  رظن  هب  .دـش  هیهت  یلاـع  شزوـمآ  گـنهرف و  ترازو  هب  لاـسرا  يارب  يداهنـشیپ  و ... 
مود مرت  هک  میدوب  هتـساوخ  یلاـع  شزومآ  گـنهرف و  ترازو  زا  ًـالبق  اـم  هک  ارچ  درک ؛ دـهاوخ  لـتخم  ار  زیربت  هاگـشناد  یـشزومآ  هماـنرب  یـشزومآ ،
رگا یلو  دوـش ، اـپرب  سرد  هـسلج   14 یـسرد ، دـحاو  ره  يارب  لـقاال  اـت  دریگ  ماـجنا  هامرویرهـش  رد  زین  تاـناحتما  هتــشاد و  هـمادا  ریت  ات 15  هاگـشناد 

ات 15 هاگشناد  ياه  سرد  لقاال  میدرک  داهنـشیپ  : » تفگ هاگـشناد  سیئر  .دوب » دهاوخ  بقع  تیفیک  رظن  زا  مرت  دوش ، ارجا  بالقنا  ياروش  تامیمـصت 
میلـست ًاریخا  هک  دوخ  يافعتـسا  هب  هجوت  اب  هک  دوزفا  نایاپ  رد  زیربت  هاگـشناد  سیئر  .دریگ » ماـجنا  تاـناحتما  زین  هاـم  نیا  رخآ  اـت  دـنک و  ادـیپ  همادا  ریت 

(2) .دوب دهاوخن  هاگشناد  تسایر  تیلوئسم  رد  تشهبیدرا  لوا  زا  تسا ، هدرک  طوبرم  تاماقم 

ياه هورگ  نیب  زورما  حبص  زا  يریگرد  نیا  تشون : یمالسا  يروهمج  همانزور   (3) .دیماجنا نت  دودح 300  ندش  حورجم  هب  دیدش  يریگرد  زاریش ، رد 
يوس زا  مدرم  زاریـش و  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  داتـس  و  وس ، کی  زا  زرابم ) ناناملـسم  شبنج  قلخ و  ناییادـف  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس   ) یفالتئا
هتفرگ رگنس  تایبدا  هدکشناد  ماب  تشپ  رد  هک  ینایوجشناد  فرط و  کی  زا  مدرم  نایوجـشناد و  زا  يا  هدع  نیب   » دادماب هتـشون  هب  (4) .دمآ شیپ  رگید ،

هب يریگرد  یماگنه  .دش  هتـسکش  تایبدا  هدکـشناد  ياه  یلدنـص  اهزیم و  اه ، هشیـش  مامت  هجیتن ، رد  دمآ و  دوجو  هب  يریگرد  رگید ، فرط  زا  دـندوب ،
رداق هیلوا  تعاس  زا  يرادهب  ترازو  ياه  سنالوبمآ  هک  يروط  هب  دنداتفا ؛ مه  ناج  هب  نهآ  قامچ و  بوچ و  گنس و  اب  اه  هورگ  هک  دیـسر  دوخ  جوا 

یمخز قامچ  بوچ و  گنـس و  طسوت  يدایز  دادعت  حورجم و  هحلـسا  هلیـسو  هب  رفن  ود  يریگرد  نیا  رد  .دوبن  اه  ناتـسرامیب  هب  نیحورجم  ندناسر  هب 
.دنتفای لاقتنا  زاریش  ياه  ناتسرامیب  هب  هک  دندش 
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هدمآ هاگـشناد  هب  نوریب  زا  هک  يرفن  رازه  دنچ  داتفا و  مدرم  ياه  هورگ  ناملـسم و  نایوجـشناد  تسد  هب  تایبدا  هدکـشناد  يریگرد ، تعاس  ود  زا  سپ 
ریگتـسد مدرم  طسوت  دـندوب ، هدـش  یفخم  تایبدا  هدکـشناد  میدـق  نامتخاس  رد  هک  نایوجـشناد  زا  يدادـعت  .دـندرک  يداش  نشج و  هب  عورـش  دـندوب ،

(1)« .دندش

تاراسخ دندروآ ، زاریـش  تایبدا  هدکـشناد  هب  بالقنا ، ياروش  تامیمـصت  هب  ضرتعم  نیفلاخم  هک  یـشروی  رد   » یمالـسا يروهمج  همانزور  هتـشون  هب 
کمک يرای و  رب  ینبم  بیغتـسد  هللا  تیآ  هیعالطا  راشتنا  زا  سپ  .دـندرک  دوبان  ار  تاسیـسأت  اه و  هشیـش  هیلک  هدـمآ و  دراو  زاریـش  هاگـشناد  هب  يدایز 
زورما رصع  تیاهن ، رد  (2)« .دندش ریگتـسد  دندوب ، متـش  برـض و  هب  مهتم  هک  يا  هدع  هدرک و  رارف  نیفلاخم  زا  يا  هدع  ناملـسم ، نایوجـشناد  هب  مدرم 

(3) .تفرگ رارق  ماظن ) رادفرط   ) ناملسم نایوجشناد  داتس  رظن  تحت  زاریش  هاگشناد 

ناهیک هتـشون  هب  هک  بیترت  نیا  هب  .دـیماجنا  هدـش  دای  هدـننک  نییعت  يرترب  هب  رهـش  رد  یمومع  جیـسب  یعون  زاریـش ، زورما  ثداوح  رد  هک  تسا  ینتفگ 
اهنآ لمع  ناملسم و  نایوجشناد  داتس  زا  داد ، راشتنا  زورما  دادماب  تعاس 1  هک  يا  هیعالطا  یط  زاریش ، هعمج  ماما  بیغتسد ، نیسحلادبع  دیس  هللا  تیآ  »

نایوجـشناد زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  يا  هیعالطا  راـشتنا  اـب  زین  زاریـش  رد  ماـما  هدـنیامن  ناـبهگن و  ياروش  وضع  يزاریـش  یناـبر  هللا  تیآ  .درک ...  یناـبیتشپ 
ياه نمجنا  اه و  هورگ  بیغتسد و  رغصا  یلعدیس  مالسالا  تجح  بیغتـسد و  یلعدمحمدیـس  مالـسالا  تجح  .درک ...  مالعا  زاریـش  هاگـشناد  ناملـسم 
زاریش ییامنهار  سرادم  اه و  ناتسریبد  .دندرک ...  مالعا  نایوجـشناد  داتـس  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  ییاه ، هیعالطا  راشتنا  اب  زین  زاریـش  تیناحور  یمالـسا و 

رد فلتخم ، ياه  هورگ  رد  نازومآ  شناد  دش و  لیطعت  زاریش  هاگـشناد  فرـصت  اب  هطبار  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  داتـس  زا  ینابیتشپ  هب  زورما  حبـص  زین 
ینابیتشپ يا  هیعالطا  راشتنا  یط  زین  زاریش  نارادساپ  هاپس  .دندرک  عامتجا  هاگـشناد  ولج  رد  هتفر و  زاریـش  هاگـشناد  فرط  هب  دنداد ، یم  راعـش  هک  یلاح 

(5) .دش لیطعت  تبسانم  نیمه  هب  زین  زاریش  رازاب  نینچمه  (4)« .درک مالعا  ناملسم  نایوجشناد  یبالقنا  لمع  زا  ار  دوخ 

(6) .دندش مودصم  حورجم و  رفن   356 دهشم ، عیاقو  رد  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدوب  دیدش  اه  يریگرد  مه  دهشم  رد 

نیدهاجم یلم  شبنج  يزکرم  داتس  فرصت  يارب  مدرم  زا  ییاه  هورگ   » دادماب هتشون  هب  .تفر  رتارف  یهاگـشناد  يریگرد  زا  ثداوح  دهـشم  رد  عقاو  رد 
؛ درک توعد  شمارآ  هب  ار  مدرم  دـش و  رـضاح  لحم  نیا  رد  ناسارخ  رادناتـسا  هلـصافالب  هک  دـندرک  تکرح  لحم  نیا  فرط  هب  ناسارخ ، هخاـش  قلخ ،

(7)« .دندش حورجم  يا  هدع  دمآ ، دوجو  هب  اه  هورگ  نیب  هک  يریگرد  رثا  رب  هنافسأتم  یلو 

هیلخت ار  دوخ  داتـس  ناسارخ  قلخ  نیدـهاجم  شبنج  ادرف  حبـص  هک  دـش  ررقم  يو ، تطاسو  ناسارخ و  رادناتـسا  درف  يروفغ  رتکد  روضح  اب  تیاهن  رد 
(8) .دنک
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، ردص ینب  هب  هدازدـمحا  رهاط  فرط  زا  يا  همان  لاسرا  زا  دهـشم " رد  نازوس  باتک  نشج   " ناونع اب  یبلطم  رد  دـهاجم  هیرـشن  دهـشم ، ثداوح  هرابرد 
هک نیا  نودب  تاعالطا ؛ همانزور  تشونور  بالقنا ، ياروش  تشونور  مرتحم ، روهمج  سیئر  ردـص  ینب  ردارب  : » تسا حرـش  نیا  هب  نآ  نتم  هک  داد  ربخ 
یم ناتعالطا  هب  موشب ، دـیدرگ ، مالعا  زورید  هک  اه  هاگـشناد  دروم  رد  هزور  هس  تلهم  رب  ینبم  بـالقنا  ياروش  میمـصت  لـصا  رد  ثحب  دراو  میهاوخب 

وقاچ و اب  هدش و  رو  هلمح  دهشم  یهاگشناد  زکارم  هب  يروهمج ، بزح  هیحان  زا  هدش  زیهجت  ياه  هورگ  هبنش )  ) حبص زورما  رصع و  زورید  زا  هک  مناسر 
رگا بالقنا  ياروش  ياضعا  رگید  امـش و  ایآ  .دراد  همادا  تعاس 14 )  ) نونکا مه  هک  دـنتخادنا  هار  يزوس  باتک  نشج  هداتفا و  ناناوج  ناج  هب  قاـمچ 

يدحا هک  دوش  راطخا  مدرم  هب  ًادکؤم  هیمالعا ، نیمه  رد  یتسیاب  یمن  ارچ  دینک ، ذاختا  یضتقم  میمصت  هزور  هس  تلهم  نایاپ  رد  هک  دیتساوخ  یم  ًاعقاو 
.مرادن یضرع  رگید  میامن ، زاربا  بالقنا  تشونرس  هب  تبسن  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  هک  نیا  زج  دنزب ؟ مادقا  هب  تسد  هزور  هس  تلهم  نایاپ  ات  درادن  قح 

هداد راشتنا  هدازدـمحا  رهاط  هک  يا  هیعالطا  ناونع  تحت  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  رد  روکذـم ، هماـن  هک  تسا  ینتفگ  (1)« هدازدمحا رهاط  ، 30/1/59
جرد ش(2) تسا ،

715

همانزور نیا  راگنربخ  اب  ییوگ  تفگ و  رد  زورما  روشک ، ترازو  تسرپرـس  بـالقنا و  ياروش  وضع  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  زورما ، ناـهیک  شرازگ  هب 
یماظتنا و نارومأم  : » دوزفا يو  .دنشاب  هتـشاد  هدهع  هب  ار  اه  هاگـشناد  لرتنک  تظافح و  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ینابرهـش  اه و  هتیمک  هب  هک  درک  مالعا 

فظوم نارومأم  نینچمه  .دننک  لرتنک  دنوش ، یم  هاگشناد  دراو  جراخ  زا  هک  ار  يدارفا  رورم  روبع و  ات  دنا  هدش  رقتسم  اه  هاگشناد  جراخ  رد  نارادساپ 
دش بیوصت  هلئسم  نیا  نینچمه  بالقنا  ياروش  رد  دوزفا : ینک  يودهم  .دننک » يریگولج  اه  هاگشناد  لباقم  رد  هنالوئسمریغ  تاعامتجا  زا  هک  دنا  هدش 
اما دننک ؛ يریگولج  جنشت  زا  دنوش و  هاگـشناد  دراو  هحلـسا  نودب  اه  هاگـشناد  لخاد  رد  راوگان  ثداوح  زورب  ماگنه  یماظتنا ، نارومأم  نارادساپ و  هک 
هک درک  دیکأت  رگید  راب  نایاپ  رد  روشک  ترازو  تسرپرس  .دنشاب  هتشاد  مه  هحلسا  دوخ  اب  دنناوت  یم  دیاین ، شیپ  مراودیما  هک  ینارحب  یلیخ  دراوم  رد 

(3) .دنک يریگولج  دوش ، یم  رازگرب  هزاجا  نودب  هک  ییامیپهار  ماجنا  زا  تسا  ممصم  روشک  ترازو 

1176 ص :

ص 4. ، 3/2/1359 هرامش 48 ، ناریا ) قلخ  نیدهاجم  هیرشن   ) دهاجم همانزور  - 1
ص 2. ، 1/2/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2

ص 3. ذخأم 108 ، - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1298 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1176_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1176_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1176_3
http://www.ghaemiyeh.com


نیا ساـسارب  .دـش  هدرپـس  يزکرم  هتیمک  هب  یلاـع  سرادـم  اـه و  هدکـشناد  رد  مظن  ظـفح  بـالقنا ، ياروش  ماـگنه  بش  هسلج  رد  دوش  یم  يروآداـی 
هیلخت و نایرج  رد  هچ  ار  اه  هورگ  ناگدنیامن  اه و  هاگشناد  تینما  ظفح  هک  دش  هداد  روتسد  یمالسا  بالقنا  يزکرم  هتیمک  هب  اروش  يوس  زا  ، » میمصت

(1) .دریگب هدهع  هب  نآ ، زا  دعب  هچ  لیاسو و  ییاج  هباج 
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هداعلا قوف  يا  هسلج  بالقنا  ياروش  دراد ، همادا  زین  بش  تاعاس  رد  اه  يریگرد  یخرب  هک  یلاح  رد  اه و  هاگـشناد  رد  هثداحرپ  يزور  ندـش  يرپس  اب 
نیا هب  نآ  لماک  نتم  هک  تفای  راشتنا  ناریا  تلم  هب  باطخ  بالقنا  ياروش  مایپ  هسلج ، ناـیاپ  رد  .تخادرپ  هدـش  داـی  عاـضوا  یـسررب  هب  داد و  لیکـشت 

: تسا رارق 

.میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  »

تعرس یلاع ، شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  رد  زورما  هک  نیا  هب  هجوتاب  بالقنا  ياروش  گنهرفاب ! نایوجشناد  نایهاگشناد و  زرابم و  ناملـسم  تلم 
نیا تیعطاـق ، اـب  هک  تسا  ممـصم  اروـش  هک  نیا  هب  رظن  و  تـسا ، هتـشادن  دوـجو  نـیدرورف 1359  خروم 29  هیمـالعا  تامیمـصت  يارجا  رد  رظن  دروـم 

: دنیب یم  مزال  ار  دنچ  یتاکن  يروآدای  دنک ، ارجا  تسا  هدیسر  زین  ماما  دییأت  هب  هک  ار  تامیمصت 

راوتـسا یمالـسا  یبالقنا  قیاقح  اه و  شزرا  اه ، تلاصا  يانبم  رب  هک  قیمع  عیـسو و  بالقنا  کـی  هب  ندز  تسد  شزومآ و  ماـظن  يداـینب  ینوگرگد  . 1
ياهورین همه  دوخ و  یـساسا  یلـصا و  هفیظو  ار  میظع  رما  نیا  هب  نتخادرپ  یبالقنا ، یهاگآ  اب  اروش  .تسا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  مهم  داـعبا  زا  دـشاب ،

رد ناریا و  یمالسا  بالقنا  تمدخ  رد  هک  ینایوجشناد  نایهاگشناد و  هبناج  همه  تکراشم  نودب  راک  نیا  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  ناملـسم  یبالقنا 
رد شرورپ و  شزومآ و  گنهرف و  ساسا  رییغت  لوحت و  هرابرد  اهراب  اهراب و  تما  ماما  .تسین  یلمع  دـنراد ، یمرب  ماـگ  تما  ماـما  ياـهدومنهر  تهج 

دروم رد  ار  ناگمه  فیلکت  ًاتحارص  دوخ  زورون  مایپ  رد  صوصخ  هب  ام ، مدرم  زا  هناگیب  یمالساریغ و  یشزومآ  ماظن  يرامعتـسا و  گنهرف  ندیبوک  مه 
دنک و یم  كرد  تسا  تلم  یمالسا  بالقنا  حور  زا  هتساخرب  هک  ار  نایوجشناد  نایهاگـشناد و  تساوخ  بالقنا  ياروش  .دنا  هدرک  نشور  اه  هاگـشناد 

.دهن یم  جرا  هار  نیا  رد  نانآ  شالت  ششوک و  هب 

رد جنـشت  اب  زین  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هدوب  نوگانوگ  ياـه  يریگرد  یناـماسبان و  زا  یـشان  مهم ، رما  نیا  رد  ریخأـت  هک  تسا  دـقتعم  بـالقنا  ياروش  . 2
.دناد یم  یشزومآ  ماظن  يداینب  ینوگرگد  تهج  تصرف  كرادت  اب  ریاغم  ار  یعضو  نینچ  تسا و  فلاخم  هاگشناد  طیحم 

هب احنا  زا  يوحن  هب  هک  تسا  ییاه  قاتا  اهرتفد و  زکارم ، هیلک  لماش  فلتخم ، ياـه  هورگ  تیلاـعف  رتاـفد  اهداتـس و  ندـیچرب  دروم  رد  اروش  میمـصت  . 3
.دریگ یم  رب  رد  ار  اهنیا  ریاظن  یشزرو و  يرنه و  ياهرتفد  اه ، هناخباتک  نیاربانب ، دوش و  یم  طوبرم  اه  هورگ 
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چیه رد  هک  اهرتفد  هنوگ  نیا  دوجو  یلو  تسین ؛ یـساسا  نوناق  بوچراچ  رد  يرکف  هدنزاس  دازآ و  وج  تیاعر  مدـع  ینعم  هب  زگره  میمـصت  نیا  اما  . 4
هدیدرگ راکفا  ارآ و  دروخرب  هدنزاس  دازآ و  وج  ندید  بیـسآ  یناماسبان و  يریگرد و  بجوم  ًالمع  درادن ، هقباس  تیفیک  نیا  اب  یبالقنا  چـیه  رد  اج و 
يزکارم نینچ  دوجو  مدرم  .تسین  هیجوت  لباق  اهنآ ، ظفح  رب  رارصا  و  تسا ، هقباس  یب  رگید  ياهاج  رد  هک  زکارم  نیا  رارقتسا  زین  مدرم  رظن  رد  تسا و 

.دننک یم  یقلت  هئطوت  راشف و  زکارم  ناونع  هب  هاگشناد  طیحم  رد  ار 

دنهاوخ يراکمه  بالقنا  ياروش  اب  نایوجـشناد  نیاربانب  دراد ؛ تافانم  اه  هدکـشناد  رد  نایوجـشناد  روضح  اب  هدنیآ  زور  ود  رد  زکارم  نیا  ندیچرب  . 5
.دریگ تروص  یناسآ  هب  زکارم  ندیچرب  راک  ات  دننک  یم  هیلخت  ار  اه  هاگشناد  تعاس  نیا  زا  دومن و 

.دـنک یم  یفرعم  هدکـشناد  تسرپرـس  هب  ار  رفن  جـنپ  رتاـفد ، نیا  هیلک  تسا و  دوجوم  رتاـفد  رد  هک  یلیاـسو  يروآ  عمج  يارب  اـه  هورگ  زا  کـی  ره  . 6
هب هچنآ  دوش و  جراخ  هاگشناد  زا  تسا  نایوجشناد  هب  قلعتم  هچنآ  ًادعب  ات  ددرگ  یم  طوبضم  یلحم  رد  اه  هدکـشناد  يرادا  نالوئـسم  روضح  اب  لیاسو 

.دوش هدرپس  وا  هدنیامن  ای  هاگشناد  تسرپرس  هب  دراد  قلعت  هاگشناد 

ییاج هباج  هیلخت و  نایرج  رد  هچ  ار  اه  هورگ  ناگدنیامن  اه و  هاگـشناد  تینما  ظفح  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  یمالـسا  بالقنا  يزکرم  هتیمک  هب  . 7
.دریگب هدهع  هب  نآ ، زا  دعب  هچ  لیاسو و 

زا اهداتس ، هیلخت  راک  ندرک  ناسآ  يارب  لاح  نیع  رد  دننک و  ظفح  تامیمصت  نیا  يارجا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هک  دوش  یم  هتـساوخ  مدرم  همه  زا  . 8
کی اب  تسناد ، مزال  بالقنا  ياروش  هک  هظحل  ره  رد  تسا  یهیدـب  .دـننک  يراددوخ  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد  شوح  لوح و  رد  عمجت 

.دنورب اه  هاگشناد  هب  بالقنا  ياروش  يروهمج و  سیئر  هارمه  هب  ات  دوش  یم  هتساوخ  نانآ  زا  ییویدار  مایپ 

تشهبیدرا لوا  هبنشود  زور  نایاپ  رظتنم  روهمج  سیئر  اروش و  دبای ، نایرج  تسا ، هدش  هراشا  قوف  رد  هچنآ  فالخرب  روما  رگا  هک  تسا  یهیدب  هچ  . 9
.دمآ دنهاوخ  هاگشناد  هب  اروش ، تامیمصت  يارجا  يارب  هنیمز  يروف  ندرک  هدامآ  روظنم  هب  دنوش و  یمن 

(1)« .دش دهاوخ  حاتتفا  هاگشناد  تشهبیدرا  مود  هبنش  هس  زور  زا  مظن ، يرارقرب  تایلمع و  نیا  ماجنا  زا  سپ  . 10
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رد یبهذمریغ  پچ  قلخ و  نیدهاجم  ياه  هورگ  رتافد  یمالسا و  ياه  نمجنا   ) اه هاگشناد  يریگرد  یلـصا  فرط  ود  عضاوم  مالعا  تامادقا و  رانک  رد 
عضاوم قبط  هک  زرابم -  ناناملسم  شبنج  هدوت و  بزح  نوچ  ییاه  نایرج  زین  ماظن و  هب  رادافو  ياه  نایرج  اه و  تیصخش  راتفر  عضاوم و  اه ) هاگشناد 

یم کمک  ینونک  يریگرد  یعقاو  هنحـص  میـسرت  هب  تسا و  هجوت  روخرد  هراب  نیا  رد  دنجنگ -  یمن  ورردور  هتـسد  ود  زا  کی  چـیه  رد  ناش ، ینونک 
.دنک
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اب هک  رتیت  نیا  .داد  صاصتخا  اه  هاگشناد  هلئسم  هب  ار  دوخ  لوا  هحفص  یلـصا  رتیت  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناگرا  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  زورما 
رد نینچمه  روبزم  همانزور  .دوش » یم  زاغآ  یگنهرف  بالقنا  : » زا تسا  ترابع  دروخ ، یم  مشچ  هب  تشرد  فورح  اـب  هحفـص و  يـالاب  رد  زبس ، گـنر 

(1)« .دش هداد  تلهم  راشف  ياه  هورگ  هب  زور  هس  : » تشون بالقنا  ياروش  لوق  زا  عوضوم  نیمه  هرابرد  دوخ ، رگید  رتیت 

ار دوخ  عطاق  ینابیتشپ  هلیسو  نیدب  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  .یلاعت  همساب  : » داد راشتنا  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  ار  هیعالطا  نیا  زین  زورما  رصع 
ياه هورگ  یتایلمع  ياهداتـس  ندش  هدـیچرب  موزل  هنیمز  رد  تما ، ماما  ياهدومنهر  زا  يوریپ  هب  بالقنا  ياروش  يروهمج و  مرتحم  تسایر  میمـصت  زا 

یهاگشناد ياه  همانرب  قابطنا  تهج  رد  يداینب  یساسا و  لوحت  داجیا  ناهاوخ  هدومن و  مالعا  روشک ، یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  زا  یسایس 
، روشک ساسح  تیعقوم  نیا  رد  دشاب و  یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریـسم  رد  تکرح  یمالـسا و  نیزاوم  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـشزومآ  زکارم  و 

تاقبط راشقا و  مومع  توعد  و  ناگناگیب ، يدایا  رگ و  هئطوت  بالقنادـض و  رـصانع  زا  اه  هاگـشناد  يزاـسکاپ  رد  زیزع  نایوجـشناد  مادـقا  دـییأت  نمض 
نیملسم مالـسا و  ییاهن  لماک و  يزوریپ  یلاعت  دنوادخ  زا  .دیامن  یم  هیـصوت  مومع  هب  ار  شمارآ  مظن و  ظفح  تیاعر  نانآ ، زا  تیامح  هب  تلم  مرتحم 

(2)« .تسا تلئسم  دروم 

نایوجـشناد امـش  رب  ادـخ  قلخ  ادـخ و  نایاپ  یب  دورد  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  رـشتنم  يا  هینایب  هراـب  نیا  رد  زین  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج 
هب ات  دیدومن  هدامآ  ینوگرگد  يارب  ار  یشزومآ  زکارم  یبالقنا ، لمع  کی  اب  دیدش و  مدقشیپ  اه ، هاگشناد  هیفـصت  هب  ریاد  ماما  نامرف  وریپ  هک  ناملـسم 

تارکمد راشف  ياه  هورگ  طسوت  ًاریخا  و  دوب ]  ] يرامعتـسا ياه  تسایـس  هدـننک  هیجوت  توغاط ، میژر  رد  هک  لمع  ملع و  ياه  هاـگیاپ  نآ  ادـخ  يراـی 
دهاوخ یم  ناریا  ناملسم  تلم  مومع  زا  .ددرگ ...  يزاسکاپ  دوب ، هدمآ  رد  ناریا  هب  مسیلایرپما  ندنادرگزاب  يارب  امن  پچ  ياه  بالقنا  دض  داتس  بآم ،

اهنآ و دوجو  ثول  زا  هاگـشناد  هیفـصت  ات  و  دننکن ...  شومارف  میتسه ، هار  همین  رد  زونه  تسا و  نامیا  اب  نادیهـش  ياهب  نوخ  هک  ار  شیوخ  بالقنا  هک 
تـسد هب  اه  هاگـشناد  بالقنا و  .دننیـشنن  اپ  زا  بالقنا ، ياروش  روهمج و  سیئر  اب  ماگمه  ماـما و  تارظن  نیمارف و  زا  ماـهلا  اـب  نآ  رد  قیمع  ینوگرگد 

نیا زا  ریغ  رگید  ياج  رکف  دیاب  رگید ، هناگیب  ره  رتراک و  وئام و  نیلاتـسا و  ناهاوخاوه  دـبای و  همادا  دـیاب  داهن  نیا  يزاسزاب  ات  ناملـسم و  نایوجـشناد 
(3)« .دنیامنب دوخ  يارب  تما  دیما  هناخ 

دوش حالصا  دیاب  اه  هاگشناد  هک  دنتسه  نیا  رب  قفتم  همه  تفگ : اه  هاگشناد  هلئسم  هرابرد  زین  قداص ) دیس   ) یناحور یمظعلا  هللا  تیآ  دادماب ، هتشون  هب 
هک تسا  نیا  حالصا  هار  .دینکن  یسایس  روما  رد  تلاخد  دنیوگب  اه  هچب  هب  هک  نیا  ای  دوش  ضوع  هاگشناد  سیئر  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  مه  حالـصا  و 

: تفگ سپس  وا  دادماب ، شرازگ  هب  .دننک  ضوع  ار  یگنهرف  ياه  همانرب  ساسا 
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(1) .هدنیآ لاس  يارب  دنراذگب  ار  راک  نیا  دیاب  تسین و  حالص  رضاح  لاح  رد  اه  هاگشناد  لیطعت 

هدـمآ هینایب  نیا  زا  یتمـسق  رد  .تفای  راشتنا  زورما  هک  دوب  هدرک  رداص  يا  هینایب  اه  هاگـشناد  ثداوح  هراـبرد  هتـشذگ  زور  زین  زراـبم  ناناملـسم  شبنج 
، يداصتقا ماظن  تایح  راموط  ندـیچیپ  مهرد  يارب  یگنهرف  رایع  مامت  بالقنا  کی  هب  زاین  روشک و  نوئـش  هیلک  رد  يداینب  لوحت  کی  ترورـض  : » تسا
هک میدرـشف  ياپ  نآ  رب  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  نیتسخن  ياه  زور  نامه  هک  تسا  يزیچ  هتـشذگ ، یتاقبط  كرـش و  هب  هدولآ  میژر  یگنهرف  یـسایس و 

، یـسایس يداصتقا ، ظاحل  زا  هتـشذگ  ماظن  بوچراچ  هک  یماگنه  ات  میدوب  دقتعم  .تشادـن  رما  نایدـصتم  نیلوئـسم و  نایم  رد  یتبثم  ساکعنا  هنافـسأتم 
ینیع ققحت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياه  فده  اهراعـش و  زا  کی  چـیه  دوشن ، مکاح  یمالـسا  یبالقنا -  نیون  مظن  دنکـشن و  مه  رد  یگنهرف  یماظن و 

« .درک دهاوخن  ادیپ 

نیا میدـقتعم  مینک و  یم  دـییأت  دـصرددص  ار  یگنهرف  بـالقنا  کـی  ترورـض  : » دـنک یم  مـالعا  زراـبم  ناناملـسم  شبنج  هیناـیب ، نیا  رگید  شخب  رد 
هیفـصت شـشوپ  رد  هک  ریخا  تکرح  هنافـسأتم  یلو  دریگ ؛ ماجنا  یبتکم  دـهعتم و  ناملـسم و  ناناوج  یبالقنا و  ياهورین  طسوت  نییاپ و  زا  دـیاب  تکرح 

طسوت نآ  تیاده  دنراد ، تکرـش  نآ  رد  هدوت  زا  یـشخب  قداص و  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  هک  نآ  دوجو  اب  هدش ، زاغآ  یگنهرف  بالقنا  اه و  هاگـشناد 
رب مالسا  زا  يا  هتسوپ  اهنت  نیتسار ، مالسا  لوصا  ياج  هب  دنتـسین و  یمالـسا  یبالقنا  لوحت  نیا  ماجنا  هب  رداق  هک  دریگ  یم  ماجنا  یتاماقم  اه و  هاگتـسد 

« .دش دهاوخ  هدیشک  ماظن  يور 

نایم ینورد  يریگرد  هب  هک  زیمآ  تنوشخ  مادـقا  عون  ره  زا  يراددوخ  نمـض  اه ، هورگ  رتاـفد  لـیطعت  دروم  رد  : » تسا هدـمآ  روبزم  هیناـیب  رد  نینچمه 
هک یقوقح  زا  اوق  مامت  اب  بالقنا ، ياه  نامرآ  زا  عافد  یمالـسا و  لیـصا  ياه  شزرا  بتکم و  زا  يرادـساپ  يارب  هک  مینک  یم  مـالعا  دوش ، رجنم  مدرم 

نوناق دـهاوخب  هک  ینایرج  ره  ربارب  رد  مینک و  یم  هدافتـسا  تسا  هداد  روشک  یـسایس  تشونرـس  رد  تکراشم  تلاـخد و  يارب  مدرم  هب  یـساسا  نوناـق 
« .درک میهاوخ  یگداتسیا  دریگب ، هدیدان  ًالمع  ار  تلم  بوصم  يا  هلحرم  یساسا 

ياهدومنهر اب  هتـشذگ  دـننام  میراد  راظتنا  ینیمخ ، ماما  بالقنا ، ربهر  زا  اـم  : » درب یم  ناـیاپ  هب  تراـبع  نیا  اـب  ار  دوخ  هیناـیب  زراـبم ، ناناملـسم  شبنج 
يرادرب هرهب  ام  ینورد  ياه  فعـض  زا  نمـشد  دـنهدن  هزاجا  هتفرگ ، ار  تافارحنا  تافالتخا و  دـیدشت  راوگان و  ثداوح  زورب  ولج  شیوخ ، هنادـنمدرخ 

(2)« .دنک

زا لبق  اه  هاگـشناد  هب  هلمح  اه ، هاگـشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  يا  هینایب  یط  زین  یماـس ) مظاـکرتکد  هورگ   ) اـماج ناریا ، ناملـسم  مدرم  یبـالقنا  شبنج 
نآ حرط  اه ، هاگـشناد  ماظن  يداینب  رییغت  ترورـض  رب  دیکأت  اب  هورگ  نیا  .درک  شهوکن  تدش  هب  ار  بالقنا  ياروش  هیعالطا  رد  هدـش  هداد  تلهم  نایاپ 

یهاوخرظن اب  ار  هاگـشناد  ماظن  رییغت  تساوخ  ییارجا  تاماقم  زا  اماج  .دناوخ  عقوم  یب  تسا ، گنج  لاح  رد  مسیلایرپما  اب  تلم  هک  یلعف  طیارـش  رد  ار 
زا يرگید  تمسق  رد  .دهد  ماجنا  نایوجشناد 
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رارق دییأت  دروم  یبالقنا ، هعماج  یگدنزاس  رد  ناوج  یناسنا  يورین  زا  هدافتسا  تروص  رد  اهنت  ار  اه  هاگـشناد  لیطعت  هک  تسا  هدمآ  هورگ  نیا  هیعالطا 
میژر زا  هدنامزاب  ياه  هناریو  يزاس  هرابود  نامزاس و  دیدجت  يداوس و  یب  ینک  هشیر  تهج  رد  دناوت  یم  میظع  يورین  نیا  هک  تسا  دقتعم  دهد و  یم 

(1) شاب هتشاد  یساسا  مهس  هداتفارود ، ياهاتسور  اهرهش و  رد  توغاط 

ترابع نیا  اب  هک  داد  راشتنا  يا  هیمالعا  زین  دنک  یم  تیلاعف  ناریا " تارکمد  نایوجشناد  ناناوج و  نامزاس   " ناونع اب  هک  هدوت  بزح  ییوجـشناد  هخاش 
زا یکی  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  ناریا  یقلخ  کیتارکمد و  یتسیلایرپمادـض  گرزب  بالقنا  یمارگ ! نایهاگـشناد  ناریا ! ناـمرهق  مدرم  : » دوش یم  عورش 
رب يدج  تابرـض  تخاس و  نوگنرـس  ار  اکیرما ) مسیلایرپما  یگدرکرـس  هب   ) یناهج مسیلایرپما  هب  هتـسباو  ياه  میژر  نیرت  یمدرم  دـض  نیرت و  هدـنرد 

(2) «) .دروآ دراو  اکیرما  راکتیانج  مسیلایرپما  رکیپ 

طیارش نینچ  رد  یسایس ، رتافد  نتشادهگن  زاب  یـسایس و  ياه  هورگ  رتافد  لیطعت  هیرظن  ود  نداد  رارق  ورردور  میدقتعم  ام  : » تسا هدمآ  روبزم  هینایب  رد 
دنمنایز ياه  يریگرد  هصرع  هب  ار  اه  هاگشناد  هنحص  و ]  ] دهد رارق  مه  لباقم  رد  ار  فلتخم  ياهورین  دناوت  یم  ناریا  بالقنا  زاس  تشونرـس  ساسح و 

نیا لح  هک  میدـقتعم  ام  هوالع  هب  .دوب  دـهاوخ  اکیرما ) مسیلایرپما  یگدرکرـس  هب   ) یناهج مسیلایرپما  بالقنا و  دـض  دوس  هب  اهنت  اهنت و  هک  دزاس  لدـب 
نیا مغر  یلع  نیا و  دوجو  اب  .دریگ  ماجنا  یبوخ  هب  هاگشناد ، رد  یبالقنا  نیتسار  ياهورین  اه و  هاگشناد  یگنهامه  ياهاروش  کمک  اب  دناوت  یم  هلئـسم 

، هاگـشناد رد  یمارآان  جنـشت و  عون  ره  زا  يریگولج  يارب  دوخ  هبون  هب  میناد ، یمن  حیحـص  ار  ییوجـشناد  یقرتم  یـسایس  ياه  هورگ  رتاـفد  لـیطعت  هک 
طیارش نیا  رد  هک  یمیظع  نیگنـس و  سب  تیلوئـسم  ربانب  ناریا  تارکمد  نایوجـشناد  ناناوج و  نامزاس  .مینک  یم  لیطعت  اه  هاگـشناد  رد  ار  دوخ  رتافد 
نامزاس راداوه  نایوجـشناد  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هژیو  هب  ییوجـشناد  یقرتم  ياه  هورگ  اهورین و  همه  هب  دراد ، هدـهع  هب  ینونک  ساسح 

دنزیهرپب و ریخا  ثداوح  اب  هنالوجع  دروخرب  زا  هک  دهد  یم  رادشه  ناریا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  راداوه  نایوجـشناد  ناریا و  قلخ  نیدهاجم 
(3)« .دوش رجنم  دوخ  ییاکیرما  دض  یتسیلایرپما -  دض  ریسم  زا  ییوجشناد  شبنج  فارحنا  هب  هلئسم  نیا  هک  دنوش  نآ  عنام  دوخ  یبالقنا  يرایشوه  اب 

، یسایس ياه  هورگ  زا  یخرب  هک  تفگ  ار  نیا  دیاب  فسأت  لامک  اب  : » درک يروآدای  داد ، راشتنا  هک  يا  هیمالعا  یط  زین  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک 
جنشتم ار  یهاگـشناد  نورد  ملاس  دازآ و  ثحب  مهافت و  طیحم  يرـشق ، نابلطراصحنا  نیرفآ و  هثداح  ياهامن  پچ  هژیو  هب  رگید و  یخرب  و  هناهاگآان ،

يوس زا  ناریا  هدوت  بزح  راداوه  ياـهورین  وس و  کـی  زا  ینیمخ  ماـما  طـخ  راداوه  یمالـسا  ياـهورین  زا  یمهم  شخب  : » دوزفا هدوت  بزح  .دـنا » هدرک 
رد زورما  هچنآ  هک  تفگ  دـیاب  فسأت  لامک  اب  یلو  دـننک ؛ يریگولج  يا  هنامـصخ  جنـشتم و  ِّوج  نینچ  شیادـیپ  زا  هک  دـنا  هدرک  شالت  هشیمه  رگید ،

ياروش .تسا  هدیسرن  يا  هجیتن  هب  اه  شالت  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، ام  لباقم 

1181 ص :

.سراپ يرازگربخ  نارهت -  ص 3 ، ذخأم 65 ، - 1
ص1. ، 31/1/1359 مدرم ، همان  همانزور  - 2

ص 2. نامه ، - - 3

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1303 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1181_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1181_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1181_3
http://www.ghaemiyeh.com


لح هب  تقوم  روط  هب  تسا  نکمم  تامیمـصت  نیا  ناریا ، هدوـت  بزح  رظن  هب  .تسا  هدرک  ذاـختا  یتامیمـصت  جـنرغب  عـضو  نیا  اـب  دروـخرب  رد  بـالقنا 
ادـیپ يداح  عضو  نینچ  هک  ینونک  هظحل  رد  .تسین  جـنرغب  هلئـسم  نیا  يداینب  يا و  هشیر  لح  هب  رداق  یلو  دـماجنیب ، اـهداضت  بناوج و  یخرب  يرهاـظ 

اه و هاگـشناد  رد  دوخ  رتافد  لیطعت  هنیمز  رد  ار  بالقنا  ياروش  میمـصت  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  یـسایس  ياه  هورگ  همه  هب  ناریا  هدوت  بزح  تسا ، هدش 
(1)« .دنزاس یلمع  دنا ، هدش  اه  هاگشناد  رد  اه  يریگرد  جنشت و  هقرفت ، داجیا  يارب  هناهب  هلیسو و  هک  یلاع ، شزومآ  زکارم 

718

دوخ هب  دوخ  رـضاح  تیعـضو  رد  دنتـسه ، لاعف  زین  يزومآ  شناد  ياه  شخب  رد  اه ، هاگـشناد  ریخا  ثداوح  رد  لاعف  یـسایس  ياه  هورگ  هک  اج  نآ  زا 
، هنیمز نیا  رد  .دـمآ  دـهاوخ  شیپ  یعـضو  هچ  سرادـم  رد  هک  دوش  یم  حرط  لاؤس  نیا  دـنریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  زین  شرورپ  شزومآ و  سرادـم 

ياروش هبوصم  هراـبرد  يو  یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور  هتـشون  هب  .درک  تکرـش  یتاـعوبطم  يا  هبحاـصم  رد  شرورپ ، شزوـمآ و  ریزو  ییاـجر  زورما 
.تسا اه  هاگشناد  هب  عجار  بالقنا ، ياروش  میمصت  تشاد : راهظا  اه ، هاگشناد  رد  یسایس  ياه  هورگ  ياهداتس  زکارم و  ندش  هدیچرب  دروم  رد  بالقنا 

رد دـنک و  یم  قرف  اه  هورگ  درکلمع  سرد و  تیفیک  اه  هاگـشناد  رد  اریز  دـنوش ؛ هدیـشک  تانایرج  نیا  هب  هک  منیب  یمن  حطـس  نآ  رد  ار  سرادـم  نم 
رتافد دوجو  تفگ : نینچمه  شرورپ  شزومآ و  ریزو  .دـننک  لیطعت  ار  سرادـم  هک  نیا  هب  دـسرب  هچ  دـنرادن ، روضح  اه  هورگ  نیا  زا  یلیخ  ام  سرادـم 

هبرجت دشاب و  هسردم  زا  جراخ  دیاب  یسایس  تاغیلبت  دنشاب و  هتشاد  یهورگ  تیلاعف  دیاب  طقف  سرادم  تسین و  حیحـص  سرادم  رد  یـسایس  ياه  هورگ 
(2) .دنکب یسایس  غیلبت  هک  نآ  هن  دنیبب  یسایس  شزومآ  هسردم ، رد  دیاب  زومآ  شناد  هک  تسا  هداد  ام  هب  ار  سرد  نیا  زین  قدصم  رتکد  نامز 

سرادم رد  یهورگ  تیلاعف  هک  تسا  هدش  مالعا  اهراب  .دوش  هدناشک  لئاسم  نیا  هب  اه  ناتـسریبد  هک  مناد  یم  دیعب  نم  تفگ : ییاجر  دادماب ، هتـشون  هب 
راهظا نینچمه  يو  .تسا  عونمم  يرکف  صاخ  هورگ  رتفد  نتشاد  دنرادن و  يرتفد  سرادم  رد  اه  هورگ  زا  کی  چیه  نونکا  ببس  نیمه  هب  تسا ؛ عونمم 
لاملا تیب  ًالوصا  یهگناو  داد ؟ صاصتخا  اه  تیلاعف  نیا  يارب  ار  یقاتا  دوش  یم  هنوگچ  میراد ، مک  اضف  سالک  ندرک  ریاد  يارب  هک  یلاـح  رد  تشاد :

هک دنریگ  هرهب  لاملا  تیب  زا  دنناوت  یم  ییاه  هورگ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  دـنا و  هدرپس  نانآ  هب  ار  تموکح  مدرم  هک  دریگ  رارق  یناسک  رایتخا  رد  دـیاب 
شزومآ و ریزو  .دنراد  یمرب  مدق  ماما  طخ  رد  دنتسه و  تلود  دییأت  دروم 
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ياج هب  تسا  یـسایس  شزومآ  ياج  هسردـم  هک  دـش  روآدای  تسا ، ینوناق  هسردـم  زا  جراخ  رد  یهورگ  تیلاعف  هک  هتکن  نیا  ناـیب  اـب  سپـس  شرورپ 
رد هتبلا  دوزفا : يو  .دـننکن  هلجع  باختنا  رد  دـنربب و  الاب  ار  دوخ  باختنا  تردـق  دـننیبب و  شزومآ  هسردـم  رد  دـیاب  نازومآ  شناد  و  یـسایس ، تیلاعف 

نتفر ناتسرامیب  ندرک و  اوعد  نوچ  يدمایپ  روما  نیا  هک  میراد  ربخ  دوش و  ریاد  يرتافد  نینچ  هک  تسا  هدش  ثعاب  تردق  فعـض  سرادم ، زا  یـضعب 
(1) .دشاب هتشاد  اه 

* * *

نانآ درکلمع  ناتسزوخ و  هقطنم  رد  قارع  لماوع  یفرعم  شرازگ 689 : همیمض 

: هلمج زا  دنا ؛ هتخادرپ  ناشیا  درکلمع  هقطنم و  رد  قارع  لماوع  زا  يا  هدع  قیقد  یفرعم  هب  نینچمه  هدش  دای  شرازگ  رد  هاپس ، عبانم 

مادعا نابلط و  هیزجت  یبوکرس  زا  دعب  شیپ ، لاس  دودح 16  رد  صخش  نیا  .دشاب  یم  .خ.ف  یهارمه  هب  ناتـسبرع " ریرحت  ههبج   " سیئر  (2) .ش.ص »
يراکمه اب  اج  نآ  رد  .دروآ  یم  يور  قارع  یثعب  روشک  هب  دـهن و  یم  رارف  هب  ياپ  يولهپ ، میژر  طـسوت  رگید  يا  هدـع  ندـنکفا  نادـنز  هب  يا و  هدـع 

عولخم و هاش  نیب  هک  یتسود  توخا و  یسایس و  للع  هب  انب  ههبج  نیا  هتبلا  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  ناتـسبرع `  ریرحت  ههبج  زاب  نایرارف ، زا  رگید  نت  دنچ 
.غ .ر.ف و  .ش.ص و  ]، " یمالسا [ ریبک بالقنا  زا  سپ  درک .[ یمن  [ دنک یمن  یتیلاعف  قارع ، میژر  هب  ههبج  یگتـسباو  هب  انب  و  تشاد ، دوجو  قارع  میژر 
ام هک  نیا  ندرک  حرطم  اب  ادـتبا  ًالک  نانیا  .دـننز  یم  ام  بالقنا  هیلع  يدـیدش  تیلاـعف  هب  تسد  هدـش و  ناریا  دراو  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  زا  .ك 
يا هناـخ  رد  بش  ره  دـندرک و  ذوفن  هاـگآان  هدوـت  رد  میناریا ، مچرپ  مالـسا و  ياوـل  ریز  میتـسین و  بلط  هیزجت  میهاوـخ و  یم  ار  یناریا  بارعا  قوـقح 

اه و ملظ  نیا  طبر  تسا و  هتفر  بارعا  رب  قباس  میژر  رد  هک  ییاه  ملظ  ندرک  حرطم  اب  نانیا  .دندز  تسد  هئطوت  ینیچ و  هسیـسد  هب  دندیدرگ و  نامهیم 
هار نیا  رد  دندز و  تسد  هقطنم  برع  مدرم  هاگآان  هدوت  راکفا  نتخاس  بوشم  ندرک و  فرحنم  هب  یمالسا ، داینبون  يروهمج  نیلوئسم  هب  اه  تیمورحم 

« .دنروآ درگ  دوخ  رود  هب  ار  دایز  يا  هدع  دنتسناوت  دندش و  قفوم  زین  يریگمشچ  ّدح  ات 

یم لیوحت  دننک ، مگ  در  هک  نیا  يارب  ار  ناشحالـس  زا  يدادعت  هک  دندوب  زین  نویبالقنادض  زا  يا  هدع  : » تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
ن"  " جاح نادنزرف  نایم  نیا  رد  هک  قارع ، هب  روبع  تهج  دارفا  عمجت  لحم  دوب و  .خ.ف  .ش.ص و  تامهم  رابنا  هک  .د  .ن  خیـش  هداوناخ  دننام  دـنداد ؛

« .دندرک یم  شا  هتسد  راد و  .ش و  .ص  هب  یناوارف  کمک  زین  ع "  " و ع "  " یماسا هب 

هبترمدنلب راد  هجرد  ای  رکـشلرس و  کی  رابتعا  زا  مدید ، نم  هک  يروط  نآ  قارع ، رد  .ش  .ع  شرـسپ  و.ش.ص  : » تسا هدش  هفاضا  نینچمه  شرازگ  رد 
.ع .دشاب  یم  تامهم  هحلـسا و  عیزوت  مهم  لماوع  زا  یکی  دراد و  اه  یثعب  دزن  یهجوت  روخرد  رابتعا  زین  .د  .ع  .دـنرادروخرب  قارع  كاواس  دزن  یـشترا 

دراد و یمهم  شقن  ثعب  فیثک  بزح  هعاشا  رد  هک  تسا  رایع  مامت  یثعب  دشاب و  یم  شردـپ  هتـسد  راد و  رکفتم  زغم  حالطـصا  هب  ش.ص ، دـنزرف  .ش 
یم شردپ  رایتسد  زین  ناریا  كاخ  هب  حالـس  ندرک  دراو  رما  رد  تسا و  يرمک  هحلـسا  هب  حلـسم  هشیمه  دزاس ؛ یم  ناریا  دراو  ار  یثعب  بتک  تاوزج و 
یم يزیر  حرط  ار  يرهـش  تاـماقم  زا  يرایـسب  رورت  هشقن  ص "  " دـنزرف و  ع "  " و ف "  " و ص "  " هک منک  هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  دـیاب  نمـض  رد  .دـشاب 

(3)« .هریغ و  يربکا ، مالسالا  تجح  عرش  مکاح  و  نادابآ ، رادرهش  و  رگرز ، رهشمرخ ، نادابآ و  ناتسداد  لیبق  زا  دندرک ؛
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ینیمخ ماما  هب  تارکمد  بزح  تاناماروا  تالیکشت  مارگلت  شرازگ 700 : لوا  همیمض 

: تسا حرش  نیا  هب  دش ، لاسرا  ینیمخ  ماما  يارب  زورما  هک  تارکمد  بزح  تاناماروا  تالیکشت  مارگلت  لماک  نتم 

ناریا مدرم  هک  ینونک  ساـسح  طیارـش  رد  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  ًاـمرتحم  .ینیمخ  ماـما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  نأـشلا  میظع  ربـهر  روـضح  نارهت ، »
قلخ اب  ماگمه  درُک  قلخ  دـشاب ، یم  نارگرامثتـسا  هطلـس  راثآ  لماک  وحم  ات  ریگیپ  هزرابم  هدامآ  هدومن و  ملع  دـق  شنارکون  مزیلایرپما و  هیلع  هچراـپکی 
بزح لـکریبد  تسا و  ناتـسدرک  لکـشم  عـفر  يارب  تامادـقا  هار  هب  مشچ  ناتـسدرک  مدرم  هک  یلاـح  رد  تسا و  گرزب  راـکیپ  نیا  هداـمآ  ناریا  ياـه 

تارکاذم ماجنا  ناتسدرک و  تالکشم  لح  تهج  نویناحور  تئیه  تشگرب  راتساوخ  لوئسم  تاماقم  يارب  هداشگرس  همان  مارگلت و  نیدنچ  اب  تارکمد 
باوج رد  هنافـسأتم  یلو  مییامن ، هلباقم  نمـشد  اب  هداد و  رارق  مه  راـنک  رد  گـنهامه و  ار  دوخ  ياـهورین  يردارب ، مهاـفت و  رثا  رد  میناوتب  اـت  هدـیدرگ 

ثعب بزح  ياهورین  اب  هزرابم  نمـشد و  ضرعت  دروم  ياـهزرم  رد  رارقتـسا  ياـج  هب  ار  نارادـساپ  هاپـس  شترا و  ياـه  نوتـس  اـم ، ررکم  ياـه  تساوخ 
ریخا زور  دنچ  رد  روطق  وملـساق و  هرد  جدننـس ، دورناوج ، ناگنیاب ، قطانم  هب  اهورین ، نیا  موجه  هلمج  زا  هک  دنتـسرف  یم  ناتـسدرک  هب  قارع ، تسیـشاف 

.دشاب یم 

رد ار  دوخ  هتفرگ و  هدـهع  هب  هناعاجـش  زواجت ، هنوگره  لباقم  رد  ار  يزرم  راون  تظاـفح  دوخ ، تشونرـس  تیدوجوم و  يارب  هزراـبم  نمـض  درُک  قلخ 
تـسایس لیمحت  ناشفدـه  هک  ییاکیرما  لماوع  يزورفا  گنج  ناتـسدرک و  رد  دوهـشم  عاضوا  هب  هجوت  اب  .دـناد  یم  لوئـسم  ناریا  تلم  روشک و  لباقم 

هارمه هب  رگید  ینوتـس  موجه  دوسون و  رد  رقتـسم  شترا  دـحاو  يرمرادـناژ و  هاگـساپ  كوکـشم  لاـمعا  هب  هجوـت  اـب  و  تسا ، ناریا  تلم  رب  مزیلاـیرپما 
زا .میدـش  نآ  لنـسرپ  يرادـهاگن  دوسون و  رد  قوف  ياه  ناگی  حالـس  علخ  هب  روبجم  ام  دوسون ، هب  موجه  دـصق  ناگنیاب و  شخب  هب  هواـپ  زا  نارادـساپ 

هنحـص هرابود  ار  ناتـسدرک  نارادـساپ ، هاپـس  شترا و  تلود و  رد  دوجوم  نازورفا  گنج  هک  دـیهدن  هزاجا  نیا  زا  شیب  هک  میراد  اضاقت  یلاـع  باـنج 
دای لنسرپ  ًانمض  .دنیامن  ینماان  گنج و  نیزگیاج  ار  شمارآ  حلـص و  تارکاذم ، ماجنا  تیناحور و  تئیه  مازعا  اب  و  دنیامنب ؛ دوخ  موش  دصاقم  يارجا 

یجراخ زواجت  هنوگره  لباقم  رد  میراد  یم  مالعا  رگید  راب  .ددرگ  یم  تیاعر  نانآ  دروم  رد  یناـسنا  فیاـظو  هیلک  يرادـهاگن و  نما  لـحم  رد  هدـش 
مدع نکیل  دشاب ؛ یم  نمـشد  فوفـص  نتـسکش  يزابناج و  هدامآ  ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  ناگرمـشیپ  مدرم و  نامروشک ، ياهزرم  رد  دودـحم 

علخ دارفا  تشونرـس  اب  یفنم  لمعلا  سکع  هنوگره  ماجنا  دورناوج و  ناگنیاب و  هواپ و  هقطنم  رد  ناگدـشریجا  نارادـساپ و  هاپـس  شترا و  ینیـشن  بقع 
« .دراد یگتسب  هدش  حالس 

داـباهم و تارکمد  بزح  یـسایس  رتفد  امیـس ، ادـص و  بـالقنا ، ياروش  يروهمج ، تساـیر  يارب  مارگلت  نیا  تشونور  سراـپ ، يرازگربـخ  شرازگ  هب 
(1) .تسا هدش  لاسرا  مدرم  همان  دادماب و  یمالسا و  يروهمج  ناهیک ، تاعالطا ، ياه  همانزور 

ینیمخ ماما  هب  تارکمد  بزح  همان  شرازگ 700 : مود  همیمض 

: تسا لیذ  رارق  هب  ینیمخ  ماما  هب  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  هتشذگ  زور  همان  لماک  نتم 

هک تسا  هدومن  راداو  ار  ام  رگید  راب  کی  ام  نهیم  ینونک  ساسح  طیارـش  .ناوارف  دورد  میدقت  زا  سپ  .بالقنا  ردق  یلاع  ربهر  ینیمخ ، ماما  ترـضح  »
رد شنارودزم  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  هئطوـت  لـباقم  رد  نهیم  زا  عاـفد  فـقو  ار  دوـخ  يورین  دـیاب  شترا  هک  یلاـح  رد  .مینک  هعجارم  ماـما  ترـضح  هـب 
ات هتفرگ  وکام  زا  ار  نیشندرک  ياهاتسور  شترا ، نونکا  مه  .تسا  هدومن  زاغآ  ناتـسدرک  مدرم  بوکرـس  يارب  ار  دوخ  هلمح  ًاددجم  دیامنب ، هنایمرواخ 

هراوآ هدرک و  كرت  ار  دوخ  هنایشآ  هناخ و  یتعارز ، ياهراک  لصف  رد  ناییاتسور  زا  يرایسب  .دبوک  یم  کنات  پوت و  رتپوک و  یله  موتناف و  اب  هیونـشا ،
یسک دنتسه ، رقتسم  درُک  ناگرمشیپ  هک  قارع  ناریا و  يزرم  راون  زا  شخب  نآ  رد  .دنا  هدرب  هانپ  هیکرت  روشک  هب  يرفندص  دنچ  يا  هدع  یتح  دنا ؛ هدش 

تشدرـس و رهـشناریپ ، داباهم ، ياه  ناگداپ  اب  ناتـسدرک  مدرم  ناگرمـشیپ و  میا ، هتفگ  اهراب  هک  روط  نامه  .دـنک  زواـجت  ناریا  كاـخ  هب  درکن  تأرج 
ترضح نآ  زا  ام  .دنا  هتشاد  يزرم  راون  یعافد  تردق  تیوقت  روظنم  هب  يدنمدوس  کیدزن و  يراکمه  ناویرم 
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نیـشندرک و ياهاتـسور  يوس  هب  يورـشیپ  زا  شترا  فدـه  هتفرگن ، رارق  دـیدهت  دروم  ناریا  ياـهزرم  هیکرت  تلود  يوـس  زا  هک  یلاـح  رد  میـسرپ  یم 
دـصق دنهد و  یم  قوس  رایع  مامت  یـشکردارب  گنج  کی  يوس  هب  ار  شترا  یناسک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  تسیچ ؟ هیکرت  يزرم  راون  رد  اهنآ  نارابمب 

دیـسرن و ییاج  هب  داد ، ناشن  دوخ  زا  هک  یلماـک  تین  نسح  اـم و  بزح  شـشوک  هنافـسأتم  .دـنزاس  هفخ  نوخ  كاـخ و  رد  ار  درُک  قلخ  شبنج  دـنراد 
تین ءوـس  اـم و  بزح  تـین  نـسح  هـمه  نـیا  زا  هدـش و  زیربـل  ناـشربص  هساـک  ناتـسدرک  مدرم  رگید  فرط  زا  .دـندرک  فعـض  رب  لـمح  ار  نآ  یخرب 

.دنتحاران تدش  هب  نارادمامز ،

، ینونک طیارش  رد  ام  رظن  هب  .تسا  راجفنا  لاح  رد  ناتسدرک  هک  دنک  یم  مالعا  لماک  تحارص  اب  رگید  راب  کی  هتـشذگ  دننام  ام  بزح  ماما ! ترـضح 
یلخاد ههبج  یگنج  نینچ  .تسا  ناریا  ياه  قلخ  دـنمجرا  دیهـش  نارازه  نوخ  هب  ناریا و  بالقنا  هب  تنایخ  ناتـسدرک  رد  یـشکردارب  گـنج  نتخورفا 

يراتخمدوخ و دروم  رد  ار  دوخ  تاداهنـشیپ  ام  .دهد  یم  تیقفوم  ناکما  بالقنا  نانمـشد  ياه  هئطوت  هب  دنک و  یم  فیعـضت  ار  مسیلایرپما  هیلع  هزرابم 
تجح ياقآ  مه  ردص و  ینب  ياقآ  مه  ماما ، ترضح  مه  .میا  هدرک  میدقت  ماما  روضح  هب  لصا  شش  رد  ناتسدرک ، هلئـسم  زیمآ  تملاسم  لح  روظنم  هب 

ًامسر ماما  صخـش  فرط  زا  تقفاوم  نیا  مینک  یم  داهنـشیپ  .دندومن  تقفاوم  لصا  شـش  نیا  اب  دوب ، هدمآ  داباهم  هب  ماما  فرط  زا  هک  ینامرک  مالـسالا 
تلود ناتـسدرک و  مدرم  نیب  مهافت  نسح  هار  رـس  رب  هک  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب  داد و  دـهاوخ  نایاپ  اه  تیـساسح  زا  يرایـسب  هب  رما  نیا  .دوش  مالعا 
يارب نمـض  رد  .دروآ  دـهاوخ  دوجو  هب  شترا  تلود و  ام و  بزح  يراکمه  يارب  يدـعاسم  طیارـش  تشاد و  دـهاوخرب  ناـیم  زا  دراد ، دوجو  يزکرم 
دنراد دـصق  نیلوئـسم  زا  یخرب  دـننک ، یم  توعد  ینویلیم  شترا 20  لیکـشت  هب  ار  ناریا  مدرم  ماما  هک  یلاـح  رد  تسا  رایـسب  بجعت  ياـج  ناتـسدرک 

.دننک حالس  علخ  ناتسدرک  رد  ار  یبالقنا  ياهورین 

.دنک يراددوخ  درُک ، قلخ  شبنج  بوکرس  روظنم  هب  زیمآ  کیرحت  تالاقتنا  لقن و  زا  شترا  دنهد  روتسد  گنرد  یب  هک  میبلط  یم  ماما  ترـضح  زا  ام 
تقادص مدع  ییانتعا و  یب  اب  هنافـسأتم  هدش ، لسوتم  ناتـسدرک  هلئـسم  زیمآ  تملاسم  لح  يارب  قرط  لیاسو و  همه  هب  ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح 

ناتسدرک مدرم  بوکرس  هب  يا  هناهب  هب  زور  ره  دنا و  هتخاس  جنشتم  ار  ناتـسدرک  عضو  ًاددجم  ناهاوخدب  هک  کنیا  .تسا  هدیدرگ  ور  هبور  نارادمامز 
رادشه راب  نیرخآ  يارب  دنتـسه ، شنابیتشپ  ناتـسدرک  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یبزح  ناریا ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  فرط  زا  دـنزادرپ ، یم 

ناگرمشیپ دبای ، همادا  عافد  یب  مدرم  راتـشک  دوشن و  فقوتم  ناتـسدرک  شبنج  هب  نارادساپ  يرمرادناژ و  شترا ، تالمح  هک  یتروص  رد  هک  میهد  یم 
ياه قلخ  ناتـسدرک و  مدرم  هاگدـید  زا  هک  تسا  ملـسم  دومن و  دـنهاوخ  عافد  دوخ  يدازآ  تیدوجوم و  زا  اوق  یماـمت  اـب  درُک ، قلخ  همه  یناـبیتشپ  اـب 

، مسیلایرپما اب  هزرابم  هناهب  هب  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  درُک  تلم  دوب و  دهاوخ  يزکرم  تلود  نارادـمامز  هدـهع  هب  یـشکردارب  گنج و  تیلوئـسم  ناریا ،
(1) مارتحا میدقت  اب  .ددرگ  بوکرس  قلخ  یتسیلایرپمادض  کیتارکمد و  یبالقنا  شبنج 

قلخ نیدهاجم  نامزاس  ییوجشناد  هخاش  هینایب  شرازگ 710 : همیمض 

: تسا حرش  نیا  هب  اه  هاگشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  ناریا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ییوجشناد  هخاش  هینایب  لماک  نتم 

.ناریا نامرهق  قلخ  مان  هب  ادخ و  مان  هب 

رطاف 43]  ] .ِِهلْهَاٍبّاِلا ِیَّسلاُرْکَمْلا  ُیئّ ُِقیحَیال  ِیَّسلاَرْکم و  ِیئّ ِضْرَألا َو  ِیف  ًارابِْکتِْسا 

بلج دوخ  هب  ار  ناملسم  نایوجـشناد  ياه  نمجنا  هجوت  دیـسر ، یم  شوگ  هب  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  شیپ ، هام  کی  تدم  یط  هک  يا  هدنکارپ  رابخا 
ناردارب و اه ، كرحت  نیا  یعقاو  تلع  فشک  يارب  هک  دنداد  یم  ربخ  اه  هاگشناد  هیلعرب  نیوکت  فرـش  رد  هئطوت  کی  زا  اه  تکرح  نیا  هک  ارچ  درک ؛
هب تبسن  ام  تیـساسح  دش ، رـشتنم  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  یهورگ  طسوت  هک  يا  هیمالعا  لابند  هب  .دنتخادرپ  رما  يریگیپ  هب  هنالاعف  ام  نارهاوخ 

تشپ رد  يا  هقبط  تفه  نامتخاس  هب  نایرج  نیا  رد  .دیدرگ  رت  شیب  هلئسم  نیا 
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شیپ زور  زا 20  نایرج  نیا  هک  میدـش  هجوتم  هتفای و  تسد  تاعالطا  نیا  هب  نایرج ، نیا  دارفا  اب  وگو  تفگ  تبحـص و  اب  هک  میدرک  ادـیپ  هار  تراـفس 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  ارجام  تسا و  هدرک  نتفرگ  لکش  هب  عورش 

يدـنچ زا  سپ  هدوب و  رفن  ادتبا 10  نایرج  نیا  نارادمدرـس  .دنا  هدوب  اه  هاگـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  رـصانع  زا  یـضعب  نایرج  نیا  هدننک  زاغآ  دارفا 
.دوش یم  هفاضا  اهنآ  عمج  هب  رگید  رفن  دودح 20 

ًالمع هک  اه  هاگـشناد  هیلع  دوب  يا  هئطوت  لصا  رد  یلو  دوب ؛ اه !! هاگـشناد  طیحم  يزاسکاپ  هیفـصت و  یـشزومآ و  ماظن  حالـصا  ًارهاظ  دارفا  نیا  فادها 
تسا يا  هلئسم  یـشزومآ  ماظن  حالـصا  اه و  هاگـشناد  يزاسکاپ  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  یگدازآ  يدازآ و  رگنـس  بالقنا ، زا  دعب  قانتخا و  ياه  لاس  یط 

یم اهاروش  دراد ، تیحالـص  لئاسم  نیا  لح  يارب  هک  ییارجم  اـهنت  هک  نیا  هفاـضا  هب  .هدوب  دـهعتم  نایوجـشناد  همه  هتـساوخ  دروم  بـالقنا  لوا  زا  هک 
اب هاگـشناد و  ندـناشک  شاشتغا  هب  ندرک و  لیطعت  اب  دنتـساوخ  یم  دارفا  نیا  هک  یتروص  رد  دـننکب ؛ يریگیپ  ار  رما  نیا  هنادـجم  یتسیاب  یم  هک  دنـشاب 

.دننک هدایپ  ار  دوخ  ياه  فده  راعش ، نیا  تشپ  ندش  یفخم 

رکذلا قوف  رفن  هب 30  هدمآ و  نارهت  هب  فلتخم  ياه  ناتسرهش  یمالـسا  ياه  نمجنا  زا  رفن  دودح 50  يرفن ، هورگ 30  نیا  راک  يزیر و  هماـنرب  یط  رد 
ار دوخ  همانرب  هدیـسر و  رظن  تدحو  هب  دنناوتب  قیرط  نیا  زا  هکلب  ات  دندرگ  یم  لوغـشم  يزیر  همانرب  همادا  هب  هدش و  قحلم  ترافـس  تشپ  نامتخاس  رد 

دارفا نیا  حالـس  دور ، هناشن  اکیرما  مسیلایرپما  تمـس  هب  یتسیاب  اه  حالـس  همه  ینیمخ  ماما  هدومرف  هب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدهاشم  .دنزاس  گنهامه 
، نایرج نیا  نارادمدرس  زا  دندوب ، هدمآ  نارهت  هب  فلتخم  ياه  ناتسرهش  زا  هک  يدارفا  .تسا  هدش  يریگ  هناشن  تکلمم  نیا  زا  ییاهداهن  هچ  تمـس  هب 

ياه هاگـشناد  عاضوا  ندز  مهرب  يارب  يرت  شیب  دـیکأت  نانیا  .دنتـشاد  جرم  جره و  ینمااـن و  زا  ولمم  یطیحم  ندروآ  دوجو  هب  تهج  رد  رت  غاد  یـشتآ 
دودح 200 هب  دارفا  نیا  دادعت  هک  نیا  ات  دیدرگ  هفاضا  دارفا  نیا  عمج  هب  زین  يرگید  رـصانع  همانرب ، نیا  يزیر  حرط  تدـم  لوط  رد  .دـندرک  یم  نارهت 

.دسر یم  رفن 

رد تکراشم  هب  توعد  ار  مدرم  هدوب و  فلاخم  لامعا  هنوگ  نیا  اب  ردص ، ینب  ياقآ  روهمج ، سیئر  صخـش  هک  تفر  یم  شیپ  یلاح  رد  اه  همانرب  نیا 
.دنک یم  تکلمم  ياه  خرچ  ندناخرچ 

دودـح ًاعمج  دـننز و  یم  تسد  تکارت  دراکالپ و  هیهت  هب  هدومن ، هدامآ  حرط ، ندرک  هدایپ  تهج  ار  مزال  تاکرادـت  اه ، يزیر  همانرب  نیا  مامتا  زا  دـعب 
نامتراپآ نامه  رد  زین  اهدراکالپ  نیا  .دـننک  بصن  بسانم  فلتخم و  ياهاج  رد  ار  اهنآ  اه  هاگـشناد  لاغـشا  زا  سپ  هک  دـنیامن  یم  هیهت  دراکالپ   200

نامزاس یکورک  نمض ، رد  .دوب  یشزومآ  ماظن  حالصا  ناونع  تحت  اه  هاگشناد  یلیطعت  اهدراکالپ ، نیا  نومـضم  .تسا  هدش  هدید  كرادت  هقبط  تفه 
هحفـص رد  نآ  رـصتخم  حرـش  هک  مینک  یم  دروخرب  يدراوم  هب  حرط  نیارد  و  دـش ، رـشتنم  هناگادـج  هک  دیـسر  ام  تسد  هب  زین  دارفا  نیا  تایلمع  یهد 

.تسا هدمآ  همیمض 

رثا رد  فرط  کی  زا  میدـش ، رکذـتم  ًاقوف  هک  روط  نامه  یلو  دنـشاب ؛ یم  يرـسارس  حرط  نیا  ندرک  هدایپ  یپ  رد  هک  تسا  هتفه  کـی  دودـح  دارفا  نیا 
هاوخ و یقرت  ياهورین  اب  تیدض  رد  ًافرص  درادن و  یساسا  هیاپ و  اهنآ  لمع  نوچ  رگید  فرط  زا  تسا و  امرف  مکح  اهنآ  نیب  رد  هک  يدیدش  ياهداضت 

.دنا هدشن  حرط  ندرک  هدایپ  هب  رداق  هدیدرگن و  دوخ  ینورد  ياهداضت  لح  هب  قفوم  نونکات  مینیب  یم  هک  تسا  اذل  دریگ ، یم  تروص  یبالقنا 

نیا بلطراصحنا ، نایارگ  تسار  نیا  هک  دـهدن  هزاجا  دراد و  ساپ  ار  قلخ  نفک  نوگلگ  نادیهـش  نوخ  يرایـشوه ، اـب  ناـمنامرهق  قلخ  هک  تسا  دـیما 
.دنهد رارق  دوخ  هبعلم  دندرکن ، یلاخ  اج  وا  یتنعل  دراگ  هاش و  میژر  لباقم  رد  هک  ار  يزاتشیپ  نایوجشناد  تشونرس  نینچ 

.دوش هدایپ  اه  هاگشناد  ندرک  لیطعت  لاغشا و  زا  سپ  هدوب  رارق  هک  یهدنامزاس  یکورک  حرط و 

هدـمآ یکورک  رد  هک  یفلتخم  ياه  هتیمک  دوش و  یم  هدایپ  یتالیکـشت  مرف  نیا  هاگـشناد  ره  رد  تاـیلمع  عورـش  ماـگنه  هدـمآ ، تسد  هب  یکورک  قبط 
.دنزرو یم  مامتها  هلوحم  راک  زا  یتمسق  هب  مادکره  دنوش و  یم  رقتسم  اه  هاگشناد  رد  تسا ،
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سیئر قاتا  ینعی  هاگشناد  رد  مهم  زکارم  ادتبا  دریگ ، یم  تروص  يزاسکاپ  هیفصت و  یشزومآ و  ماظن  حالصا  شـشوپ  تظافح و  تحت  لمع  نیا  نوچ 
موم رهم و  دمآ ، رد  فرصت  هب  یتقو  زکارم  نیا  دوش و  یم  هلمح  هاگشناد  رد  لاعف  یسایس  ياه  هورگ  زکارم  هب  سپس  هرصاحم و  هاگشناد ، یملع  تئیه 

دنب 5) هحفص 3 ،  ) .دنیامن یم  مالعا  ار  هاگشناد  لالحنا  دراکالپ ، بصن  اب  دننک و  یم  جارخا  هاگشناد  زا  ار  اهورین  هدش و 

مان تشپ  یهانپ و  مالـسا  ياول  تحت  قامچ ، دیدهت و  حرج و  برـض و  اب  هدش  نیجع  لمع  نیا  مه  راب  نیا  دوش ، یم  هدهاشم  دانـسا  رد  هک  روط  نامه 
دنب ط) یتالیکشت ، مرف  هحفص 4   ) .دریگ ماجنا  تسا  رارق  ماما 

دنب 6) هحفص 1 ،  ) .تسا تایلمع  عورش  زا  لبق  راک  هنیمز  ندرک  هدامآ  یگنهامه ، ياروش  فیاظو  زا  هک  هدمآ  دنس  رگید  ياج  ای  و 

عورـش زا  لبق  هنیمز  ندرک  هداـمآ  و  ماـما ، ماـن  تحت  یتاـکرح  نینچ  سپ  دـنرادروخرب ؛ یعیـسو  يا  هدوت  هاـگیاپ  زا  هک  دنتـسین  نیا  یعدـم  رگم  ناـنیا 
یم تروص  هعماج  حطـس  رد  نامنهیم  یبالقنا  ياهورین  هیلعرب  هک  یتانایرج  اب  هطبار  رد  ار  حرط  نیا  رگا  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  یموهفم  هچ  تایلمع ،
نیا نزرب  يوک و  ره  رد  نآ  دهاش  اهزور  نیا  هک  یکیتامتـسیس  تانایرج  ینعی  دنتـسین -  کفنم  ادج و  مه  زا  هجو  چیه  هب  هک  میریگب -  رظن  رد  دریگ ،

یـصخشم همانرب  قبط  روشک ، رـسارس  رد  وجـشناد  هدـنکارپ  ياهورین  ناس  هچ  هک  درب  میهاوخ  یپ  یبالقنادـض  يا  هعجاف  قمع  هب  میتسه ، راـبنوخ  نهیم 
هیلعرب يرـسارس  تکرح  زا  يادـج  دوش ، یم  هدـهاشم  حرط  رد  هک  یطابـضنا  مظن و  نیا  دـنا و  هدرک  یحارط  ار  يا  همانرب  نینچ  هدـش و  عمج  مه  درگ 
نمـشد اب  تیدـض  رد  یلعف ، طیارـش  رد  ورین ، ره  یهاوخ  یقرت  هجرد  هک  ارچ  دـشاب ؛ هتـشاد  نیا  زج  ینومـضم  دـناوت  یمن  ًاصخـشم  تسین و  نویبالقنا 

ایآ تسیک ؟ دوس  هب  ًاتیاهن  تسا و  یتهج  هچ  رد  تالیکـشت  نیا  طابـضنا و  مظن و  نیا  .نویبالقنا  اب  تیدض  رد  هن  تسا  دـنبرد  ياه  قلخ  یمامت  یلـصا 
هدیسر نآ  هب  نونکا  امش  هک  هلئـسم  نیا  رگم  تسا ؟ يزیچ  هچ  رگنایب  لئاسم  نیا  هب  ندز  نماد  دنا ، هتـساخرب  نرق  داسفلا  ما  هیلعرب  مدرم  همه  هک  ینامز 

زا هاگشناد  هیفـصت  رگم  میدرکن ؟ حرطم  مایق  يزوریپ  زا  سپ  ياهزور  نامه  رد  هاگـشناد  هاوخ  یقرت  ياهورین  ریاس  ام و  یـشزومآ ،) ماظن  حالـصا   ) دیا
یشزومآ ماظن  حالصا  هیفـصت و  ینعی  حرط  نیا  اب  مه  لوا  نامه  یناسک  هچ  و  دوبن ، وجـشناد  ياه  هدوت  یمامت  تساوخ  قباس ، میژر  هب  هتـسباو  رـصانع 

؟ دندرک تفلاخم 

هعماج زا  یلک  هب  یتقو  ات  تسا  هاگشناد  طیحم  زا  ییوجـشناد  هاوخ  یقرت  ياهورین  ندرک  هیفـصت  مه  نآ  دروخ و  یم  بآ  يرگید  ياج  زا  هلئـسم  سپ 
دـض هب  دوز  ای  رید  یعاجترا ، لامعا  هشیمه  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  دنـشاب ؛ هتـشاد  اه  هاگـشناد  رد  ناشاه  یبلطراصحنا  يارب  یهاگنالوج  دـندش ، دورطم 

(1)« .درک دهاوخ  یط  يدوبان  تمس  هب  ار  دوخ  یعیبط  لاور  مه  لمع  نیا  هک  دیاپ  یمن  يرید  دوش ، یم  لیدبت  شدوخ 

یجراخ ياه  هناسر  رد  اه  هاگشناد  لئاسم  باتزاب  رامشزور 30/1/1359 : همیمض 

ییاه باتزاب  دوب ؛ هجوت  دروم  تشاد و  باتزاب  یعیسو  حطس  رد  اه ، هاگـشناد  ثداوح  زورما  ناهج ، ياه  هناسر  رد  ناریا  لئاسم  ياه  باتزاب  رورم  رد 
: هلمج زا  دوب ؛ هنارادبناج  موسرم ،"  " شور لاور و  قبط  هک 

ناناملسم نایم  هک  يدیدش  يریگرد  رد  زاریش ، ياه  ناتسرامیب  تاماقم  هتفگ  هب  : » داد شرازگ  زاریش  هاگـشناد  زورما  ثداوح  هرابرد  رتیور  يرازگربخ 
قامچ و وقاچ ، برـض  هب  هک  يدارفا  دـنتفگ  تاماقم  .دـندش  یمخز  رفن  دودـح 300  داد ، خر  رهـش  نیا  هاگـشناد  رد  ارگ  پچ  ياه  هورگ  ارگ و  تنس 

هتفگ هب  .تسا  هدـش  مالعا  میخو  ناحورجم  زا  يرایـسب  لاح  .دـنراد  رارق  نامرد  تحت  رهـش  نیا  ناتـسرامیب  هس  رد  لقادـح  دـنا ، هدـش  حورجم  هحلـسا 
؛ دنتـسه طابترا  رد  ترافـس  هدننک  لاغـشا  نایوجـشناد  اب  دننک  یم  اعدا  هک  ناملـسم  وردـنت  نایوجـشناد  هک  داد  خر  یماگنه  يریگرد  ینیع ، نادـهاش 

هتفگ هب  دندرک و  کیلش  ییاوه  ریت  هورگ ، ود  ندرک  ادج  يارب  نارادساپ  .دندش  هاگشناد  هب  نایارگ  پچ  دورو  عنام  هدرک و  لاغشا  ار  هاگشناد  هطوحم 
(2)« .دراد همادا  هاگشناد  فارطا  هطقن  دنچ  رد  زونه  يریگرد  .دندرک  کیلش  زین  نایارگ  پچ  هورگ  لخاد  هب  نانآ  نادهاش ، یخرب 
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: دوش یم  هئارا  لیذ  ياه  هنومن  اهنآ  زا  هک  دندرک  یم  شرازگ  بیقعت و  ار  ثداوح  نیا  دوخ ، تعاس  هب  تعاس  ياهربخ  رد  زین  فلتخم  ياهویدار 

دنا و هدرک  لاغشا  ار  ناریا  ياه  هاگشناد  زا  یضعب  یمالـسا ، نایوجـشناد  زا  یهورگ  : » داد شرازگ  دوخ  زورما  حبـص  تعاس 7  همانرب  رد  اـکیرما  ویدار 
هک میراد  نارهت  زا  یشرازگ  .دننک  هدایپ  اه  هاگشناد  نیا  رد  ار  یمالسا  ياه  شور  هک  روظنم  نیدب  دنـشاب ؛ یم  لاس  نایاپ  ات  اهنآ  ندش  هتـسب  راتـساوخ 

زیربت هاگشناد  اکیرما ، ترافس  رگلاغشا  نویطارفا  هب  هتسباو  نایوجشناد  زا  يا  هدع  هک  یماگنه  داد ؛ خر  زیربت  رد  لبق  زور  دنچ  هثداح  نیلوا  دیونش : یم 
هورگ طسوت  عامتجا  داد و  خر  یناجنـسفر  یمـشاه  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  لالخ  رد  اولب  شروش و  هک  دش  زاغآ  اج  نآ  زا  هثداح  .دندرک  لاغـشا  ار 

ار زیربت  هاگشناد  یمالسا  نایوجـشناد  فلتخم ، ياه  هورگ  نیب  دروخ  دز و  زا  سپ  تخیرگ و  هلئاق  نیا  زا  یناجنـسفر  یمـشاه  .دروخ  مه  هب  یپچ  ياه 
ار دوخ  هک  یمالـسا  نایوجـشناد  زا  رگید  یهورگ  طسوت  نارهت  هاگـشناد  تعنـص  ملع و  هدکـشناد  هتـشذگ ، هبنـشجنپ  زور  رد  نینچمه  .دندرک  لاغـشا 

(1)« .تسویپ عوقو  هب  هعمج  زور  کینکت ، یلپ  هاگشناد  رد  یهباشم  هثداح  .دش  لاغشا  دندیمان ، یم  ناملسم  نایوجشناد  ياروش 

ياه هاگـشناد  رد  زورما  راشف ، تامادـقا  اـهدروخ و  دز و  ناـیرج  رد  رفن  زا 300  شیب  : » داد ربـخ  دوـخ  تعاـس 20  یبرع  شخب  رد  زین  لیئارـسا  ویدار 
تروص وردنت  ياه  یپچ  یطارفا و  یمالسا  ياه  هورگ  نایم  اه  يریگرد  نیا  .دنا  هدش  یمخز  یلاع ، شزومآ  تاسسؤم  ریاس  زاریش و  ناهفـصا ، نارهت ،

رد یـسایس  ياه  هورگ  ور و  پچ  ياه  نامزاس  رتاـفد  ماـمت  ندـش  هدـیچرب  هب  میمـصت  بـالقنا  ياروش  ناریا و  تلود  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  .تفرگ 
(2)« .تسویپ عوقو  هب  میمصت  نیا  مالعا  یپرد  زورما  ثداوح  دنتفرگ و  شزومآ  یلاع  تاسسؤم  اه و  هاگشناد 

دوخ رتافد  دیاب  یسایس  ياه  هورگ  هک  نآ  رب  ینبم  ناریا  بالقنا  ياروش  روتسد  لابند  هب  : » درک مالعا  دوخ  زورما  رابخا 20:45  رد  ندنل  ویدار  نینچمه 
دروخ دز و  زاریش  هاگشناد  رد  هدیسر ، شرازگ  قبط  .تسا  هداتفا  قافتا  ناریا  رد  اه  هاگشناد  هطوحم  رد  ییاهدروخ  دز و  دننک ، عمج  اه  هاگشناد  رد  ار 

.دـندومن قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  قلخ و  نیدـهاجم  رتاـفد  ندرک  بارخ  نتـسکش و  هب  عورـش  ناملـسم  بصعتم  ياـه  هورگ  هک  تفرگرد  یماـگنه 
هدکـشناد و نیا  نایوجـشناد  نیب  بشید  هک  يدیدش  ياهدروخ  دز و  زا  سپ  نارهت  یلاع  يارـسشناد  هک  دـهد  یم  شرازگ  نارهت  زا  رتیور  يرازگربخ 
هب کیدزن  و  هدش ، هتشک  نایوجشناد ، زا  یکی  هک  دنیوگ  یم  نایوجشناد  .تسا  هدمآرد  هناریو  تروص  هب  کنیا  تفرگرد ، یطارفا  ناملسم  ياه  هورگ 

هتـساوخ اهنآ  زا  بالقنا  ياروش  .درک  دنهاوخ  تمواقم  بالقنا  ياروش  لجالا  برـض  لباقم  رد  هک  دـنا  هتفگ  پچ  ياه  هورگ  .دـندش  یمخز  رفن   100
(3)« .دنار دنهاوخ  نوریب  ار  نانآ  روز ، لامعا  اب  ای  دنزاس و  فقوتم  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  هبنشود  زور  بش  همین  زا  هک  تسا 
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لیروآ 1980  20 1400 یناثلا يدامج  نیدورف 1359 4  هبنشکی 31  گنج  رامشزور 

719

رظن دروـم  جـیاتن  مادـقا ، نیا  هک  نیا  رد  اـّما  دوـش ؛ یم  غـیلبت  شیپ  زا  رت  شیب  زور  ره  یعطق  يرما  تروـص  هـب  ناریا  دـض  رب  یماـظن  مادـقا  اـکیرما ، رد 
زورما ناییاکیرما ، یمومع  راکفا  تیعـضو  نیرخآ  هرابرد  .دراد  دوجو  يّدج  ياهدیدرت  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  ناییاکیرما 
اکیرما یماظن  مادقا  قفاوم  اکیرما  مدرم  موس  ود  ، » یهاوخرظن نیا  قبط  .داد  راشتنا  تسا ، هدش  ماجنا  ًاریخا  هک  ار  یهاوخرظن  کی  جیاتن  تسپ  نتگنـشاو 

يدنک روتانس  هن  اّما  هدوب ، دنک  رایسب  رتراک  تامادقا  دندقتعم  دنا ، هتفرگ  رارق  یهاوخرظن  دروم  هک  یمدرم  رثکا  .دنتسه  اه  ناگورگ  نتخاس  دازآ  يارب 
اکیرما مدرم  دصرد   63 : » تسا یکاح  تسپ  نتگنـشاو  شرازگ  .دننک » لمع  رتراک  زا  رتهب  دنا  هتـسناوت  یمن  هاوخ ، يروهمج  دزمان  ناگیر  دلانور  هن  و 

زا سپ  تسرد  ینعی  لیروآ  مهدزیـس  ات  موس  زا  یهاوخرظن  نیا  .تسا  هداد  جرخ  هب  تین  نسح  اکیرما  ناریا و  نارحب  رد  رتراـک  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب 
« .تسا هدش  ماجنا  ناریا ، هب  دیداور  نداد  تیدودحم  يداصتقا و  میرحت  دیدشت  یسایس و  طباور  عطق 

هیوناژ هام  رد  هک  همانزور  نیمه  رگید  یهاوخرظن  رد  : » تسا هدوزفا  درک ، هرباخم  ار  نآ  نتگنـشاو  زا  هک  هدـش  دای  شرازگ  همادا  رد  هسنارف  يرازگربخ 
یهاوخرظن نیا  دـسیون  یم  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  .دـندوب  ناریا  هیلع  یماظن  مادـقا  عون  ره  فلاخم  اکیرما  مدرم  دـصرد   51 دوب ، هدش  ماجنا  هتـشذگ 

ریخا هتفه  ود  رد  رتراک  تندـیزرپ  تسا و  هدـش  سأی  هب  لدـب  تملاسم ، ياه  هار  زا  اـه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  اـه  ییاـکیرما  دـیما  هک  دـهد  یم  ناـشن 
نانچمه تسین ؛ مولعم  اه  ناگورگ  تشونرـس  زین  تروص  نیا  رد  اّما  .دشاب  یماظن  دناوت  یم  اکیرما  يدـعب  تامادـقا  هک  تسا  هدرک  رارکت  راب  نیدـنچ 

اه ناگورگ  يدازآ  هب  رجنم  مه  ندرکن  مادقا  اّما  دوشن ؛ اه  ناگورگ  يدازآ  هب  رجنم  تسا  نکمم  یماظن  مادقا  تفگ : ییاکیرما  هتـسجرب  ماقم  کی  هک 
(1)« .دش دهاوخن 

یم داهنشیپ  ییاه  لح  هار  اکیرما  یسایس  ياه  تیـصخش  یخرب  یماظن ، مادقا  تروص  رد  یتح  اکیرما  تیقفوم  مدع  لامتحا  زا  یـشان  سأی  اب  هلباقم  رد 
ات دنک  هیهت  يا  همانرب  هک  درک  داهنشیپ  هدحتم  تالایا  تلود  هب  ایجروج ، زا  الات " نمرو   " روتانس زورما  هلمج  زا  دننک ؛
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روتانـس .دنک  ینادنز  ار  يو  دنا ، هدـشن  دازآ  نارهت  ییاکیرما  ناگورگ  هک 50  یعقوم  ات  درادـهاگن و  ناـگورگ  ناونع  هب  دـیابرب و  ار  ینیمخ  هّللا  تیآ 
هللا تیآ  اـت  منک  مازعا  ناریا  هب  ار  یناـسک  مرـضاح  نم  دوزفا : درک و  ناوـنع  یلحم  يا  هماـنزور  اـب  يا  هبحاـصم  رد  ار  داهنـشیپ  نـیا  اـیجروج  تارکمد 

دنتشاد و رارق  یتیعقوم  نینچ  رد  لیئارـسا  ای  يوروش  رگا  دراد  لماک  نانیمطا  هک  درک  هفاضا  الات  روتانـس  .دنروایب  اج  نیا  هب  دننک و  ریگتـسد  ار  ینیمخ 
هب  (1) داد رارق  داقتنا  دروم  هنیمز  نیا  رد  ار  رتراک  یمیج  نایاپ ، رد  يو  .دـنداد  یم  ناشن  ار  شنکاو  نیا  ًاروف  دـندوب ، هدـش  هتفرگ  ناگورگ  اـهنآ  عاـبتا 
(2) .دریگ رارق  اکیرما  تلود  لوبق  دروم  روتانس  نیا  داهنشیپ  هک  دراد  دوجو  یمک  لامتحا  هک  دندقتعم  نارظان  ایجروج ، زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ 

تعاس رد  هک  يریسفت  رد  .دنک  یم  يروآدای  زین ، ار  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  یلخاد  تالکشم  زا  يرگید  ياه  هبنج  نلک ، ویدار  رـسفم  کی  لاح ، نیا  رد 
ینارحب دناوت  یم  هک  هدش  لیدبت  لحنیال  یلضعم  هب  ییاپورا  ياهروشک  رظن  زا  اه  ناگورگ  هلئـسم  : » تسا هدمآ  دش ، شخپ  ویدار  نیا  زا  زورما   14:30

دهاوخ هدوزفا  هلئسم  لاکـشا  رب  اکیرما ، زمیات  كرویوین  همانزور  دیدج  يرگاشفا  اب  هک  دننک  یم  ینیب  شیپ  نارظان  دروآ و  دوجو  هب  یناهج  حطـس  رد 
رارف زا  سپ  اکیرما  تلود  هک  نیا  دروم  رد  هدناسر  پاچ  هب  یشرازگ  دوخ ، ریخا  ياه  هرامش  رد  زمیات  كرویوین  ژاریترپ  همانزور  هک  نیا  حیـضوت  .دش 

رادـفرط یماظن  تلود  کی  ندروآ  راک  يور  ناریا و  رد  یماظن  ياتدوک  کی  ماجنا  دـصق  رایتخب ، روپاش  ترادـص  اب  ناـمز  مه  ناریا و  زا  عولخم  هاـش 
نایرج تعرـس  رثا  رب  همانزور ، نیا  هتـشون  هب  یلو  دراد ؛ دوجو  هراب  نیا  رد  يدنتـسم  كرادـم  هدربماـن ، هماـنزور  ياـعدا  هب  هک  تسا  هتـشاد  ار  اـکیرما 

زا دوجوم ، عاضوا  هب  هجوت  اب  اکیرما  تلود  .تسا  هدشن  ریذپ  ناکما  رما  نیا  ناریا ، یماظن  يرادا و  ياه  نامزاس  لماک  یگتخیر  مه  رد  ناریا و  بالقنا 
(3)« .تسا هدرک  يراددوخ  شرازگ  نیا  هرابرد  رظن  راهظا 
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یلاح رد  نیا  درک و  يروآدای  ار  ییاپورا  هعماج  وضع  ياهروشک  هب  ناریا  یلبق  رادـشه  رگید  راـب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 
هرابرد ات  درک  دـنهاوخ  عامتجا  گروبمازکول  رد  ادرف  ناملآ ، لاردـف  يروهمج  هلمج  زا  ییاپورا  هعماـج  وضع  روشک  هجراـخ 9  روما  ناریزو  هک  تسا 

(4) .دنریگب میمصت  ناریا ، لابق  رد  دوخ  یعمج  هتسد  شور 

ناگدنزاب دنریگب ، ناریا  دـض  رب  رتراک  يداصتقا  میرحت  زا  تیامح  هب  میمـصت  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  رگا  هک  تشاد  نایب  روبزم  همانزور 
هتفگ هک  درک  هراشا  لسکورب ، رد  ناریا  ترافـس  رادراک  بّذـهم ، روپاش  یتاعوبطم  هبحاصم  هب  همادا  رد  همانزور  نیا   (5) دوب دنهاوخ  ارجام  نیا  یلصا 

.تشاد دهاوخ  تریاغم  ناشعفانم  اب  هلئسم  نیا  دننک ، ینابیتشپ  يداصتقا  میرحت  زا  ناییاپورا  رگا  .میا  هتشاد  اپورا  لابق  رد  یبسانم  عضوم  هراومه  ام  دوب :
.مینک اکیرما  نیشناج  ار  نپاژ  اپورا و  يراجت ، تابسانم  رد  میا  هتفرگ  میمصت  ام 
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نیا هب  هلمج  زا  .دننک  یم  يدیماان  زاربا  ًاحیولت  دوش ، رجنم  یعطاق  میمصت  هب  دناوتب  ادرف  سنارفنک  هک  نیا  زا  زین  یجراخ  نارظان  یخرب  هک  تسا  ینتفگ 
، دریگ رارق  هدافتسا  دروم  رما ، نیا  لح  يارب  دناوت  یم  هک  یتامادقا  نارهت و  رد  يریگ  ناگورگ  هلئـسم  هرابرد  ییاپورا  للم  هک  دوش  یم  هراشا  عوضوم 
رد يدحاو  لومرف  هیرظن و  یگداس ، هب  دـنناوت  یمن  ریزگان  دنتـسه ، دوخ  عابتا  رظن  یماح  هدـننک و  سکعنم  هک  زین  اهنآ  ياه  تلود  .دـنرادن  رظن  قفاوت 

(1) .دننک يوریپ  نآ  زا  دنیامن و  هئارا  دروم  نیا 

هب هدـنیآ ، ياهزور  رد  هک  دـندقتعم  ییاکیرما  نارظاـن  اـکیرما ، زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  زین  يرت  هدـننک  دـیماان  ياـهرظن 
فرح نیرخآ  راچان  هب  رتراک  دش و  دهاوخن  داجیا  اه  ناگورگ  رما  رد  یلوحت  دندنویپب ، اکیرما  هب  زین  نپاژ  اکیرما و  ییاپورا  نانامیپ  مه  هک  نیا  ضرف 
زاربا اه ، ناگورگ  يدازآ  رد  نآ  ندوب  رثؤم  نازیم  هرابرد  هک  دشاب  یماظن  مادـقا  کی  تسا  نکمم  عقاو  رد  رخآ ،" فرح   " نیا  (2) .دز دهاوخ  ار  دوخ 

.دراد دوجو  يدج  دیدرت 

تومله زورما  نلک ، زا  سرپدتیانوی  شرازگ  هب  .تسا  هتفای  ساکعنا  زین  رگید  يا  هنوگ  هب  ادرف ، ییاپورا  سالجا  رد  كرتشم  يریگ  میمـصت  زا  يدیماان 
هک تساوخ  يوروش  داحتا  یبرغ و  ناملآ  مدرم  زا  درک و  تیامح  ناریا  اب  اکیرما  دروخرب  هوحن  زا  ًایوق  يا ، هینایب  یط  یبرغ  ناملآ  مظعاردص  تیمـشا 

دهاوخ تیامح  ناریا  دض  رب  يداصتقا  تازاجم  لامِعا  زا  یبرغ  ناملآ  تسا : هدش  هفاضا  شرازگ  نیا  همادا  رد  .دـنیامن  كرد  ار  هدـحتم  تالایا  عضوم 
(3) .دز دهاوخ  راک  نیا  هب  تسد  هبناجکی  روط  هب  یبرغ  ناملآ  دنسرن ، قفاوت  هب  هراب  نیا  رد  ییاپورا  دحتم  ياهروشک  هک  یتروص  رد  ًالامتحا  درک و 
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يوس زا  .دراد  يزاتمم  عفانم  درف و  هب  رـصحنم  تیعقوم  يداصتقا  رظن  زا  هیکرت  اـکیرما ، اـب  نآ  فـالتخا  ناریا و  تیعـضو  هب  هجوت  اـب  رـضاح ، لاـح  رد 
قرـش كولب  يوروش و  تمـس  هب  ناریا  ندـیتلغ  عنام  دـنک و  يزاب  ار  نانیمطا  پاپوس  یعون  شقن  اـکیرما  ياـهراشف  يارب  دـناوت  یم  روشک  نیا  رگید ،
زورما ار  نآ  هک  سرپدتیشوسآ  زا  لیذ  شرازگ  .تسا  هدش  هتفریذپ  يانثتسا  کی  هیکرت  عضو  دوخ  هبدوخ  اکیرما ، نادحتم  نایم  رد  بیترت  نیا  هب  دوش ؛

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دوش  ریبعت  هیضق  نیا  یتاغیلبت  یمسر و  هیجوت  یعون  دناوت  یم  تسا ، هدرک  هرباخم  اراکنآ  زا 

شا هیاسمه  ناملـسم  روشک  يداصتقا  میرحت  رد  اکیرما  اب  یماگمه  يارب  هیکرت  لیامت  مدع  هب  تبـسن  هدحتم  تالایا  دنداد  شرازگ  هیکرت  تلود  عبانم  »
هب ناریا ، تلود  اب  رگید  طباور  یناـگرزاب و  روما  عطق  رد  هک  دـش  هتـساوخ  زین  هیکرت  تلود  زا  دـنتفگ  عباـنم  نیا  .تسا ...  هداد  ناـشن  مهاـفت " ، " ناریا

؛ داد رارق  یـسررب  دروم  ار  تساوخرد  نیا  ناریا ، اب  هیکرت  هژیو " طباور   " هب هجوت  اب  هیکرت  تلود  هک  دنتفگ  اهنآ  .دنوش  قحلم  هدـحتم  تالایا  نادـحتم 
تمسق اریز 
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ود هژیو  طباور  نیا  هرابرد  مه  هدـحتم  تـالایا  هک  دـنهد  یم  شرازگ  عباـنم  نیا  .دـنهد  یم  لیکـشت  بهذـم  یعیـش  ناناملـسم  ار  هیکرت  تیعمج  مظعا 
یم رکذتم  هیکرت  تلود  عبانم  .تسا ...  اکیرما  تلود  تساوخرد  یسررب  مرگرـس  هیکرت  تلود  مه  زونه  یلو  دراد ؛ رظن  قافتا  كُرت  تاماقم  اب  تلود ،

تازاوم هب  هدرکن و  تفلاخم  ناریا  تسایس  اب  دنشوک  یم  یفرط  زا  اریز  دنا ؛ هدرک  زاغآ  ار  يراوشد  يزابدنب  هیکرت  یجراخ  تسایس  ناحارط  هک  دنوش 
(1)« .دنتسه زین  هدحتم  تالایا  اب  طباور  يدوبهب  ناهاوخ  ناتسناغفا ، رد  يوروش  یماظن  هلخادم  رطاخ  هب  نآ ،
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هب دیدش  یتحاران  اب  دوب ، هارمه  اه  ناگورگ  يارجام  زیمآ  تملاسم  ماگنهدوز و  لح  زا  يدیمون  زاربا  یعون  اب  هک  دوخ  ریخا  تادیدهت  نمض  رد  رتراک 
هجراخ ریزو  یتقو  زورما ، .دـش  دـنهاوخن  دازآ  هدـنیآ  ربماون  هاـم  اـت  اـه  ناـگورگ  هک  نآ  زا  یکاـح  ییاـهربخ  درک ؛ هراـشا  ناریا  زا  هدیـسر  ییاـهربخ 

بیذکت ار  هلئـسم  نیا  خساپ ، رد  هداز  بطق  قداص  .دـش  لاؤس  يو  زا  هراب  نیا  رد  درک ، یم  حیرـشت  ار  تلود  عضاوم  نیرخآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
روط هب  : » تفگ هداز  بطق  .دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  مه ، ینتفگ  لباقریغ  لئاسم  داد  یم  ناشن  هک  دوب  یـصاخ  لاعفنا  هناشن  دوخ  بیذکت ، عون  اّما  درک ؛
یم دودحم  یجراخ  تاعوبطم  اه و  يرازگربخ  ربخ  هب  دروم  نیا  رد  نم  تاعالطا  ریخ ؛ ای  دنا  هدرک  ار  اعدا  نیا  رتراک  ياقآ  هک  متسین  نئمطم  نم  یلک 

زا یلک  روط  هب  .تسا  هدوب  یماقم  هچ  رتراک  ياقآ  يوس  زا  ربخ  نیا  بسک  عبنم  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـشاب ، هدرک  ار  اعدا  نیا  ناـشیا  هک  یتروص  رد  .دوش 
« .درادن تیدنس  ناونع  چیه  هب  دوش و  یمن  دییأت  بلطم  نیا  ام  رظن 

ار ناریا  هب  رفـس  دـصق  دوخ ، ناگتـسب  اب  تاقالم  يارب  هک  دـنا  هدرک  مالعا  اه  ناگورگ  زا  يا  هدـع  هداوناخ  : » دـش لاؤس  هجراخ  روما  ریزو  زا  همادا ، رد 
نیا اه  ناگورگ  زا  یکی  هداوناخ  طقف  نونکات  : » تفگ هداز  بطق  دش »؟ دهاوخ  هداد  تاقالم  هزاجا  نانآ  هب  ایآ  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  امـش  رظن  .دـنراد 

ًاـصخش نم  .دـنرب  یم  رـس  هب  ناریا  رد  اهنآ  رـضاح  لاح  رد  هدومن و  ذـخا  ار  ناریا  هب  دورو  يازیو  سیراپ  رد  ناریا  ترافـس  زا  تسا و  هدرک  ار  اـضاقت 
یم هداد  ناینادنز  هب  یتح  هک  تسا  یمالـسا  یناسنا و  قح  کی  نیا  نوچ  دوش ؛ هداد  اه  ناگورگ  اب  تاقالم  هزاجا  اه  هداوناخ  هب  دیاب  هک  متـسه  دـقتعم 

یناگورگ هداوناخ  اب  تاقالم  هزاجا  مدع  اذل  دنک ؛ تاقالم  اه  ناگورگ  اب  دناوت  یم  دـهاوخ ، یم  هک  یـسک  ره  دـنا  هدومرف  دروم  نیا  رد  مه  ماما  .دوش 
« .تسا ماما  رما  زا  درمت  درب ، یم  رس  هب  نارهت  رد  رضاح  لاح  رد  هک 

نیا رد  ناریا  لمعلا  سکع  زین  و  ییاـپورا ، ياـه  روشک  هلیـسو  هب  ناریا ) يداـصتقا  میرحت   ) اـکیرما هتـساوخ  يارجا  لاـمتحا  هراـبرد  هجراـخ  روما  ریزو 
یلح هار  اـپورا ، رد  شناـمیپ  مه  ياـهروشک  اـکیرما و  يوس  زا  ناریا  يداـصتقا  میرحت  یلک  روط  هب  تسا و  هدـشن  ارجا  زونه  لـمع  نیا  : » تفگ دروم ،

چیه مه  ام  ًاملسم  دوب و  دهاوخن  ناونع  چیه  هب  دوجوم  نارحب  لح  يارب  یقطنم 
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ياهروشک دـنراذگب ، ارجا  هب  ار  میرحت  هلئـسم  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  اکیرما و  رگا  نوچ  تشاد ؛ میهاوخن  میرحت  نیا  يارجا  زا  یتشحو 
لباقم لمع  اب  هک  تشاذگ  میهاوخ  ارجا  هلحرم  هب  یتقو  ار  دوخ  لمعلا  سکع  ام  یلکروط  هب  دـنزاس و  هدروآرب  ار  ام  ياه  هتـساوخ  هک  دنتـسه  يرگید 

طـسوت هیکرت  ناتـسکاپ و  نوچمه  هک  لقتـسم  ناملـسم و  ياـهروشک  : » تفگ ناـیاپ  رد  يو   (1)« .میوش هجاوم  میرحت  دروـم  رد  رظن  دروـم  ياـهروشک 
(2)« .دنتسه ینثتسم  عوضوم  نیا  زا  ناتسناغفا  قارع و  هتبلا  درک ؛ دنهاوخن  تکرش  اکیرما  تامادقا  رد  دنوش ، یمن  يربهر  اکیرما 
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ناریا و نیب  دوجوم  نارحب  رد  مهافت  یعون  داجیا  يارب  سیراـپ  رد  هداز  بطق  قداـص  ياـه  شـالت  هراـبرد  هتـشذگ  زور  یمـسرریغ  ياـهربخ  همادا  رد 
دنتخاس ناشنرطاخ  سیراپ  رد  هاگآ  ًالماک  عبانم  : » تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .درک  لاسرا  هراب  نیا  رد  یـشرازگ  هسنارف  يرازگربخ  زین  زورما  اکیرما ،

رد دـناوتب  هک  ار  يا  همانرب  ياه  یـشم  طخ  دوخ ، یـسیراپ  نیبطاخم  اب  سیراـپ ، رد  شتماـقا  ماـگنه  هب  ناریا ، هجراـخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص  هک 
نولـالیو و روـتکه  اـب  نآ  یط  درب و  رـس  هب  سیراـپ  رد  زور  ود  هداز  بطق  قداـص  .دـنا  هدرک  مـهارف  دروآ  دوـجو  هـب  یمهاـفت  اـکیرما  ناریا و  نارحب 

تئیه نیا  ياضعا  هک  دندرک  حیرـصت  عبانم  نیا  .درک  هرکاذم  نتگنـشاو ، نارهت و  نایم  اه  وگو  تفگ  لیهـست  رد  تین  نسح  تئیه  وضع  روب  نیتسیرک 
شالت رد  یتبثم  شقن  دنهاوخب  هسنارف  تلود  هژیو  هب  اپورا  ياهروشک  زا  درک  دنهاوخ  یعـس  دـنوش و  یم  عمج  مهدرگ  سیراپ  رد  هدـنیآ  زور  یط 15 
اکیرما تلود  میلـست  ًادـعب  دـش ، هیهت  شناراکمه  هداز و  بطق  هلیـسو  هب  هک  یتین  نسح  همانرب  .دـنک  افیا  اکیرما  ناریا و  نایم  نارحب  لـح  رب  ینبم  ياـه 

(3)« .دش دهاوخ 

ندید دشاب  هدش  هداد  یعالطا  هک  نآ  نودب  سیراپ  زا  ناریا ، هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  ياقآ  هک  تسا  هدش  دییأت  لاح  : » درک مالعا  زین  ندـنل  ویدار 
نیا هک  دـسر  یم  شرازگ  .دـش  ور  هبور  ناراگنربخ  اب  تفگ ، یم  كرت  سیراـپ  رد  ار  ینیتناژرآ  رجاـت  کـی  ناـمتراپآ  هک  یلاـح  رد  يو  .تسا  هدرک 

یصخش دانسا  قاروا و  نتفرگ  يارب  طقف  يو  هک  تفگ  هداز  بطق  دنچ  ره  دنک ؛ یم  يزاب  ناریا  اکیرما و  نایم  ار  یجنایم  طبار و  شقن  ینیتناژرآ  رجات 
(4)« .تسا هتفر  اج  نآ  هب  دوب ، هتشاذگ  تناما  هب  صخش  نیا  دزن  سیراپ ، رد  شتماقا  ماگنه  هب  هک 

یجراخ یلخاد و  ناراگنربخ  تکرـش  اـب  هک  دوخ  یتاـعوبطم  هبحاـصم  رد  زورما  هسنارف ، رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هجراـخ  روما  ریزو  رگید ، يوس  زا 
یصخش یصوصخ و  هبنج  ًالماک  دیماجنا ، لوط  هب  تعاس  تدم 24  هک  نم  ریخا  رفس  تفگ : يو  .درک  مالعا  ار  هسنارف  هب  شرفـس  للع   (5) دش رازگرب 

دوخ هب  دوخ  هک  تشاد  راهظا  یبلاطم  يو  همادا ، رد  اّما   (6) .متشاد هسنارف  رد  متماقا  یط  بالقنا ، زا  لبق  هک  دوب  يدانسا  يروآ  عمج  روظنم  هب  تشاد و 
و دش ، ماجنا  میدوب  هداد  ییاماناپ  لیکو  هب  هک  يدانسا  هرابرد  ییاه  تبحـص  هتبلا  تفگ : يو  .داد  یم  ناشن  لمتحم  ار  هدش  دای  تهج  رد  تیلاعف  یعون 

ناوت یم  هدنیآ  رد  ییاهراک  هچ  هک  نیا 
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(1) دوب هدیسر  زین  بالقنا  ياروش  ناتسود  عالطا  هب  مه  ًالبق  ترفاسم  نیا  دوبن و  رت  شیب  تعاس  نم 24  ترفاسم  تدم  .داد  ماجنا 

نم ریخ ؛ تفگ : هن ، ای  تسا  هتفرگ  ماجنا  یتاقالم  زین  دـندوب  هدـمآ  ناریا  هب  ًالبق  هک  قیقحت  نویـسیمک  ياضعا  اب  ایآ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  هداز  بطق 
قباس و هاش  تایانج  قیقحت  یللملا  نیب  نویـسیمک  ياـضعا  زا  کـی  چـیه  داد : حیـضوت  يو   (2) منک تاـقالم  زین  یت  یتپ  ياـقآ  اـب  مدرکن  تصرف  یتح 

راک شرازگ  هک  مداد  ناشیا  يارب  یماغیپ  اّما  مدـشن ؛ زین  یت  یتپ  اـب  تاـقالم  هب  قفوم  هک  دـندوبن  سیراـپ  رد  یت  یتپ  ياـقآ  زا  ریغ  هب  ناریا ، رد  اـکیرما 
.دنک هدامآ  رتدوز  هچره  ار  نویسیمک 

عولخم هاش  دادرتسا  يارب  وا  .درادن  تقیقح  چیه  هک  تسا  هدش  هتفگ  هراب  نیا  رد  يدایز  تاعیاش  تفگ : نولالیو  اب  شتاقالم  هرابرد  هجراخ  روما  ریزو 
تلود لباقم  رد  دوب ، نورپ  تسار  تسد  تسا و  فورعم  ياه  تسینورپ  زا  و  ینیتناژرآ ، يرگراک  يوق  نامزاس  کی  سیئر  درک و  یم  يراکمه  ام  اـب 

زا مه  هملک  کی  یتح  دوب و  یناریا  ناتـسود  هیقب  روضح  اب  هک  متـشاد  وا  اب  هناتـسود  رادید  کی  اهنت  اهنت و  .نم  میدـق  ناتـسود  زا  زین  دـیدج و  یماظن 
(3) شن تبحص  تسایس 
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.تسا اکیرما  اب  هطبار  عطق  هلئـسم  هب  طوبرم  دریگ ، یم  تروص  ماـظن  نالوئـسم  دـض  رب  هک  یتاـغیلبت  ياـهراشف  تـالمح و  یمئاد  تاـعوضوم  هلمج  زا 
نیب ياهدادرارق  وغل  اشفا و  مدـع  اکیرما و  اب  هطبار  عطق  رد  ماظن  مادـقا  مدـع  نارگید ، قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  قلخ ، نیدـهاجم  دـننام  ییاـه  هورگ 

، ناریا اب  اکیرما  هطبار  عطق  زا  دـعب  .دـنهد  یم  رارق  روبزم  تاغیلبت  ياهروحم  زا  ار  ییاکیرمادـض  هزرابم  رد  ندوبن  ریگیپ  یّلک  روط  هب  و  اکیرما ، ناریا و 
هک تسا  هداد  جرخ  هب  لاعفنا  ردق  نآ  هدـشن و  مدقـشیپ  مادـقا  نیا  رد  ناریا  ارچ  هک  نیا  رب  ینبم  ییاه  شنزرـس  تفرگ ؛ لکـش  يدـیدج  ياه  شنزرس 

روشک یلاع  ناوید  سیئر  یتشهب  ياقآ  اب  ییوگو  تفگ  رد  زین  زورما  لاؤس ، نیا  .دریگب  تروص  اکیرما  باختنا  راکتبا و  هب  اـکیرما ، ناریا و  هطبار  عطق 
نایماظن جارخا  عوضوم  شسرپ ، نیا  هارمه  .دش  هدیسرپ  مهزاب  تسا ، وا  یمسر  ياه  تسپ  زا  رتدنمورین  يو  یلمع  تیعقوم  هک  بالقنا  ياروش  وضع  و 

.دیدرگ حرطم  زین  اکیرما  رد  شزومآ  لاح  رد  یناریا 

، تهج ره  زا  اکیرما  اب  اه  هطبار  لماک  عطق  ام  ّتلم  ام و  يارب  : » تشاد راـهظا  هلئـسم  نیا  ربارب  رد  ماـظن  نالوئـسم  راـتفر  نییبت  هیجوت و  رد  یتشهب  رتکد 
ًانایحا هک  ییاه  نایز  راثآ و  هب  هجوت  اب  اه ، هطبار  عطق  نیا  هب  یگدیسر  رد  بالقنا  ياروش  یلو  هدوب ؛ حرطم  مهم  یلـصا و  هلئـسم  کی  ناونع  هب  هشیمه 
یهاگ اه  هطبار  اهدادرارق و  زا  یخرب  عطق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دوب  هداد  رت  یلک  یلیخ  لئاسم  هب  ار  تیولوا  دروایب ، راـب  هب  هدوب  نکمم  اـم  تلم  يارب 

هتبلا دـندید -  یم  یماظن  تامیلعت  اج  نآ  رد  هک  یناسک  نیمه  هک  دـش  یم  یگدیـسر  دـیاب  ًالثم  تسا ؛ ناریا  يارب  يدایز  ياه  تراسخ  لوبق  اب  هارمه 
نیا ایآ  تسا -  عافد  ترازو  اب  شزومآ  نیا  تیفیک 
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ای مینکب  هدافتسا  تسه ، ناریا  رد  زورما  میا و  هداد  اکیرما  هب  ار  شلوپ  رالد  اهدرایلیم  هک  ییاه  حالس  زا  میناوتب  رتهب  ام  هک  نیا  هب  دوب  یکمک  تامیلعت 
رگا هک  تسا  نیا  نآ  ياـه  هار  زا  یکی  مینک ، هطبار  عـطق  اـکیرما  اـب  میناوـتب  هک  نیا  يارب  میریگب ؛ میمـصت  هبـساحم  نـیا  نودـب  میتـسناوت  یمن  اـم  .هـن 

ار ناش  هرود  اهنآ  رگا  هک  دش  یم  یگدیـسر  دـیاب  هک  دوب  نیا  .دـشاب  ناریا  دوخ  زا  سانـشراک  دـهاوخ ، یم  سانـشراک  هک ]  ] میراد ناریا  رد  ییاهزیچ 
زا یمیظع  شخب  ًالمع  هک  نیا  يارب  دوب  يا  هنیمز  دنتـشگ  یم  رب  دـندرک و  یمن  مامت  ار  ناش  هرود  رگا  اـی  هطبار ، عطق  هب  دوب  یکمک  دـندرک  یم  ماـمت 

(1) .دش یم  یسررب  دیاب  نیا  و  دنامب ، هدافتساالب  میا  دیرخ ه  ًالبق  هک  یلیاسو 

تامادـقا بـالقنا  ياروش  اـیآ  ناریا ، هب  عولخم  هاـش  دادرتـسا  دروم  رد  دـش : لاؤس  یتـشهب  هللا  تیآ  زا  ینویزیولت ، ویدار  یتاـعوبطم و  هبحاـصم  نیا  رد 
ینوگانوگ ياه  تیولوا  هب  هجوت  اب  هتبلا  دوش ؛ یم  بیقعت  اه  شالت  شیب  مک و  تفگ : روشک  یلاع  ناوید  سیئر  ریخ ؟ اـی  دـنک  یم  يریگیپ  ار  هتـشذگ 
(2) دهدب رارق  هجوت  دروم  یسایس  مهم  هلئسم  کی  ناونع  هب  ار  هلئسم  نیا  دراد  هفیظو  بالقنا  ياروش  تسه ، نامروشک  هرادا  تسایس و  رد  هک 

نیا حیـضوت  رد  يو  .دوش  لح  یـسایس  هنیمز  رد  لوا  هلئـسم ، هک  میتسه  نآ  راتـساوخ  ام  تشاد : راهظا  يریگ  ناگورگ  هلئـسم  لح  هرابرد  یتشهب  رتکد 
تردقربا نیا  هک  ییاه  ملظ  هدحتم و  تالایا  تسایـس  قیرط ، نیا  زا  مینک و  همکاحم  ناریا  رد  ار  اه  ناگورگ  هک  میدوب  نآ  راتـساوخ  ام  : » تفگ بلطم 

یم ام  .دوش  نشور  ناهج  مدرم  يارب  تردـقربا  کی  تسایـس  قیرط ، نیدـب  دوش و  راکـشآ  ناهج  مدرم  مامت  يارب  تسا ، هدرک  اهروشک  رگید  اـم و  هب 
(3)« .دش دهاوخ  لح  یتحار  هب  لئاسم  رگید  دوش ، لح  هلئسم  نیا  رگا  .میهد  ماجنا  عولخم  هاش  همکاحم  اب  ار  راک  نیمه  میهاوخ 
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؛ تسا هتفای  يا  هژیو  تیمها  تفن  عوضوم  دننک ، لامعا  ار  یمیرحت  نینچ  زین  رگید  ياهروشک  هک  نیا  يارب  شیاه  ششوک  اکیرما و  تادیدهت  لیلد  هب 
بوسحم تیمهااب  ماظن ، ینونک  ياه  تسایس  مالعا  حیرـشت و  رد  تسه ، زین  بالقنا  ياروش  وضع  هک  هژیو  هب  تفن ، ریزو  عضاوم  تاراهظا و  ور  نیا  زا 

ار ناریا  تلود  يراجت  یـسایس و  یـشم  طخ  تفای و  روضح  یجراخ  یلخاد و  ناراـگنربخ  عمج  رد  تفن  ریزو  ناـهیک ، شرازگ  هب  مه  زورما  .دوش  یم 
روشک ره  ای  نپاژ  تلود  رگا  : » تفگ نپاژ  روشک  هلیـسو  هب  يداصتقا  میرحت  هراـبرد  رف  نیعم  ربکا  یلع  .تشاد  زاربا  ناـهج  ياـهروشک  ریاـس  لاـبق  رد 

اکیرما روهمج  سیئر  رتراک  یمیج  طلغ  ياه  تسایس  زا  يرگید 
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رد زونه  نپاژ  روشک  درک و  دـهاوخ  يراددوخ  اهروشک  هنوگ  نیا  هب  تفن  رودـص  زا  داد و  دـهاوخ  ناشن  لمعلا  سکع  مه  ناریا  ًاعطق  دـنک ، یناـبیتشپ 
« .درک دهاوخ  باختنا  ار  هار  مادک  نپاژ  تلود  مینیبب  ات  میرظتنم  ام  تسا و  هتفرگن  یمیمصت  هراب  نیا 

ماخ تفن  ياهب  زا  يرانید  تسین  رضاح  هجو  چیه  هب  ناریا  تلود  تسا و  هدش  مالعا  تمیق  نامه  تفن ، رودص  يارب  ناریا  يداهنشیپ  تمیق  : » دوزفا يو 
نامه يانبم  رب  تفن  دنا و  هدرواین  لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  یتفلاخم  ناریا ، اب  دادرارق  فرط  یتفن  ياه  یناپمک  مه  نونک  ات  و  دـنک ، مک  ار  دوخ  یتارداص 

ام اب  یتارداص  تفن  ياـهب  شیازفا  رد  ار  دوخ  یگنهاـمه  مه  یبیل  ریازجلا و  ياـهروشک  دـسر و  یم  شورف  هب  ناریا  تلود  يوس  زا  هدـش  مـالعا  تمیق 
« .دنا هدرک  مالعا 

دیاب هک  تسا  یفرح  ناریا  یتفن  عبانم  رد  يراذگ  نیم  هلئسم  : » تشاد راهظا  اکیرما  تلود  هلیـسو  هب  ناریا  یتفن  عبانم  رد  يراذگ  نیم  هرابرد  تفن  ریزو 
هب تفن  رودص  عطق  اب  تروص  نیا  رد  هک  هنایمرواخ  یتفن  عبانم  رد  يراذگ  نیم  ینعی  ناریا  یتفن  عبانم  رد  يراذـگ  نیم  نوچ  درک ؛ یقلت  یخوش  ار  نآ 
زا نم  رظن  هب  دشاب و  ریذپ  ناکما  یطیارش  ره  رد  لمع  نیا  هک  منک  یمن  رکف  نم  و  دوش ، هجاوم  تخوس  دوبمک  اب  ناهج  ات  دش  میهاوخ  ور  هبور  ناهج 

« .درک دهاوخن  زواجت  مه  فرح  دح 

تمیق هیـسور  تلود  هک  ینامز  ات  تسا و  هدش  عطق  يوروش  هب  ناریا  عیام  زاگ  رودـص  ًاریخا  : » تفگ يوروش  هب  زاگ  رودـص  هرابرد  رف  نیعم  ربکا  یلع 
هک موش  رکذـتم  دـیاب  ار  بلطم  نیا  و  دـمآ ، دـهاوخ  لمع  هب  يریگولج  روشک  نیا  هب  عیاـم  زاـگ  رودـص  زا  دریذـپن ، زاـگ  دروم  رد  ار  ناریا  يداهنـشیپ 
هک تقو  ره  و  دنک ، زاربا  ار  دوخ  رظن  يوروش  روشک  ات  میرظتنم  ام  تسا و  هدـشن  لصاح  يا  هجیتن  نونکات  یلو  هدـمآ ؛ لمع  هب  هراب  نیا  رد  یتارکاذـم 

« .دش دهاوخ  زاب  اهنآ  يور  هب  اراتسآ  زاگریش  هلصافالب  دش ، عقاو  روشک  نیا  لوبق  دروم  ناریا  يداهنشیپ  تمیق 

تحـص ًالـصا  يزیچ  نینچ  هک  میوگب  دیاب  هدش ، رـشتنم  نپاژ  هب  تفن  رودـص  عطق  دروم  رد  ًاریخا  هک  يا  هعیاش  اما  : » تشاد راهظا  همادا  رد  تفن  ریزو  »
هدرک لمح  روشک  نآ  يوس  هب  هدرک و  يرادیرخ  ناریا  زا  نپاژ  يارب  ار  زاین  دروم  تفن  رادقم  ینپاژ  ياه  یتشک  هتـشذگ  زور  دنچ  نیمه  یط  درادن و 

« .دنا

هب تسد  قارع ، رد  دوخ  تیمکاح  ظفح  رطاخ  هب  اکیرما و  هب  شندوب  هتسباو  لیلد  هب  قارع  تلود  : » تفگ تخادرپ و  قارع  هلئـسم  هب  نایاپ  رد  رف  نیعم 
نارادمدرـس رگید  نیـسح و  مادص  هک  تسا  اج  نیا  بیجع  و  هدش ، هتفرگ  اهنآ  يولج  ناکما  دح  ات  هک  هدز  ناریا  هیلع  يراکبارخ  تامادقا  يرـس  کی 

مدرم نایم  رد  مه  یهاگیاپ  هک  راـبج  تموکح  نیا  هشیر  رتدوز  هچره  اـت  میرظتنم  اـم  دـننک و  یم  باـطخ  اـکیرما  رکون  ار  ناریا  قارع ، یثعب  تموکح 
ام دـنریگ و  رارق  يدوبان  يریزارـس  رد  شا ، هتـسد  راد و  نیـسح و  مادـص  هک  دور  یم  عوضوم  نیا  لامتحا  هظحل  ره  دوش و  هدـنک  اج  زا  درادـن ، قارع 

(1)« .تفرگ دهاوخ  تروص  لمع  نیا  يدوز  هب  هک  میدقتعم 
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هیروس ناریا و  اب  قارع  هک  يا  هشقانم  رد  هک  درک  مالعا  توریب  رد  زورما  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ربهر  تافرع  رسای  سرپدتیشوسآ ، شرازگ  هب 
ناریا قارع و  نیب  قارع و  هیروس و  نیب  يدامتعا  لپ  هتـشذگ  ناـنوچ  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  هک  دوزفا  يو  .درک  دـهاوخ  يرگ  یجناـیم  دراد ،

(1) تسا

مالعا لما  شبنج  يوگنخـس  يرب  هیبن  نانبل ، رد  قارع  ثعب  تموکح  ناراداوه  اب  ینیمخ  ماما  رادفرط  ناناملـسم  ياه  يریگرد  لابند  هب  رگید ، يوس  زا 
(2)« .دنک يریگبناج  هلخادم و  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  روشک  ود  نایم  هک  ینارحب  رد  تسین  لیام  لما  شبنج  : » تسا هدرک 
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فلاخم ناریا  بالقنا  رودص  اب  درک  مالعا  نانبل ، نایعیـش  یلاع  ياروش  نواعم  نیدـلا  سمـش  يدـهم  خیـش  : » داد شرازگ  توریب  زا  هسنارف  يرازگربخ 
، ... دوب هدرک  تکرـش  هسنارف  يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  هک  يو  .دوش  رداص  تیناحور  هعاشا  تحت  بـالقنا  نیا  هک  تسا  نآ  قفاوم  اـهنت  تسا و 

زا ار  دوخ  بالقنا  دـنهاوخب  ناریا  تاماقم  هچنانچ  درک : حیرـصت  يو  .دـننک  جیـسب  ار  دوخ  هک  تسا  ناملـسم  للم  هدـهع  هب  نیا  هک  تخاس  ناشنرطاخ 
ام تسا ، ناملـسم  شتلم  هک  ییاهروشک  رد  سکع  رب  دوزفا : يو  .مینک ...  یم  يریگولج  تارداص  عون  نیا  لمع و  نیا  زا  دـننک ، رداـص  یماـظن  قیرط 

، رگید یمالسا  ياهروشک  رد  هک  تسا  نیا  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  مهس  .دننک  باختنا  ار  ناشبالقنا  هار  دوخ  ات  میراذگب  دازآ  ار  اهنآ  هک  مینآ  قفاوم 
(3)« .دروآ مهارف  ار  یساسا  بالقنا  کی  يارب  مزال  يرکفنشور  طیحم 
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.دراد همادا  نافلاخم  ناقفاوم و  نیب  اه  ثحب  روشک ، نیا  رد  ردـص  یـسوم  ماما  ندـش  دوقفم  يارجام  يریگیپ  یگنوگچ  یبیل و  اب  هنـسح  هطبار  هراـبرد 
عرـش مکاح  یلاخلخ  مالـسالا  تجح  : » تسا یکاح  شرازگ  نیا  .درک  هئارا  هراـب  نیا  رد  یـشرازگ  رگید  راـب  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  ناـهیک  هماـنزور 

« .تشگزاب مق  هب  دوب ، هدرک  رفس  اهروشک  نیا  هب  هیروس  یبیل و  ياهروشک  توعد  هب  هک  بالقنا  ياه  هاگداد 

ماما ندـش  دـیدپان  هلئـسم  یبیل ، ناریا و  نیب  طباور  دـیدجت  عقوم  رد  لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  : » دـش لاؤس  شرفـس  دروم  رد  يو  زا  ناهیک ، شرازگ  هب 
رد رامعتـسا  يدایا  : » داد خساپ  وا  تفرگ »؟ رارق  وگو  تفگ  ثحب و  دروم  عوضوم  نیا  ییایبیل ، تاماقم  اب  دوخ  رادید  نمـض  رد  ایآ  .دوب  ردـص  یـسوم 
ناج هب  یموهوم ، رما  کی  رطاخ  يارب  هقطنم  ياهروشک  همه  هک  دـنناسر  یم  يدـح  هب  ار  ینکفا  قافن  دـننز و  یم  نماد  هقرفت  هنتف و  شتآ  هب  اـجک  ره 
هدش هدیدزد  داسوم  ایس و  كاواس ، يدایا  هلیسو  هب  مر  رد  هدش و  جراخ  یبیل  زا  ردص  یسوم  ماما  هک  دراد  دوجو  یفاک  كرادم  لیالد و  .دنتفا  یم  مه 

نایم لمع ، نیا  اب  هک  دنتشاد  دصق  لیئارسا  اکیرما و  .هدیسر  لتق  هب  و 
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یبیل روشک  نیلوئـسم  ریاس  یفاذقلارمعم و  ياقآ  اب  هراب  نیا  رد  بناج  نیا  .دنزورفیب  گنج  شتآ  یبیل  نیطـسلف و  شخب  يدازآ  نامزاس  نانبل و  نایعیش 
هدشن حرطم  عوضوم  نیا  دوب ، هدیسرن  رمث  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  ینامز  ات  هک  تشاد  راهظا  یفاذقلا  رمعم  ياقآ  .مدرک  تبحـص  ثحب و  ًالـصفم 

ًامیقتسم دندرک و  گرزب  ار  هلئسم  نیا  اهنآ  میراد ، رارق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینیمخ و  ماما  رایتخا  رد  دوخ  تاناکما  همه  اب  ام  دندید  هک  یتقو  .دوب 
(1)« .دوبن نایم  رد  هلئسم  نیا  ًالبق  هک  نآ  لاح  دندومن و  یفرعم  ردص  یسوم  ماما  لتاق  ار  یبیل  تلود 
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تساوخ نانآ  زا  ناهج  ناناملسم  هب  باطخ  یمایپ  رد  کیتاملپید ، يراجم  زا  جراخ  مادقا  کی  رد  زورما  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
يوس زا  یبالقنا  یبتکم و  عضوم  مالعا  یعون  زین  لخاد  رد  شا ، یجراخ  ریثأـت  مدـع  اـی  ریثأـت  زا  رظن  فرـص  ماـیپ  نیا  .دـننک  ماـیق  قارع  میژر  ربارب  رد 

: تسا هدمآ  مایپ  نیا  رد  .دوش  یم  تشادرب  بوسحم و  هجراخ ، ترازو 

راب نیا  تیناسنا ، هرهچ  رازه  مصخ  نیا  ناطیش ، .تسا  دربن  زور  زورما  .تسا  مایق  زور  زورما  دیشاب  شوهب  ناردارب  ناهج ! ناملـسم  ناردارب  نارهاوخ و  »
مـسیلایرپما هب  ار  دوخ  حور  نیگنن 1973 ، هماـنتقفاوم  یپ  رد  تسا و  هدرک  روهظ  یمالـسا  لـلم  بلق  زا  قارع  ثعب  تموکح  نیـسح و  مادـص  لکـش  هب 

کی هلیسو  هب  نورد و  زا  دگنجب ، مالـسا  اب  ور  هبور  هنادرم و  تسناوتن  نوچ  نمـشد  .تسا  هتخورف  لیئارـسا  راوخ  ناسنا  مسینویهـص  اکیرما و  راکتیانج 
قارع ثعب  میژر  تایانج  .تسین  یندش  شومارف  ناطیش ، فلخ  دنزرف  نیا  نیـسح ، مادص  تایانج  .درک  زاغآ  ار  دوخ  هنادرمناوجان  هلمح  دساف ، رـصنع 
ثعب میژر  ياه  تنایخ  دنک ؟ شومارف  دناوت  یم  یسک  هچ  ار  یقارع  رویغ  دارکا  راتشک  دنک ؟ شومارف  دناوت  یم  یسک  هچ  ار  یقارع  ناردارب  هب  تبـسن 

؟ دنک شومارف  دناوت  یم  یسک  هچ  نیطسلف  هدیشک  متس  مولظم و  تلم  هب  ار  قارع 

ندرک هراوآ  .نامیا  مالـسا و  ادـخ و  اب  دربن  رگم  تسین  يزیچ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  رب  هسیـسد  .تسا  هدـنک  ار  دوخ  روگ  راب  نیا  ناطیـش  یلو 
میژر نادنز  رد  هک  ردص  رقابدمحم  دیـس  هّللا  تیآ  مالـسا  ربمغیپ  هداون  مالـسا و  ياملع  نیرت  گرزب  زا  یکی  لتق  هئطوت  ناملـسم و  رازه  یناسناریغ 20

یماـظن تردـق  نیرت  گرزب  يولهپ ، روفنم  میژر  هک  روط  ناـمه  .دـنک  توکـس  نآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هک  تسین  يزیچ  درب ، یم  رـس  هب  قارع  ثعب 
يرگید هنومن  زین  وا  زا  مالـسا ، رب  هیکت  اب  ام  دش و  دهاوخ  دوبان  زین  ناطیـش  ياه  يراکهایـس  لالد  نیا  دش ، نیملـسم  نامیا  مالـسا و  روهقم  هنایمرواخ ،

.تخاس میهاوخ  خیرات  رد  تبث  يارب 

دیهاوخ ناطیـش  ياـه  يراکهایـس  اـب  دربن  رد  یـشقن  هچ  امـش  تفرگ ؟ دـیهاوخ  هرهب  تصرف  نیا  زا  هنوگچ  امـش  ناملـسم ، نارهاوخ  ناردارب و  يا  اـما 
.تسا مالسا  نانمشد  اب  يراکمه  مالسا و  هب  تنایخ  امـش  توکـس  دینک ؟ یم  نیمأت  دوخ  تلم  هدنیآ  يارب  يا  هشوت  هچ  تیعقوم ، نیا  رد  امـش  تشاد ؟

.دیشاب دنلبرس  دوخ  خیرات  تلم و  نادنزرف و  لباقم  رد  ادرف  ات  دیشوکب 

1200 ص :
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اب دربن  رد  ار  (ص ) ربمغیپ هک  ییورین  نامه  هک  دینادب  و  دیـشاب ، دیفـسور  تیرـشب ، یجان  نیرت  گرزب  نیا  (ص ،) ربمغیپ مالـسا و  لباقم  رد  ات  دیـشوکب 
(1)« .تسا امش  دیؤم  درک ، دییأت  رافک 
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نانچمه تسا ، یعطق  دح  هچ  ات  ربخ  نیا  هک  نیا  ردص و  هللا  تیآ  تداهش  عوضوم  زونه  تاغیلبت ، ربخ و  هصرع  رد  قارع  هدش  باسح  دروخرب  لیلد  هب 
هدـش دای  نآ  زا  یعطق ) تداهـش  هن  " ) لتق هئطوت   " ترابع اب  طایتحا و  اب  زین  یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  ترازو  زورما  ماـیپ  رد  یتح  تسا ؛ ثحب  دروم 
لوا هحفص  ياهرتیت  نیرت  تشرد  زا  یکی  زورما  درک ، یم  يراشفاپ  تداهـش  نیا  تیعطق  رب  ادتبا  زا  هک  یمالـسا  يروهمج  همانزور  لاح ، نیا  رد  .تسا 

: تسا هدمآ  ربخ  نیا  رد  .تسا " یعطق  ردص  هللا  تیآ  تداهش  : " داد صاصتخا  ترابع  نیا  هب  ییوخ ، هللا  تیآ  هون  زا  لقن  هب  ار  دوخ 

رقابدمحم دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تداهش  قیمع ، فسأت  راهظا  نمض  ناشیا  قشمد ، رد  ییوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  هون  اب  ینفلت  سامت  یط  زورید  »
ّوج عقاو  رد  تفگ : تسا ، هنوـگچ  قارع  ناملـسم  مدرم  هیحور  هک  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  ییوـخ  هللا  تیآ  هوـن  .درک ...  یقلت  یعطق  دـییأت و  ار  ردـص 
رد تسبرد  یتاغیلبت ، لیاسو  زا  هریغ  نویزیولت و  ویدار و  تالجم و  اه و  همانزور  .تسا  هداعلا  قوف  رایسب  تسا ، مکاح  قارع  رب  هک  يروسناس  ناقفخ و 

ناریا یبرع  یـسراف و  ياهویدار  جوم  يور  يدـیدش  تیزاراپ  ثعب  میژر  .دـشاب  یم  هئطوت  فیرحت و  تمهت و  غورد و  زا  رپ  دراد و  رارق  میژر  راـیتخا 
رد هک  ردـص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تداهـش  هعجاف  زا  میتسناوت  رگا  هژیو  هب  دـشاب ؛ یم  بالقنا  هدامآ  ًامامت  هنیمز ، یلک ، روط  هب  دـنک و  یم  داجیا 

(2)« .تشاد هدهع  هب  قارع  رد  ار  يربهر  ماقم  ردص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  هک  ارچ  مینکب ؛ یتسرد  يرادرب  هرهب  دوب ، دهاوخ  دیدش  یبمب  عقاو 

مات هدـنیامن  یمـشاه ، دومحم  دیـس  مالـسالا  تجح   " ناونع اب  يو  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هک  يدورهاش [ یمـشاه ] دومحمدیـس  نینچمه  زورما 
نآ رد  هک  دومن  رداص  هراب  نیا  رد  يا  هینایب  درک ، دای  ناریا " رد  ردص  رقاب  دمحم  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  دیهـش  هیقف  دـهاجم و  ملاع  رایتخالا 

: تسا هدمآ 

نیا تفای ، راشتنا  ردص  رقاب  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  هوتسن ، زرابم  گرزب و  هغبان  تداهش  اب  هطبار  رد  هک  یـضقانتم  ياه  شرازگ  لابند  هب 
تـسد هب  ار  ربخ  تقیقح  یعطق  عبانم  زا  ات  هداتـسرف  قارع  هب  ار  قثوم  يدارفا  روظنم ، نیدب  دروآ ؛ تسد  هب  ینیقی  ربخ  ات  تشاد  لوذبم  مات  یعـس  بناج 
دیهـش نآ  نفد  يدصتم  هک  ردص -  هللا  تیآ  ترـضح  هداوناخ  دارفا  نیرت  کیدزن  اب  هک  یمیقتـسم  سامت  قارع و  هب  ترفاسم  زا  سپ  دارفا  نیا  .دنروآ 

روط هب  هتـشگزاب و  ناریا  هب  دـندش ، ایوج  ار  هثداح  لیـصفت  دـندرک و  رارقرب  دـندید -  ار  دیهـش  نآ  هتـسشن  نوخ  هب  هرهچ  کیدزن ، زا  دـندوب و  گرزب 
هنوگ چیه  ياج  هک  يروط  هب  ماهبا ، چیه  نودب  لیصفت و 
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یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تما  ماما  هاگـشیپ  هب  تیلـست  ضرع  نمـض  بناج  نیا  .دنتـشاد  نایب  ار  نآ  لیـصفت  تداهـش و  ربخ  دنام ، یمن  دیدرت  کش و 
نوخ نیا  ینکمم  هلیـسو  ره  اب  دـنیامنب و  رت  شیب  هچ  ره  شـشوک  هتخیر ، قحان  هب  نوخ  نیا  تشادـگرزب  رد  هک  مراد  اـضاقت  نیملـسم  همه  زا  ینیمخ ،

.هللا همحر  مکیلع و  مالسلا  و  .دنهد ...  رارق  ناهج  رسارس  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  هلعش  نتخورفارب  يارب  يا  هیام  ار  كاپ 

(1)« .یناثلا يدامج  هبنشکی 4  یمشاه ، دومحمدیس 
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یمالسا بالقنا  ياروش  زا  ار  دوخ  لماک  ینابیتشپ  درک ، رشتنم  زورما  هک  يا  هینایب  رد  قارع  زرابم  تیناحور  هعماج  تشون : یمالـسا  يروهمج  همانزور 
: تسا هدمآ  هینایب  نیا  رد  .تشاد  مالعا  قارع 

سفن تفرگ و  دوخ  هب  ققحت  هرهچ  رـصع ، هسامح  نیرت  گرزب  .تسـشن  نوخ  هب  ام ، رـصع  ياـمن  نیـسح  هرهچ  تسویپ و  عوقو  هب  گرزب  يا  هعجاـف  »
تخس زرابم  ریظن و  مک  هغبان  گرزب و  یمالسا  تیصخش  يرآ ، .دیشخب  هزات  یناج  مالسا  روجنر  رکیپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  كاپ  مالسا  زا  يا  هیکزت 

رصع و نادالج  نیرت  تسپ  تسد  هب  شیافواب  زرابم و  دنمـشیدنا و  رهاوخ  هارمه  هب  ردص ، رقابدمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هوتـسن ، شوک و 
قارع یمالسا  بالقنا  ياروش  يربهر  هب  کنیا  قارع  ناملسم  تلم  .دندش  دیهـش  رـشبدض ، ياکیرما  هژیو  هب  راوخناهج  رامعتـسا  نارودزم  نیرت  فیثک 
ناما یب  هزرابم  تسا ، هتفای  لیکشت  مالسا ، یناهج  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما  طخ  وریپ  یمالسا  لیـصا  ياه  تیـصخش  زا  مالـسا و  نیتسار  ياملع  زا  هک 

(2)« .داد دنهاوخ  همادا  ار  دوخ 

بالقنا ياروش   " مان هب  یلکـشت  ًاریخا  قارع ،" زرابم  تیناحور  هعماج   " ناونع اب  یلکـشت  جیورت  رب  هوالع  یمالـسا  يروهمج  همانزور  تسا  رکذ  نایاش 
درب یم  مان  قارع " نیفعضتسم  شبنج   " ناونع اب  يرگید  لکشت  زا  یمالسا  بالقنا  همانزور  لاح ، نیمه  رد  .دنک  یم  غیلبت  حرطم و  ار  قارع " یمالـسا 

رد يزاـس  ناـیرج  يارب  شـشوک  یحاـنج و  تباـقر  باـتزاب  یعون  نیا  عـقاو  رد  .دـنک  یم  شرازگ  نآ ، زا  لـقن  هب  ار  یقارع  نازراـبم  قارع و  راـبخا  و 
: دش جرد  لیذ  شرازگ  یمالسا  بالقنا  همانزور  زورما  هرامش  رد  قارع ، عاضوا  هرابرد  تروص ، ره  رد  .تسا  قارع  نازرابم 

: تفرگ رارق  مق  رد  ام  راگنربخ  رایتخا  رد  ریز  حرش  هب  قارع  یلخاد  عاضوا  زا  رابخا  نیرخآ  قارع ، نیفعضتسم  شبنج  يوگنخس  اب  یسامت  یط  »

هب يدایز  تاراجفنا  .دراد  همادا  نانچمه  یلیطعت  نیا  هک  هدمآ  رد  لیطعت  تلاح  هب  فرـشا  فجن  رازاب  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  زا  سپ  رابخا ، نیا  قبط 
تینما نامزاس  ًاریخا  .تسا ...  هدـیدرگ  رجفنم  قارع  یتینما  نارومأم  ياه  لیبموتا  زا  يرایـسب  نونکاـت  دریگ و  یم  تروص  فجن  رد  نیدـهاجم  هلیـسو 

هب رهش  نیا  رد  دمآ  تفر و  هک  يروط  هب  دشاب ؛ یم  نارومأم  نیا  لماک  هرصاحم  رد  فرشا  فجن  رهش  هدش و  تیوقت  يرـصم  نارودزم  هلیـسو  هب  قارع 
.تسا عونمم  یلک 
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رد قارع  ثعب  بزح  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  نینچمه  .تسا  لیطعت  هجراش  رازاب  هداد و  خر  یتاراجفنا  دیشرلا  عراش  هجراش و  هقطنم  رد  دادغب  رهـش  رد  ... 
(1)« .دندیدرگ حورجم  یثعب  نیرومأم  زا  رفن  هب 60  کیدزن  هتشک و  رفن  دش و 5  رجفنم  نیدهاجم  هلیسو  هب  هرصب ، یحاون 
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ربخ نینچ  قارع  يزرم  تالاقتنا  لقن و  هرابرد  هاپـس ، نیا  تاـعالطا  دـحاو  هب  زورما  دنتـسه ، ناـگدازآ  تشد  هاپـس  قوثو  دروم  هک  یلحم  عباـنم  یخرب 
هاگساپ يور  هبور  رد  تفن ، هاچ  رد  هدرک و  رقتسم  بیش  هاگـساپ  رد  کنات ، پوت و  لیبق  زا  نیگنـس  هحلـسا  اب  زابرـس  دودح 700  قارع  تلود  : » دنداد

روبزم شرازگ  رد  نینچمه  .دراد » همادا  زرم  راون  رد  شترا  لاقتنا  لقن و  هدومن و  رقتسم  کنات  زابرـس و  يدایز  دادعت  هلبوس ، لباقم  زرم ) راون   ) هیدیعس
هارمه رفن  دودح 12  رضاح  لاح  رد  هدوب ، زابرس  زا  یلاخ  ًالبق  هک  هدرجع  بونج  رد  دندرک و  رقتسم  ییاوه  دض  پوت  بیـش ، هاگـساپ  رد  : » تسا هدمآ 
قارع شترا  ناریا ، میدق  هیئالط  هاگساپ  لباقم  رد  بیئوص ، هاگساپ  رد  : » تسا هدش  هفاضا  شرازگ  رد  .هدش » رقتسم  يروتوم  قیاق  کی  کنات و  کی  اب 

(2)« .هدش رقتسم  نیگنس  ياه  هحلسا  و  ...و ) یت 65   ) کنات پوت و  اب 

دنورف کی  رارقتـسا  تسا : لیذ  ياه  تیلاعف  زا  یکاح  دـنا ، هدرک  لاسرا  طوبرم  زکارم  هب  قارع ، يزرم  تاـکرحت  هراـبرد  هک  زین ، عباـنم  رگید  شرازگ 
ینامزاس تازیهجت  اب  لنسرپ  رارقتسا 45  ؛(3)  واف هلکسا  رد  یماظن  لنسرپ  تازیهجت و  هیلک  هب  زهجم  ، R - 21 هرامش هب  یقارع  یگنج  نکفاردژا  هچوان 

اه نادرگ  هدنامرف  ییاج  هباج  (4) ؛) نادابآ يرمرادناژ  ناهورگ  هزوح  لباقم   ) هیلصاو هقطنم  رد  افیا ، عون  زا  وردوخ  هاگتـسد  اوه و 5  هب  نیمز  پوت  و 3 
يزرم ياه  هاگـساپ  زیهجت  (5) ؛) .تسا عقاو  نادابآ  ناهورگ  یظافحتـسا  هزوح  لباقم  هیدایزلا  هبیـسلا و  قطانم  ) رگیدـکی اب  هیداـیزلا  هبیـسلا و  رد  رقتـسم 
لباقم يزرم  تاعافترا  رد  نیگنس  کبـس و  ياه  حالـس  اب  یقارع  دحاو  راهچ  رارقتـسا  ؛(6)  ییاوه دض  حالـس  هب  نارهم  هزوح  لباقم  رد  رقتـسم  یقارع 
هقطنم رد  ثــعب  بزح  دارفا  زا  رفن  دودـح 1500  زکرمت  و  هچبلح ؛ رد  حـلاص  دیـشر  گنهرـس  یتسرپرـس  هب  قارع  هزیناکم  پیت  کی  رارقتـسا  دوسون ؛

(7) .هلیوط

قارع شترا  خـیرات 3/1/59  زا  تسا : یکاح  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  يرمرادـناژ  تاـعالطا  زورما  شرازگ  نینچمه  قارع ، يزرم  تاـکرحت  هراـبرد 
هدرک تمدخ  یلحم  رد  هام  شـش  تدم  هک  یـشترا  لنـسرپ  ره  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدرک  شترا  حطـس  رد  یعیـسو  تالاقتنا  لقن و  تارییغت و  هب  مادقا 

هیلک خـیرات 11/1/1359  رد  .سکع  هب  دـبای و  لاـقتنا  بونج  هب  دـنک  یم  تمدـخ  لامـش  رد  هک  یلنـسرپ  دوـش و  لـقتنم  يرگید  لـحم  هب  دـیاب  تسا ،
تروص هب  قمع  رد  رقتـسم  ياهدحاو  دـنا و  هدـمآ  رد  ج "  " عون زا  شاب  هدامآ  تلاح  هب  يوناث  روتـسد  ات  ناریا ، يزرم  راون  رد  قارع  شترا  ياهدـحاو 

(8) .تسا م "  " عون زا  شاب  هدامآ  تروص  هب  قارع  ییایرد  يورین  دنراد و  رارق  ن "  " عون زا  شاب  هدامآ 
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زا دشاب ؛ هدش  دای  ياه  لمعلاروتـسد  هب  طوبرم  تسا  نکمم  دوش ، یم  هدـهاشم  اهزرم  رد  هزور  ره  هک  یتالاقتنا  لقن و  زا  یـشخب  دـش ، رکذ  هچنآ  قبط 
هب قارع ) یلامش  قطانم   ) لصوم  12 رکشل یعمج  باوبا  زابرس  رفن  زورما 25  هک  دهد  یم  ناشن  رهشمرخ  يرادنامرف  هب  هدیـسر  يزرم  نورب  رابخا  هلمج 

لاقتنا دروم  رد  قارع  عاـفد  ترازو  روتـسد  یپ  رد  هلئـسم  نیا  : » تسا هدرک  يروآداـی  ربخ  عبنم  .دـندش  هدروآ  ناداـبآ ) يور  هبور   ) كارخوم هاگـساپ 
(1)« .دشاب یم  لامش  هب  یبونج  نازابرس  بونج و  هب  یلامش  نازابرس 
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رد نینچمه  .دش  مدهنم  بمب  ود  اب  برغ  دابآ  مالـسا  دنق  هناخراک  زا  یتمـسق  ناریا ، يزرم  ياهرهـش  لخاد  رد  قارع  لماوع  ییاذیا  تاکرحت  همادا  رد 
روما رد  يریزو  تسخن  تنواعم  هب  يرمرادـناژ  تاـعالطا  شرازگ  رد  .دـش  بارخ   7 یج.یپ.رآ هلولگ  تباصا  رثا  رب  دجـسم  کی  زا  یتمـسق  رهـش  نیا 

(2) .دنا هداد  تروص  یقارع  لماوع  ماگنه  بش  ار  لمع  نیا  هک  تسا  هدش  دیکأت  بالقنا ،

هتیمک لوئسم   (3) ". م.ح  " مان هب  یصخش  لزنم  لباقم  نمهب ،"  22  " هقطنم رد  زورما  دادماب  تعاس 2:45  هاشنامرک ، ینابرهـش  مالعا  قبط  هاشنامرک ، رد 
رد (4) .دش ناگیاسمه  ياه  هشیش  نتـسکش  بجوم  زین  دروآ و  دراو  نایژ  لیبموتا  هاگتـسد  کی  يو و  لزنم  هب  یتاراسخ  هک  دش  رجفنم  یبمب  نوتـسیب ،

نیا .دنداد  خساپ  اهنآ  شتآ  هب  زین  هاگساپ  نارومأم  .دندوشگ  شتآ  قاتاپ  يرمرادناژ  هاگساپ  يوس  هب  حلسم  نامجاهم  تعاس 21 ، دودح  هقطنم ، نیمه 
(5) .تفای همادا  تعاس  کی  يریگرد 

نابایخ 30 رد  یکیتسالپ  بمب  کی  راجفنا  رثا  رب  نارهت ، رد  هلمج  زا  دوش ؛ یم  هدهاشم  قارع  لماوع  ییاذیا  تامادـقا  ًاضعب  زین  يزرمریغ  ياهرهـش  رد 
کی لـخاد  رد  بمب  نیا  هک  تسا  یکاـح  يرمرادـناژ  هب  كرتشم  داتـس  شرازگ   (6) .تسکـش فارطا  ياه  هزاغم  هشیـش  امیپ ، هار  ناـبایخ  بنج  يرتم 

(7) دندش حورجم  رفن  ات 30  نآ 20  رثا  رب  دش و  رجفنم  یبابکولچ  کی  يور  هبور  نابایخ  رانک  لاغشآ  لطس 

هلمج زا  هنیمز  نیا  رد  .تفای  همادا  زین  يزرم  راون  فارطا  ییایفارغج  هدودحم  رد  قارع  ییاذیا  تامادقا  ناراکبارخ و  تاکرحت  اهرهـش ، رب  هوالع  زورما 
ناگدازآ تشد  نارادـساپ  هاپـس  یتشگ  هورگ  يزرم ، راون  رد  ار  فشک  نیا  هک  درک  هراـشا  گنـشف  ریت  يوتحم 21488  هسیک  فشک 45  هب  ناوـت  یم 

نیا .داد  يور  هتعاس  کی  يریگرد  کی  تعاس 17:30  زا  زورما  هقطنم ، نیمه  رد  (8) .دندش ریگتسد  هحلـسا  قاچاق  اب  طابترا  رد  رفن  هس  دنداد و  ماجنا 
رادروخرب ناگزوه  يرمرادـناژ  ياه  نادرگ  نارومأم  کمک  زا  هک  داد  يور  ناریا  زرم  لخاد  ریاشع  اـب  زرم  يوس  نآ  ریاـشع  زا  يا  هدـع  نیب  يریگرد 

(9) .دندوب

1204 ص :

یهدنامرف زاوها -  یهرز   92 رکشل یهدنامرف  ناتـسزوخ -  يرمرادنژ  هیحان  یهدنامرف  هب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 287377  دنس  - 1
.یماظتنا ياهورین  یگنهامه  دحاو  ناریا -  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

روـما رد  تنواـعم   ) يریزو تسخن  هـب  تاـعالطا ) هریاد   ) نـکر 2 .ا.ا.ج  يرمرادـناژ  زا  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامش 033944  دنـس  - 2
.7/2/1359 بالقنا ،)

تسا هدش  رکذ  يو  لماک  مان  دنس  رد  - 3
.31/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 046795  دنس  - 4

.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ، 2/2/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 5
ص 2. ، 1/2/1359 ناهیک ، همانزور  - 6

.31/1/1359 اجاژ ، هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 ، زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 046789  دنس  - 7
ص 3. ، 31/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 8

.روشک هب ر3 ژ  درگنسوس ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 347503  دنس  - 9
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حلسم یماظنریغ  رفن  ود  هکف و  جریود "  " هاگساپ نارومأم  نیب  تعاس 14:20  رد  هلمج  زا  داد ؛ خر  یئزج  ییاه  يریگرد  زین  يزرم  راون  طاـقن  رگید  رد 
نهدرگ هقطنم  رد  تعاس 19 ، رد   (1) .تشادن یلام  یناج و  تراسخ  هک  دش  داجیا  يریگرد  دنتشاد ، ار  ناریا  كاخ  هب  دورو  دصق  هک  فکنیـشالک  هب 

ینابرهـش مالعا  قبط  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (2) دـش حورجم  هفیظو  زابرـس  کی  نامجاهم ، هدنکارپ  ياه  يزادناریت  رثارب  نیریـشرصق )  ) باهز تشد  و 
دومن ه غالبا  كوگرد  ناریپ و  ریگراب ، شالک ، ياه  يدابآ  هب  نرای ،" بآرس   " رد رقتسم  نامجاهم  زا  يا  هدع  هک  تسا  زور  راهچ  دودح  نیریشرصق ،

(3) دش دنهاوخ  ور  هبور  لمع  نیرتدیدش  اب  یلاها  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش و  هیلخت  دیاب  اه  لحم  نیا  رتدوز  هچره  هک  دنا 

734

« .دـندش ناریا  كاخ  دراو  قارع ، زا  هدـش  هدـنار  ناردارب  نارهاوخ و  زا  رگید  رفن  هتشذگ 182  تعاس  رد 24  ، » هاشنامرک يرمرادـناژ  هیحان  شرازگ  هب 
(4)« .دیسر رفن  هب 22978  بیترت  نیا  هب  ناگدش  هدنار  عمج  هدع ، نیا  دورو  اب  : » دوزفا بلطم  نیا  رکذ  همادا  رد  یمالسا  بالقنا  همانزور 

نیا روبزم  هعیاش  .تسا  هدـیدرگ  بجوم  دنتـسه ، ناریا  رد  نونکا  مه  هک  ار  هدـش  هدـنار  یقارع  ياه  هداوناخ  دـیدش  یتحاران  هعیاـش ، کـی  جاور  ًاریخا 
رد ار  اهنآ  ناریا  اب  گنج  تروص  رد  دراد  دصق  دنک و  یم  يریگولج  ناریا ، هب  ناگدش  هدنار  رـسپ ) رتخد و   ) ناوج نادـنزرف  ندـمآ  زا  قارع  هک  تسا 

(5) .تسا هدش  عیاش  ناگدش  هدنار  نیب  رد  تعرس  هب  تسین ، صخشم  بلطم  نیا  مقس  تحص و  نازیم  دنچره  .دهد  رارق  ههبج  لوا  طخ 

سراپ يرازگربخ  هب  مـالیا  هقطنم  رد  ناگدـش  هدـنار  زا  یکی  هلمج  زا  ددرگ ؛ یم  لـقن  ناگدـش  هدـنار  نیب  رد  زین  قارع  لـخاد  تازراـبم  زا  ییاـهربخ 
کی هک  یتروص  رد  .دننک  یم  لرتنک  تدش  هب  ار  نیرباع  اه و  لیبموتا  مامت  دنراد و  هرصاحم  رد  ار  فجن  البرک و  قارع ، ثعب  حلسم  نیرومأم  : » تفگ

(6) .دوش یم  فیقوت  دوش ، هدهاشم  البرک  رد  ای  فجن و  رد  راب  ود  لیبموتا 

735

رد ماـظن  حلـسم  ناـفلاخم  هک  دـیدرگ  صخـشم  دـش و  هدـننک  نییعت  یلوحت  دراو  زورما  جدننـس ، هاـگدورف  رد  رقتـسم  یماـظن  نوتـس  تکرح  يارجاـم 
رد یتح  ماظن ، حلـسم  ياهورین  ددرت  كرحت و  هنوگره  اب  ًاساسا  هکلب  دـننک ، یم  تعنامم  اهرهـش  لخاد  رد  شترا  ياهورین  ددرت  زا  اـهنت  هن  ناتـسدرک ،

تملاسم لح  هار  دوب و  دهاوخ  ریذپان  بانتجا  دروخرب ، هژیو ، تئیه  یـشم  فالخرب  هک  نیا  رب  تسا  يددجم  دـیکأت  رما  نیا  .دنتـسه  فلاخم  اه ، هداج 
.تسا هدیسر  تسب  نب  هب  هلئسم ، رد  زیمآ 

رانک  ) قالشق لپ  يدنبرمک  هداج  زا  تکرح  ریسم  (7) .درک تکرح  زقس  فرط  هب  جدننس  هاگدورف  رد  رقتسم  یشترا  نوتـس  زورما ، دادماب  تعاس 6:30 
تعاسرد سراپ  يرازگربخ  اـب  وگو  تفگ  رد  ناتـسدرک ،  28 رکشل هدنامرف  يردص  گنهرـس   (8) .دوب خیـش " لپ   " هب زیراباب )"  " و رـس " يان   " هدکهد

جدننس رانک  زا  یمارآ  هب  نونکا  مه  هک  نوتس  نیا  : » تفگ هراب  نیا  رد   11:30

1205 ص :

، تاـیلمع تاـعالطا و  تنواـعم  اـجازن ، هب  یهدـنامرف ، زکرم  اجامــس 3 -  زا  مارگنفلت  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063151  دنـس  - 1
.31/1/1359

.1/2/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 000565  دنس  - 2
.31/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 021396  دنس  - 3

ص 14. ، 1/2/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 4
.31/1/1359 ناتسزوخ ، ناتسا  رادناتسا  هب  زاوها ،)  ) ناتسزوخ ناتسا  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 339221  دنس  - 5

.مالیا زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  هب  ، 31/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 6
.31/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس  ص3 ، ، 1/2/1359 هرامش 31 ، هژیو ،" ياه  شرازگ   " هیرشن سراپ ، يرازگربخ  - 7
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ص 3. ، 1/2/1359، دادماب همانزور  - 8
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رد تارکمد  بزح  يوگنخـس  رگید ، يوس  زا   (1)« .تفر دـهاوخ  زرم  هب  سپـس  هناب و  تشدرـس و  هب  اج  نآ  زا  هتفر و  زقـس  هب  ادـتبا  تسا ، تکرح  رد 
(2)« .میا هدوب  رهش  رانک  زا  نوتس  نیا  نتفر  هب  دقتعم  زاغآ  نامه  زا  ام  : » تفگ جدننس 

راـهچ هس  دودـح  رد  زیراـباب "  " "و هل هنن   " نیب هار ، نیب  رد  داد ، یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  قالـشق  هب  فورعم  هار  قـیرط  زا  نوتـس  یتـقو  لـمع ، رد  اـما 
زاغآ لماک  روط  هب  حبـص  زا 9  هدنکارپ و  روط  هب  يریگرد  حبـص ، تعاس 8:30  زا  (3) .دـش فقوتم  تفرگ و  رارق  هلمح  دروم  جدننـس  هموح  يرتمولیک 

(5) .دوب زیراباب "  " و خیش " لپ  "،" رس يان   " هطقن هس  رد  يریگرد  تدش  (4) .دش

هدمع تسا ، رادروخرب  يرتهب  تیعقوم  زا  رهش  نیا  رد  اه ، هورگ  رگید  اب  هسیاقم  رد  زین  تسا و  زکرمتم  جدننس  رد  نآ  یلصا  ناوت  هک  هل  هموک  نامزاس 
یمازعا ناراگنربخ  هب  جدننـس ، رد  هل  هموک  ناـمزاس  نایوگنخـس  زا  یکی  يوبن  .دوش  یم  بوسحم  روبزم  نوتـس  اـب  زورما  ياـهدروخرب  رد  هورگ  نیرت 

مدرم و اذـل  تسا ؛ هدرک  تکرح  زقـس  فرط  هب  رهـش  يدـنبرمک  هداج  زا  یـشترا  نوتـس  هک  میدرک  ادـیپ  عـالطا  تعاس 7:30  حبـص  ام  : » تفگ ناـهیک 
عورش يریگرد  سپس  دمآ و  لمع  هب  يریگولج  نوتس  تکرح  زا  جدننس ، يرتمولیک  هس  رد  عقاو  رس " يان   " لحم رد  دنتفر و  اهنآ  فرط  هب  ناگرمشیپ 

اهنآ نیب  رد  هک  دندش  هتفرگ  تراسا  هب  ام  ناگرمشیپ  طسوت  رفن  تسیب  دودح  دندش و  هتـشک  یماظن  ياهورین  زا  رفن  جنپ  ات  راهچ  يریگرد  نیا  رد  .دش 
یماظن لاقتنا  لقن و  هنوگره  اب  اـم  : » درک دـیکأت  يو   (6)« .داتفا اـم  تسد  هب  زین  گنفت ژ3  تامهم  يرادقم  نینچمه  .دراد  دوجو  نوتـس  هدـنامرف  نواعم 

(7)« .میدرک يریگولج  شترا  نوتس  تکرح  زا  لصا  نیا  يور  میتسه و  فلاخم 

يو .تسا » هداتفا  ناگرمـشیپ  تسد  هب  نوتـس  نیا  زا  لـیبموتا   11 : » تشاد راهظا  جدننـس ، رد  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  رتفد  يوگنخـس  کـی  نینچمه 
مه نوتـس  دراد و  همادا  يریگرد  : » تفگ يو  .دنا » هدـش  یمخز  گرمـشیپ  يداع و  مدرم  زا  رفن  جـنپ  هتـشک و  نونک  ات  گرمـشیپ  هس  : » تفگ نینچمه 

(8)« .تسا هدش  فقوتم  نونکا 

هار هب  نونکا  مه  نوتس  نیا  هک  تفگ  داد ، ماجنا  سراپ  يرازگربخ  اب  تعاس 13:20  رد  هک  يرگید  يوگو  تفگ  رد  يردص  گنهرس  رگید ، يوس  زا 
گنهرـس .دراد » دوجو  يریگرد  لوئـسمریغ ، نیحلـسم  نوتـس و  رـصانع  نیب   » هک درک  دـیکأت  يو  یلبق ، هبحاصم  فالخرب  اما   (9) .دـهد یم  همادا  دوخ 

هناخ رد  ار  هدش  دای  درگرس  تفگ : دراد ، مان  مدقم  یناث  تسا و  هدش  ریگتسد  تسا و  یماظن  نوتـس  وضع  دوش  یم  هتفگ  هک  يدرگرـس  هرابرد  يردص 
(10) .تسا هدوبن  نوتس  وضع  يو  دنا و  هتفرگ  شا 

.تفر نیب  زا  یلک  هب  رهظ  دودح  ات  تشاد ، دوجو  هک  مه  يا  هدننکش  ینیب  شوخ  بیترت ، نیا  هب 

1206 ص :

.ناهیک ص1252 شرازگ  رد  ثداوح ، زیمآ  تملاسم  لح  هرابرد  هیلوا  ینیب  شوخ  شرازگ 735 : همیمض  دراد ؛ همیمض  - 1
ص1. ، 1/2/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - 2
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هک دوب  زور  راهچ  : » تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .داد  راشتنا  يا  هیعالطا  ناتـسدرک   28 رکشل زقس ، فرط  هب  جدننس  رهـش  زا  شترا  ياهورین  روبع  هرابرد 
نآ تکرح  زا  لاسدرخ ، نازومآ  شناد  ندادرارق  رپس  اـب  بالقنادـض  هک  دوب  نیا  ریخأـت  تلع  دـیدرگ و  لـطعم  جدننـس  هاـگدورف  رد  حلـسم  ياـهورین 
یب یلاها  نتفر  نیب  زا  زا  يریگولج  روظنم  هب  نوتـس  دـیدرگ ، مالعا  یماظن  ناگی  نیا  فدـه  ررکم ، ياـه  هیعـالطا  یط  هک  نآ  زا  سپ  .درک  يریگولج 
تین نسح  زا  هداج ، فارطا  رازتخرد  قطانم  زا  هدافتسا  اب  بالقنادض  رصانع  نیا ، دوجو  اب  .دمآ  رد  تکرح  هب  رهش  زا  جراخ  یعرف  هداج  ریسم  زا  عافد ،

زا هناعطاق  ام  .دنا  هدیناسر  تداهش  هب  ای  هدومن و  حورجم  ار  مالسا  نادنزرف  نیرتدیشر  زا  يدادعت  هدومن و  هدافتسا  ءوس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 
بقاوع هنوگره  هدومن و  لـمع  تیعطاـق  اـب  اـم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنریگب و  ار  هتخورف  دوخ  دارفا  نیا  ولج  دوخ  هک  میهاوـخ  یم  جدننـس  روـیغ  مدرم 

(1)« .مینک یم  راذگاو  مدرم  دوخ  هب  ار  لمع  نیا  زا  یشان 

رفن بیرق 15  دنا و  هتخاب  ناج  نوتس  نیا  رصانع  زا  رفن  دودح 20  : » تفگ سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  هب  هل  هموک  نالوئـسم  زا  یکی  تعاس 45:16 ، رد 
يو .تسا  هدش  هتـشک  زورما  ياه  يریگرد  رد  هل  هموک  گرمـشیپ  کی  هک  درک  دیکأت  يو  .دـنا » هدرک  هل  هموک  میلـست  ار  دوخ  نوتـس ، نیا  رـصانع  زا 

.تخاسن شاف  ار  اه  لیبموتا  لحم  یلو  تسا ؛ هدش  هدروآ  رهش  لخاد  هب  ناگرمشیپ  تسد  هب  نوتس ، نیا  هب  طوبرم  رابراوخ  لماح  لیبموتا  هک 13  دوزفا 
(2) .تسا هدش  هتساک  يریگرد  تدش  زا  هک  تفگ  رخآ  رد  يو 

یماظن ات 300  نیب 200  يریگرد  نیا  رد  تشاد : مالعا  جدننس  رد  سراپ  يرازگربخ  هب  جدننس ، هخاش  تارکمد  بزح  لوئـسم  يدادغب  تعاس 18 ، رد 
(3) .دننک یم  يزادناریت  حلسم  ياه  هورگ  يوس  هب  تکار  هراپمخ و  اب  اهرتپوک  یله  قالشق ، رس و  يان  ياتسور  ود  نیب  دنا و  هدش  یمخز  هتشک و 

(4) .دراد همادا  يریگرد  هک  تشاد  راهظا  یمالسا  يروهمج  همانزور  اب  سامت  رد  رهمداش  راسمیت  نیشناج  تعاس 20  رد 

تدـحو راـکیپ ، ییادـف ، تارکمد ، ناگرمــشیپ   » جدننــس رد  سراـپ  يرازگربـخ  راـگنربخ  شرازگ  هـب  اـنب  شترا ، نوتــس  دـض  رب  زورما  يریگرد  رد 
(6)« .دنتشاد تکرش   (5) هل هموک  ناگدنمزر و  یتسینومک ،

دادـعت سراپ ، يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  کی  رد  .دـش  زاربا  یتوافتم  تاراهظا  زورما  نایاپ  ات  فرط ، ود  تاراـسخ  یناـسنا و  يورین  تاـفلت  هراـبرد 
(7) .دش مالعا  رفن  دص  رب  غلاب  هدشن ، دییأت  ياهربخ  قبط  یماظن  نوتس  ناگدش  هتشک  اه و  یمخز 
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(1) .تسین تسد  رد  یقیقد  رامآ  تافلت  زا  هک  تفگ  ، 20 تعاس رد  یمالسا  يروهمج  همانزور  اب  یسامت  رد  رهمداش  راسمیت  نیشناج 

دنچ : » دوزفا يو  .درک  مالعا  دایز  هداعلا  قوف  ار  نامجاهم  تاـفلت  مک و  رایـسب  ار  نوتـس  تاـفلت  ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحـالف  راـسمیت  رگید ، يوس  زا 
هداتفا ناـمجاهم  تسد  هب  دوبن ، اـهنآ  يارب  تکرح  هداـمآ  زین  هار  دـندوب و  هدـش  بارخ  ینف  صقن  تلع  هب  نوتـس  بقع  رد  هک  راـبراوخ  لـماح  وردوخ 

ناگورگ هب  دنتـشگ ، یم  رب  یـصخرم  زا  هک  رگید  زابرـس  دنچ  هوالع  هب  ار  وردوخ  دـنچ  نیا  نانیـشنرس  نامجاهم ، .تسین  تامهم  هحلـسا و  یلو  تسا ؛
شرازگ روبزم ، ياهوردوخ  هراـبرد  (2)« .درادـن تحـص  يزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنا ؛ هتـسویپ  ام  هب  نازابرـس  زا  یهورگ  هک  دـنا  هدرک  اـعدا  هتفرگ و 

هب تامهم  هحلسا و  یهجوت  لباق  رادقم  هجیتن ، رد  دوب و  هدنام  ياج  هب  نوتس  زا  ویر  پیج و  وردوخ   10 : » تسا یکاح  جدننس ، رتفد  سراپ ، يرازگربخ 
(3)« .تسا هداتفا  ناگرمشیپ  تسد 

هدـنکارپ تروص  هب  نانچمه  نامجاهم  اب  یـشترا  نوتـس  يریگرد  : » تشون زورما  ثداوح  شرازگ  نیرخآ  ناونع  تحت  زین  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
(4)« .دنا هدرب  تقرس  هب  ار  اهنآ  هک  هدمآرد  مجاهم  ياهورین  فرصت  هب  یماظن  تامهم  رابراوخ و  نویماک  نونکات 12  ًانمض  .دراد  همادا 

بالقنادض ياهورین  هب  جدننس  نوتـس  زا  یماظن  تشه  دودح  هلـصاو ، عالطا  قبط  : » درک مالعا  هاپـس  یهدنامرف  زکرم  هب  هاشنامرک  هاپـس  تعاس 21 ، رد 
(5)« .دش هتشک  زین  یترصن  گنهرس  دنتسویپ و 

736

هب زورما  درب ، یم  رس  هب  يداعریغ  یعـضو  رد  لبق  زا  هک  جدننـس  رهـش  تشاد ، همادا  زورما  لوط  رد  يریگرد  جدننـس ، يرتمولیک  دنچ  رد  هک  یلاح  رد 
حبص ات 8:30  تعاس 7:30  نیب  هژیو  هب  دـندرک و  یم  زاورپ  رهـش  زارف  رب  ییاهامیپاوه  هاگیب  هاگ و  .دوب  هتفرورف  یلیطعت  رد  هچراپکی  یتروص  هب  یلک و 
رهـش رد   » هک تسا  نآ  زا  یکاح  زین  شترا  كرتشم  داتـس  شرازگ   (6) .دندمآرد زاورپ  هب  جدننـس  رهـش  زارف  رب  رتپوک  یله  موتناف و  دنورف  دنچ  زورما ،

(7)« .دنا هدرک  لیطعت  هب  مادقا  دودحمان  تدم  هب  حلسم ، ياه  هورگ  هیصوت  اب  یصوصخ ، شخب  یتلود و  تارادا  سرادم و  هیلک  جدننس ،

شرازگ هب  دنتـسم  هاشنامرک ، زا  هلـصاو  رابخا  قبط  : » داد عالطا  روشک  برغ  كرتشم  تایلمع  داتـس  هب  هاپـس  تاـیلمع  یهدـنامرف  زکرم  تعاس 10 ، رد 
لیاسو و ییاوهدض و  رابریت و  دنا ؛ هدرک  يدنبرگنـس  چیپرام  تروص  هب  ار  رهـش  دـندش ؛ جدننـس  دراو  رفن  دودح 1500  نونکا  مه  جدننس ، زا  هدیـسر 
زا دهاوخ  یم  بالقنادض  داد  یم  ربخ  هک  درک  لاسرا  روبزم  داتـس  يارب  یمایپ  زکرم  نامه  مه  زاب  دعب  هقیقد  هد   (8)« .دنراد یفاک  هزادنا  هب  مه  تامهم 
هک داد  ربخ  نارهت  اب  ینفلت  یسامت  یط  ، 28 رکشل هدنامرف  يردص  گنهرس  تعاس 14:30 ، رد  اما  (9) .دنک هلمح  هاگدورف  رد  رقتـسم  ياهورین  هب  تشپ 

(10) .دشاب یم   130 یس ياهامیپاوه  دورف  هدامآ  تسا و  لرتنک  تحت  جدننس  هاگدورف  رضاح  لاح  رد 
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ییاوه يورین  هب  باطخ  روشک ، برغ  كرتشم  یتایلمع  داتس  سیئر  يراد  نیما  پیترـس  ياضما  اب  يا  هیغالبا  تعاس 14:50  رد  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
يوس هب  یس 130  ياهامیپاوه  . 1 ددرگ : مادقا  ریز  حرـش  هب  ثحب ، دروم  لنـسرپ  رفن  يربارت 200  دروم  رد  دییامرف  روتـسد  : » حرـش نیا  هب  دش ، رداص 

اب سامت  يرارقرب  مدـع  تروص  رد  .دنیامن 2 . لنـسرپ  هیلخت  دورف و  هب  تردابم  جدننـس ، هاگدورف  تیعـضو  زا  نانیمطا  لوصح  زا  سپ  زاورپ و  جدـننس 
روکذم نارادساپ  زاورپ و  هاشنامرک  يوس  هب  روکذم ، هاگدورف  تینما  دروم  رد  كوکشم  تیعضو  ای  لاکشا و  هنوگره  زورب  ای  جدننـس و  هاگدورف  جرب 

(2)-(1)« .دنیامن هیلخت  هاشنامرک  هاگدورف  رد  ار 

.دش لاسرا  زین  هاپس  یهدنامرف  داتس  يارب  مزال " یگدامآ  بسک  یهاگآ و  تهج  ، " هیغالبا نیا 

رد تسا ، جدننـس  يرتمولیک  شـش  رد  هک  يریگرد  هطقن  زا  نیگنـس  ياه  حالـس  يزادناریت  يادص  داد : شرازگ  سراپ  يرازگربخ  تعاس 18:50 ، رد 
: داد شرازگ  ناهیک  راگنربخ  تعاس 20 ، رد   (3) .تسا هدش  فقوتم  هطقن  نیا  رد  یماظن  نوتس  دراد و  همادا  نانچمه  يریگرد  .دسر  یم  شوگ  هب  رهش 

ندناسر ياضاقت  مدرم  زا  وگدنلب  اب  رهش  رد  زین  دادما  ياه  نیشام  .دنتسه  دمآ  تفر و  رد  رهش  حطس  رد  اه  سنالوبمآ  تسا و  جنشتم  رایسب  رهش  عضو 
دمآ تفر و  رهـش  رد  یتحار  هب  دنناوت  یمن  اه  سنالوبمآ  هک  يروط  هب  دوش ؛ یم  رتدیدش  يزادناریت  يادص  هظحل  ره  .دننک  یم  اه  ناتـسرامیب  هب  نوخ 
هدش هراشا  وحن  نیا  هب  رهش  لخاد  ياه  يریگرد  هب  نینچمه  ناهیک ، راگنربخ  شرازگ  رد  .دنناسرب  ناتـسرامیب  ینامرد و  زکارم  هب  ار  ناحورجم  دننک و 

يادص هبنشکی ) رهظ  زا  دعب   8  ) هظحل نیا  ات  رهش  رسارس  رد  دش و  هدیشک  نابایخ  هب  گنج  هنماد  رهظ  زا  دعب  اما  دوب ؛ رهـش  جراخ  ادتبا  يریگرد  : » تسا
(4)« .دنا هدرب  هانپ  دوخ  ياه  هناخ  هب  مدرم  تسا و  هدش  یلاخ  ًالماک  رهش  .دسر  یم  شوگ  هب  يزادناریت 

رد * (5) رقتسم دارفا  تمواقم  اب  نارسفا ، هاگشاب  اما  دمآ ؛ رد  حلسم  رـصانع  لاغـشا  هب  يرمرادناژ  جدننـس ، رد  زورما  ياه  يریگرد  نمـض  تسا  ینتفگ 
: تسا هدـمآ  جدننـس ،" ناهورگ  لاغـشا   " ناونع اب  يروهمج  تساـیر  رتفد  هب  ورین  نیا   3 نکر شرازگ  رد  يرمرادناژ ، لاغـشا  هرابرد  .دشن  میلـست  نآ ،

خیرات 31/1/59 رد  تسا  ایوگ  ناتسدرک  يرمرادناژ  هیحان  شرازگ  »

1209 ص :

، لاح نیا  اب  .دوب  هارمه  يدج  رطخ  کسیر و  اب  امیپاوه ، اب  جدننـس  هاگدورف  هب  شرازگ  نیا  رد  هدش  دای  نارادـساپ  دورو  هک  دوش  هراشا  تسا  مزال  - 1
لامعا رارقتسا و  اب  تفلاخم  رد  هناحلسم ، ياه  يریگرد  زا  يدیدج  رود  هک  داد  یم  ناشن  نئارق  عقاو  رد  .تشاد  دوجو  ررکم  رارصا  هورگ  نیا  مازعا  رب 

یم حلـسم  ياه  هورگ  تسد  زا  ار  لمع  راکتبا  رتدوز  هچ  ره  تسیاب  یم  هاپـس  تسا و  هدـش  عورـش  ناتـسدرک  رد  یمالـسا  يرومهمج  ماـظن  تیمکاـح 
جدننـس هلئـسم  رد  هاپـس  هغدغد  داد  یم  ناشن  هک  دنتـشاد  روضح  يوفـص  میحر  نوچ  يا  هبرجت  اب  ياهرداک  نارادـساپ ، زا  هورگ  نیا  نایم  رد  .تفرگ 

شیپ لباق  ناتسدرک  رد  عیسو  ياه  يریگرد  زا  يا  هزات  رود  عورش  عوضوم ، نیا  رد  درُک  حلسم  ياه  هورگ  هناتخـسرس  عضوم  هب  هجوت  اب  تسا و  يدج 
.دوب ینیب 
.نامه - 2

.31/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص2 ، ذخأم 54 ، - 3
ص 2. ذخأم 59 ، - 4

راون  ) .تشاد رارق  ناـگداپ  رد  رگید  رقم  .دـندرک  یم  ددرت  شترا  ياـهورین  شـشوپ  رد  هک  دوـب  هاپـس  ياـهورین  رقم  ود  زا  یکی  نارـسفا  هاگـشاب  - * 5
( هاپس ناهدنامرف  هلیسو  هب  ناتسدرک  ياهدربن  لیلحت   31064
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، يدامتعا یلع  مکی  ناوتس  هدرب و  ار  دوجوم  رابراوخ  لیاسو و  لاغـشا و  حلـسم  رـصانع  يا  هدع  هلیـسو  هب  جدننـس  [ي ] اجاژ يزکرم  ناهورگ  نامتخاس 
رس هب  ناهورگ  رد  اه  نامتخاس  تظافح  يارب  طقف  هدوب و  حلـسمریغ  جدننـس  ناهورگ  رد  رقتـسم  لنـسرپ  .دنا  هتفرگ  ناگورگ  هب  ار  ناهورگ  تسرپرس 
هب ار  نانآ  ات  هدـیدرگ  هیارک  سوبوتا  هدوب ، رقتـسم  ناهورگ  رد  هک  يا  هفیظو  نازابرـس  رفن  دادعت 48  يارب  حلـسم  ياه  هورگ  فرط  زا  ًانمـض  .دنرب  یم 
رهظ زا  دعب  : » تسا هدمآ  اهنت  جدننس ، رتفد  سراپ ، يرازگربخ  شرازگ  رد  نارسفا ، هاگـشاب  رد  تمواقم  هرابرد  اما   (1)« .دنیامن مازعا  ناش  یلصا  نطوم 

(2)« .دندوشگ شتآ  رهش  ياه  نابایخ  يوس  هب  دندوب ، رقتسم  نارسفا  هاگشاب  رد  هک  يدارفا 

دمحم هلمج  زا  تسا ؛ یتامیمـصت  يارجا  ذاختا و  یپ  رد  هاپـس  دراد ، دوجو  ماظن  عفادـم  ياهورین  رب  جدننـس  رد  هک  يراشف  نتـساک  يارب  لاـح ، نیا  رد 
تهج هک  دش  هتفرگ  هجیتن  نینچ  یتایلمع  نویسیمک  قبط  : » درک مالعا  هاپس  یهدنامرف  زکرم  هب  زورما  روشک ، برغ  رد  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  يدرجورب 

ناگداپ دراو  مه  ار  ناویرم  یموب  ياـهورین  میهد و  ماـجنا  جدننـس  اـب  هارمه  ار  هردـناوید "  " و نـالگ " هد  [ " تاـیلمع ، ] بالقنادـض ياـهورین  فارحنا 
(3)« .مینک یم  ناویرم 
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دـصاقم اـب  دـنا ، هتـشاد  تکرـش  زقـس ، هب  جدننـس  ریـسم  رد  یماـظن  نوتـس  تکرح  هب  طوبرم  ياـه  يریگرد  رد  يوـحن  هب  هک  ییاـه  هورگ  زا  کـی  ره 
: هلمج زا  دنهد ؛ یم  حیضوت  شرازگ و  دوخ  ناراداوه  يارب  ار  اه  يریگرد  نیا  یغیلبت و ...  یشزومآ ،

جدننس هاگدورف  رد  هک  ینوتس  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  شرازگ  دوخ  هیرـشن  رد  ًالـصفم  ار  زورما  ياه  يریگرد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 
تکرح دصق  يرگید  هداج  قیرط  زا  نوتس  دنا ، هتسشن  تسب  هداج ، رد  هتفرگ و  ار  نوتس  يورشیپ  ولج  مدرم  نوچ  دورب و  زقس  هب  دراد  دصق  دوب ، رقتسم 

.دنوش یم  ریسا  رگید  رفن  هتشک و 12  اه  یشترا  زا  رفن  .دوش 5  یم  زاغآ  يریگرد  هدش و  فقوتم  اه  هگرمشیپ  طسوت  زین  اج  نآ  دراد ؛ ار  زقس  فرط  هب 
نیزنب رابراوخ و  لماح  رلیرت  شترا و  ویر  .تسا 12  ناگدشریگتسد  نایم  رد  شترا  درگرس  کی  .تسا  هدش  مدهنم  ناگرمشیپ  هلیسو  هب  یـشترا  ویر   3

یم تداهش  هب  نوتـس ، اب  يریگرد  نایرج  رد  هگرمـشیپ  .دوش 3  یم  عیزوت  مدرم  نایم  رد  هک  دوش  یم  هتفرگ  تمینغ  هب  ناگرمـشیپ  طـسوت  تاـمهم ، و 
داجیا يارب  اه  موتناف  .دوش  یم  هتفرگ  شترا  نوتس  يورشیپ  ولج  لاح ، نیا  اب  .دنبوک  یم  تدش  هب  ار  ناگرمـشیپ  عضاوم  شترا  ياهرتپوک  یله  .دنـسر 
یحالف زا  ناگداپ  هدـنامرف  .دـننک  یم  يور  هناـشن  رهـش  فرط  هب  جدننـس  ناـگداپ  رد  رقتـسم  ياـه  کـنات  .دـنهد  یم  روناـم  جدننـس  رهـش  رد  تشحو 

.دننک هدایپ  هاگدورف  رد  يدوز  هب  " 130 یس  " يامیپاوه ود  لقادح  هک  تسا  هداد  لوق  یحالف  .تسا  هدرک  رهش  ریخست  يارب  یکمک  يورین  تساوخرد 
(4)« .تسا هدش  فقوت  هب  روبجم  تمواقم ، شبنج  ناگرمشیپ  هناعاجش  تمواقم  رثا  رب  یشترا  نوتس  اهربخ ، نیرخآ  قبط 

1210 ص :

يروهمج 2/2/1359. تسایر  رتفد  هب  تایلمع ، هریاد  نکر 3 -  اجاژ ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 040873  دنس  - 1
ص 4. ذخأم 69 ، - 2

، یهدنامرف زکرم  نارادساپ  هاپس  هب  هاشنامرک ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063155  دنس  - 3
.31/1/1359

ص 3. ، 3/2/1359 راک ، همانزور  - 4

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1338 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1210_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1210_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1210_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1210_4
http://www.ghaemiyeh.com


یهارمه زین  روـبزم و  هورگ  شقن  رب  ًاتحارـص  تسا ، کـیدزن  هل  هموـک  هب  یتالیکـشت  يرکف و  رظن  زا  هـک  رگراـک  هـقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس 
ناـمزاس نیا  شرازگ  رد  (1)« .دـش فقوتم  هل  هموک  راکیپ و  ياه  هگرمـشیپ  طسوت   » روبزم نوتـس  هک  درک  ناـعذا  دومن و  دـیکأت  نآ  اـب  راـکیپ  ناـمزاس 

(2)« .دومن نامرهق  ياه  هگرمشیپ  میلست  ار  دوخ  یماظن ، نویماک  نیدنچ  زا  بکرم  یشترا  نوتس  : » تسا هدمآ  نینچمه 

راـگنربخ اـب  ییوگو  تفگ  رد  تسا ، اروش  سلجم  رد  داـباهم  مدرم  یباـختنا  هدـنیامن  هک  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  وضع  نایودـب  یلع 
ثعاـب هک  یتـالاقتنا  لـقن و  زا  ناتـسدرک ، هقطنم  رد  تلود  هک  دوب  نیا  رب  رارق  تلود ، تارکمد و  بزح  یلبق  ياـه  قـفاوت  قـبط  تفگ : ناـهیک  یمازعا 

مامت هک  یلاح  رد  دوزفا : يو  .دز  یماظن  تالاعفنا  لعف و  هب  تسد  ناتـسدرک  رد  شترا  قفاوت ، نیا  مغر  یلع  یلو  دـنک ؛ يریگولج  دوش ، یم  کـیرحت 
يو .دوش  یم  رت  شیب  هظحل  ره  ناتسدرک  قطانم  هب  یشترا  ياهورین  مازعا  درادن ، دوجو  هقطنم  رد  یگنج  تسا و  مارآ  ناتـسدرک  رد  قارع  ناریا و  زرم 

کیرحت ثعاب  هک  دنراد  دوجو  لحم  نیا  رد  زین  يرگید  ياه  هورگ  تسین ، رقتسم  هقطنم  رد  تارکمد  بزح  اهنت  هک  دنادب  دیاب  تلود  تفگ : نینچمه 
(3) دنوش یم 
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.دش هتـساک  نآ  تدـش  زا  همادا ، رد  اما  ؛(4) تشاد همادا  زورما  دادـماب  تعاس 1  ات  حلـسم  دارفا  یماظتنا و  ياهورین  نیب  دـیدش  ياـه  يریگرد  زقـس ، رد 
(5) .تسا رارقرب  يدایز  دودح  ات  شمارآ  ًالعف  زقس  رد  تفگ  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  هب  زقس  عاضوا  دروم  رد  يردص  گنهرس  زورما  رهظ  دودح 

: داد شرازگ   (6)( رهـش نیا  نمجنا  وضع  ود   ) زقـس رد  اه  هورگ  رادفرط  نادـهاش  یخرب  زا  لقن  هب  سراپ  يرازگربخ  جدننـس  رتفد  زقـس ، عاضوا  هرابرد 
پوت هراپمخ و  تباصا  رثا  رب  هناـخ  ات 110  دودح 100  تسا و  هدـش  هتـسب  رهـش  یجورخ  يدورو و  ياه  هار  درادـن و  قرب  بآ و  تسا  زور  هس  زقـس  »

نفد ناکما  یلو  تسا ؛ هدش  هدرب  لزانم  هب  ناشناگتسب  طسوت  داسجا  زا  یلیخ  تسا و  زقس  دجـسم  رد  يداع  مدرم  زا  دسج  تشه  .تسا ...  هدش  بارخ 
تسا و هدش  ینف  صقن  راچد  رتپوک  یله  کی  هدش و  مدهنم  کنات  ود  هدرک ؛ طوقـس  رتپوک  یله  کی  : » دنتفگ نینچمه  نت  ود  نیا  .درادن » دوجو  نانآ 

دجـسم یلم ، کـناب  ویوورکم ، ياـه  ناـمتخاس  تسا و  هدرک  طوقـس  ریت  تباـصا  تلع  هب  ینزج ، یناـک  ماـن  هب  يا  هطقن  رد  زورید  رـصع  موتناـف  کـی 
(7)« .تسا هتفرگ  رارق  هلولگ  تباصا  دروم  تارباخم ، زقس و  عماج  کچوک 

دناوخ بولطم  ار  زقس  عاضوا  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  يوگنخس  کی  لاح ، نیا  رد 

1211 ص :

ص 16. ، 1/2/1359 هرامش 51 ، رگراک ،) هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  ناگرا   ) راکیپ هیرشن  - 1
.نامه - 2

ص 2. ذخأم 59 ، - 3
ص 3. ، 31/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 4

.31/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص 3 ، ، 54 ذخأم - 5
.تسا هدمآ  شرازگ  نتم  رد  نانآ  یماسا  - 6

.31/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص4 و 5 ، ، 54 ذخأم - 7
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همادا يریگرد  تسا و  درُک  ناگرمشیپ  تسد  رد  ناگداپ ، ات  ناتسرامیب  هار  زا  ریغ  هب  زقس  رهش  مامت  شخب و  تیاضر  ًالماک  ناگرمشیپ  عضو  : » تفگ و 
دهاوـخ پوـت  هب  ار  زقـس  رهـش  دـنرادنرب ، يریگرد  زا  تسد  ناگرمـشیپ  رگا  هک  تسا  هدرک  دـیدهت  زقـس  ناـگداپ  : » دوزفا رتـفد  نیا  يوگنخـس  .دراد »

(1)« .تسب

739

شرازگ هواپ  هاپس  .تشاد  همادا  نانچمه  بش  همین  ات  عاضوا  نیا  دوب و  نامجاهم  ياهزادنا  هراپمخ  نیگنس و  ياه  حالس  شتآ  ریز  مه  زورما  هواپ  رهش 
تالمح هک  تسا  یکاح  روبزم  شرازگ  (2)« .دشاب یم  هرصاحم  رد  هاپس  هدومن و  هلمح  نیگنـس  حالـس  اب  يراج  زور  تعاس 13  رد  نیمجاـهم   » هک داد 

تعاس رد  هواپ  رهـش  لخاد  هب  هراپمخ  ود  باترپ  رثارب  هواپ ، ینابرهـش  شرازگ  هب  .تسین  صخـشم  نآ  دادـعت  هک  تسا  هتـشاذگ  اجرب  یتافلت  هدـش  داـی 
داتس هب  هاپـس  یهدنامرف  زکرم  تعاس 19 ، رد  (3) دنتفای لاقتنا  ناتـسرامیب  هب  هک  دـندش  یمخز  درمریپ  رفن  ود  يدام ، تاراسخ  داـجیا  رب  هوـالع  ، 17:50

؛ دوش ینابیتشپ  هواپ  هاپس  هب  رت  عیرس  هچره  دییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  .دوش  یم  ینیب  شیپ  يرت  شیب  تافلت  ناکما  : » درک مالعا  شترا  كرتشم 
(4)« .نیمز قیرط  زا  مه  اوه و  قیرط  زا  مه 

یم ناشن  ار  هواپ  زورما  عضو  نیرخآ  درک ، لاسرا  شترا  كرتشم  داتـس  یهدنامرف  زکرم  هب  تعاس 22:50  رد  هاپـس  تایلمع  یهدنامرف  زکرم  هک  یمایپ 
ياهورین .دـنراد 2 . تسد  رد  ار  فارطا  تاعافترا  رهـش و  هیلک  لرتنک  هواـپ  هاپـس  ياـهورین  . 1 هدیـسر ، رابخا  قبط  : » تسا حرـش  نیا  هب  مایپ  نتم  .دـهد 

(5) بآ يرون   " هد يرتمولیک  ود  ات  نمـشد  ياـهورین  .تسا 3 . بالقنادض  دـیدش  هراپمخ  ریز  رهـش  نونکا  مه  دنـشاب و  یم  رقتـسم  رهـش  رد  زین  شترا 
(6)« .دندرک يورشیپ 

هلمج زا  دراد ؛ دوجو  فعـض  تدش و  اب  هناحلـسم ، ییاذیا  تاکرحت  يریگرد و  تیعـضو  زین  هواپ  فارطا  قطانم  رد  رهـش ، رب  هوالع  دوش  یم  يروآدای 
ینیـشن بقع  هنیورـش "  " زا نارادـساپ  شترا ، ینابیتشپ  مدـع  رطاـخ  هب  : » درک مـالعا  نارهت  هب  هاـشنامرک  هاپـس  زورما  دورناوج ، ياـه  يریگرد  همادا  رد 

(7)« .میرادن روتسد  دنیوگ  یم  دنروآ ، یم  هک  يرذع  اهنت  شترا  نیلوئسم  .دنتشاذگ  ياج  هب  یمخز  هتشک و  تشه  دودح  دندرک و 

يرازگربخ راگنربخ  هب  ینفلت ، یسامت  رد  تاناماروا  رادنامرف  زورما  تعاس 17:30  رد  .تسا  هقطنم  نیا  رد  نارحب  نوناک  رگید  زین  دوسون  لاح  نیا  رد 
علخ تارکمد  بزح  حلـسم  دارفا  طسوت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  زا  ناهورگ  کی  هواپ  دوسون -  هلـصاف  رد   » هک درک  مالعا  هاشنامرک  رد  سراـپ 

یسامت یط  رهمداش ، راسمیت  نیـشناج  يراد  نیما  پیترـس  هراب  نیا  رد  (8)« .تسا هتـشگنرب  هواپ  هب  هورگ  نیا  زا  رفن  کی  یتح ]  ] نونکات هدـش و  حـالس 
: تفگ ینفلت 

1212 ص :

.31/1/1359 سراپ ، يرازگربخ  جدننس -  ص 3 ، ، 54 ذخأم - 1
.31/1/1359 اجامس ، هب  هاپس ، یهدنامرف  زکرم  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063146  دنس  - 2

.1/2/1359 روشک ، ترازو  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ینابرهش  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 000565  دنس  - 3
ذخأم 95. - 4

.هواپ یبرغ  لامش  يرتمولیک  دنچ  رد  عقاو  - 5
.31/1/1359 یهدنامرف ، زکرم  اجامس -  هب  تایلمع ،)  ) یهدنامرف زکرم  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063147  دنس  - 6

.31/1/1359 یهدنامرف ، زکرم  نارهت -  هب  هاشنامرک ، هاپس  زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063144  دنس  - 7
ص 1و16. ذخأم 51 ، - 8
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(1)« .دشاب یم  دودعم  نانآ  دادعت  هک  دنا  هدش  هتفرگ  ناگورگ  هب  تارکمد  بزح  طسوت  دوسون  ناگی  زا  رفن  دنچ  هلصاو ، عالطا  هب  انب  »

شخپ هقطنم  رد  هیمالعا  تروص  هب  زورما  تسا ، يروهمج  سیئر  ینیمخ و  ماما  هب  باطخ  هک  تارکمد  بزح  زا  یمارگلت  نتم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
رد .تفرگ  هدهع  هب  ار   (3) هاپس شترا و  حالس  علخ  تیلوئسم  ماما ، هب  یمارگلت  یط  تارکمد  بزح  یمالسا ، يروهمج  همانزور  هتشون  هب  (2) تسا هدش 

ياج هب  ار  نارادـساپ  هاپـس  شترا و  ياـه  نوتـس  اـم ، ررکم  ياـه  هتـساوخ  باوج  رد  هنافـسأتم  تلود  : » تسا هدـمآ  تارکمد  بزح  مارگلت  زا  یتمـسق 
قطانم هب  اـهورین  نیا  موجه  هلمج  زا  هک  دتـسرف  یم  ناتـسدرک  هب  قارع ، تسیـشاف  ثعب  يورین  اـب  هزراـبم  نمـشد و  ضرعت  دروم  ياـهزرم  رد  رارقتـسا 

رد دوهـشم  عاضوا  هب  هجوت  اب  : » تسا هدمآ  مارگلت  زا  يرگید  شخب  رد  نینچمه  .دشاب » یم  ریخا  زور  دـنچ  رد  روطق  ولمـساق و  هرد  جدننـس ، دورناوج ،
هاگـساپ كوکـشم  لامعا  هب  هجوت  اـب  و  تسا ، ناریا  تلم  هب  مسیلاـیرپما  تسایـس  لـیمحت  ناشفدـه  هک  ییاـکیرما  لـماوع  يزورفا  گـنج  ناتـسدرک و 

هب روبجم  ام  دوسون ، هب  موجه  دصق  ناگنیاب و  شخب  هب  هواپ  زا  نارادساپ  هارمه  هب  رگید  نوتس  هب  موجه  دوسون و  رد  رقتسم  یـشترا  دحاو  يرمرادناژ و 
دای لنسرپ   » هک تسا  هدوزفا  نایاپ  رد  تارکمد  بزح  روبزم ، همانزور  هتـشون  هب  .میدش » نآ  لنـسرپ  يرادهگن  دوسون و  رد  قوف  ياه  ناگی  حالـس  علخ 

(4)« .دنا هدش  يرادهگن  نما  ياج  رد  تسا و  بوخ  ناشلاح  هدش 

دای ناهورگ  هک  یحلسم  ياه  هورگ  بازحا و  هب  دش ، رـشتنم  زورما  رـصع  هک  يا  هیعالطا  یط  هاشنامرک  یهرز   81 رکشل یمومع  طباور  رگید ، يوس  زا 
هیعالطا نیا  رد  .دننک  اهر  ار  روبزم  ياهورین  تازیهجت  لیاسو و  لنسرپ ، هک  داد  تلهم  ( 1/2/59  ) ادرف دادماب  تعاس 8  ات  دنا ، هدرک  حالس  علخ  ار  هدش 

ربارب رد  هک  ییاه  تیلوئـسم  فیاظو و  لابق  رد  شترا  دننکن ، مادقا  روکذم  ناهورگ  لنـسرپ  يدازآ  هب  ررقم  تلهم  رد  هچنانچ  : » تسا هدـش  ناشنرطاخ 
، دـنا هدرک  روبزم  ناهورگ  حالـس  علخ  هب  ترداـبم  هک  حلـسم  ياـه  هورگ  بازحا و  هجوتم  مادـقا  نیا  بقاوع  هنوگره  درک و  دـهاوخ  مادـقا  دراد  تلم 

(5)« .دوب دهاوخ 

ياهورین یخرب  يریذپریثأت  تسا و  دوسون  هب  فیعـض  دحاو  مازعا  هواپ ، رهـش  هب  ریخا  تالمح  زین  روکذم و  هثداح  یلـصا  تلع  هاشنامرک ، هاپـس  رظن  زا 
دراوم هلمج  زا  درک ، لاسرا  نارهت  هب  هاشنامرک  هاپس  زورما  هک  یمایپ  رد  .تسا  تلع  رب  نوزفا  زین  حلسم ، ياه  هورگ  تاغیلبت  زا  هقطنم  رد  رقتسم  یشترا 

: تسا هدش  يروآدای  لیذ 

هک نیا  نمض  دوسون ، هب  فیعض  دحاو  نداتسرف  اب  هطبار  رد  شترا  هابتشا  رطاخ  هب  - »

1213 ص :

.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص 4 ، ذخأم 68 ، - 1
.1/2/1359 نارادساپ ، هاپس  هب  یهدنامرف ، زکرم  اجامس 3 -  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 040846  دنس  - 2

(. ص 4 یمالسا 3/2/1359 ، يروهمج  همانزور   ) .درک بیذکت  ار  هاپس  ياهورین  حالس  علخ  ًادعب ، هاپس ، یمومع  طباور  هک  دوش  یم  يروآدای  - 3
.سراپ يرازگربخ  هاشنامرک -  ص 4 ، ذخأم 68 ، - 4

ص 1و16. ذخأم 51 ، - 5
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« .دنزیر یم  هراپمخ  هواپ  يور  بترم  هدرک ، ادیپ  دوکر  هاپس  دارفا  هیحور 

« .يدیگنج یمن  قلخ  هیلع  هنرگو  یتسه ، ییاکیرما  وت  دیوگ  یم  نآ  هدنامرف  هب  شترا  راد  هجرد  - »

« .دندوب هتفرگ  شترا  حالس  علخ  هب  میمصت  هواپ  مدرم  - »

(1)« .مینک یم  كاپ  ار  هار  ام  دیایب ، ام  لابند  هب  دوش  رضاح  شترا  رگا   » هک دنک  یم  دیکأت  رخآ  رد  هاشنامرک ، هاپس 

740

، هدقن رد  .تسین  مه  يداع  نادنچ  عاضوا  اّما  درادن ؛ دوجو  يا  هدمع  يریگرد  هاشنامرک  ناتسا  ناتسدرک و  ناتسا  سکعرب  یبرغ ، ناجیابرذآ  ناتسا  رد 
هب دنتـسه و  رگید  ياهرهـش  هب  چوک  لاح  رد  رهـش  نیا  نیـشندرک  یلاها  زا  يدایز  هدـع  لبق  زور  دـنچ  زا  روشک ، ترازو  هب  ینابرهـش  شرازگ  قباـطم 
زا هراب  نیا  رد  .تازیهجت  تاـناکما و  دوبمک  دوش : یم  شرازگ  رگید  عون  زا  یتالکـشم  داـباهم  رد  (2) .دوش یم  هیلخت  رهش  نیـشندرک  تالحم  جیردت ،

دنـشاب یم  داباهم  رد  تسا  هام  هس  هک  رادـساپ  هاپـس  ناردارب  عضو  . 1 : » درک مالعا  شترا  كرتشم  داتـس  هب  هاپـس  تایلمع  یهدـنامرف  زکرم  زورما  هلمج 
تعاس ره  دنتسه و  ضیوعت  تهج  هلیـسو  رظتنم  هیمورا ، رد  سفن  هزات  ناردارب  زا  رفن  دص  .دـنا 2 . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یگنج  هیحور  تسین و  بوخ 
رادساپ ناردارب  يربارت  تساوخرد  ًارارک  ًانمض  .دننک  هدامآ  اهنآ  ضیوعت  يارب  بسانم  يا  هلیسو  دییامرف  روتـسد  .ددرگ  یم  لزلزتم  اهنآ  یگنج  هیحور 

(3)« .تسا هتفرگن  ماجنا  یمادقا  هنوگ  چیه  يراج ] زور  تعاس 21:50   ] هظحل نیا  ات  هنافسأتم  هدش ؛ هبتاکم  هیمورا  هب  داباهم  زا 

لنـسرپ زا  يا  هدـع  هزانج  عییـشت  رد  نیوزق  رهـش  زورما  .تسا  دوهـشم  زونه  وملـساق ) هرد  ياه  يریگرد   ) ناتـسا نیا  ریخا  ياه  يریگرد  راثآ  نینچمه 
یهرز  16 رکشل زا  یشترا  ناردارب  زا  نت  تفه  گوس  رد  نیوزق  : » تشون هراب  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  همانزور  (4) .دش لیطعت  ًالمع  یهرز ،  16 رکشل

لحم رازاب و  اه و  هزاغم  لیطعت  اب  رهـش  مدرم  دـش و  رادازع  هچراپکی  دندیـسر ، تداهـش  هب  برغ  قرـش و  نارودزم  تسد  هب  ولمـساق  هرد  رد  هک  نیوزق 
یمالسا هاگشناد  "، " ددرگ دیاب  دوبان  ییاکیرما  ماظن   " ياهراعش هک  یلاح  رد  عییشت ، نایاپ  زا  سپ  دندرک و  تکرش  ادهـش  هزانج  عییـشت  رد  دوخ ، راک 

(6)« .دندرک تکرح   (5) ادخهد هاگشناد  تمس  هب  دنداد ] یم  "، ] ددرگ دیاب  جارخا  هتسباو  يوجشناد  "، " ددرگ دیاب  داجیا 

1214 ص :

.31/1/1359 یهدنامرف ، زکرم  نارهت -  هب  هاشنامرک ، هاپس  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063156  دنس  - 1
.31/1/1359 روشک ، ترازو  هب  اجاش ، زا  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063137  دنس  - 2

.31/1/1359 اجامس ، هب  تایلمع ، یهدنامرف  زکرم  زا  مارگنفلت  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هرامش 063149  دنس  - 3
ص 11. ، 2/2/1359 یمالسا ، بالقنا  همانزور  - - 4

یم دـیکأت  دـییأت و  ار  اعدا  نیا  یمومع  راکفا  رد  نآ ، لاـبق  رد  فلتخم  ياـه  هورگ  يریگ  تهج  یبرغ و  ناـجیابرذآ  ناتـسدرک و  رد  ریخا  ثداوح  - 5
زا هبناج  همه  يریگرد  کی  رد  هکلب  یـسایس ، یگنهرف و  يریگرد  کی  رد  طقف  هن  ریخا ، ياـه  يریگرد  یط  اـه  هاگـشناد  رد  ماـظن  ناـفلاخم  هک  دـنک 

.دنا هتفرگ  رارق  نآ  ناراداوه  ماظن و  اب  لباقت  رد  یلخاد ، هناحلسم  گنج  کی  رد  هلمج 
ص 4. ذخأم 68 ، - 6
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رد هک  تسا  هدش  جرد  ناتسدرک  لئاسم  هرابرد  اه  تیصخش  یخرب  رظنراهظا  ناهیک  زورما  هرامش  رد  زقس ، جدننـس و  دیدج  ياه  يریگرد  اب  نامز  مه 
.تسا یمهم  تاکن  ياراد  ینونک ، تیعضو  میسرت  لیلحت و  هنیمز 

لئاسم دروم  رد  ناهیک  راگنربخ  اب  ینفلت  يوگو  تفگ  کی  رد  ناتـسدرک ، يارب  هژیو  تئیه  وضع  نایغابـص  مشاه  سدـنهم   » روبزم هماـنزور  هتـشون  هب 
، هدیسر ام  هب  هک  يرابخا  قبط  دنداد و  رارق  دوخ  رگنس  ار  دارفا  لزنم  هحلسا  روز  اب  جدننس ...  هقطنم  رد  یسایس  حلسم  بازحا  تفگ : ناتسدرک ...  ریخا 

شترا نوتـس  روبع  عنام  اه  نابایخ  رد  نیلـصحم  کیرحت  اب  حلـسم  ياهورین  نیا  دـنا و  هتـسشن  اهرگنـس  نیا  تشپ  رد  نیگنـس  کبـس و  ياه  حالـس  اـب 
نآ زا  هشیمه  يدایز ، كرادم  اب  هک  حلسم  یـسایس  ياه  هورگ  نیا  هک  میا  هداد  ناتـسدرک  مدرم  هب  ار  يرایـشه  نیا  ًالبق  اهراب  ام  دوزفا : يو  .دنتـسه ... 

شترا اما  .دنا  هدرک  هلئـسم  نیا  هب  یقیقد  هجوت  ناتـسدرک  مدرم  راب  نیا  و  دنرادن ، ار  ناتـسدرک  مدرم  قوقح  زا  عافد  دصق  دنوش ، یم  هیذـغت  زرم  فرط 
نارهاوخ و ًاصوصخ  ناریا  مدرم  یهاـگآ  هب  ار  لـئاسم  هیلک  هک  نیا  زا  دـعب  تسا ، هدرک  رـشتنم  هنیمز  نیا  رد  يا  هیعـالطا  داتـس ، سیئر  هک  روط  ناـمه 
ره درک و  دهاوخ  مادـقا  تسا ، تکلمم  یـضرا  تیمامت  زا  عافد  يارب  روشک  طاقن  مامت  زا  روبع  هک  دوخ  ینهیم  هفیظو  هب  دـناسر  ناملـسم  درُک  ناردارب 

« .تشاد دهاوخرب  نایم  زا  ار  عنام  هناعطاق  دننک ، داجیا  نآ  هار  رس  رد  یجراخ  لاّمُع  هک  ار  یعنام 

لح لباق  تارکاذم ، یسایس و  هار  زا  ناتسدرک  هلئسم  میدرک ، رارکت  اهراب  میتفگ و  مه  ًالبق  هک  روط  نامه  ام  : » تشاد راهظا  نایغابـص  ناهیک  هتـشون  هب 
مدرم اب  هشیمه  تارکاذم  نیا  هکلب  دنا ، هدمآ  گنج  هب  یجراخ  ياهورین  ياه  هحلسا  اب  هک  هتخانـشان  لوئـسمریغ و  دارفا  اب  هن  تارکاذم  نیا  یلو  تسا ؛

نوچ دنک ؛ هرکاذـم  حلـسم  بازحا  نیا  اب  دوب  هدـشن  رـضاح  زگره  تئیه  مه  ادـتبا  نآ  زا  یلو  .دریگ  یم  تروص  ناشتالکـشم  لئاسم و  لح  يارب  درُک 
رارق دوخ  ءوس  تاین  يارب  يا  هلیـسو  ار  درُک  مدرم  هکلب  دـننک ، عافد  دـنهاوخب  درُک  مدرم  قوقح  زا  اهنیا  هک  درادـن  نیا  هب  داقتعا  میتفگ ، هک  روط  نامه 

(1)« .دنهد یم 

: تسا هدمآ  هلمج  زا  نآ  رد  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  يرگید  بلطم  زین  ینیسح  نیدلازع  اب  ناهیک  یصاصتخا  هبحاصم 

»؟ تسیچ قارع  یثعب  تلود  هب  عجار  امش  رظن  : » س

کی قارع  تلود  هرابرد  دـشاب ، یم  نم  رتفد  هل و  هموک  ییادـف و  ياه  کـیرچ  ناـمزاس  ناتـسدرک و  تارکمد  بزح  زا  هک  درک  قلخ  تئیه  اـم و  : » ج
ار نآ  دـشاب ، ناریا  كاخ  هب  يروشک  ره  زا  هک  ار  يزواجت  ره  ام  .میا و  هتـشاد  مالعا  ثعب  تموکح  هرابرد  ار  دوخ  رظن  هک  میدرک  رداـص  يا  هیمـالعا 

میهاوخ ظفح  نادند  گنچ و  اب  ار  روشک  لالقتسا  تدحو و  ام  مینک و  یم  موکحم 
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هب لوا  ام  .درک  رکف  ًالـصا  ناریا  زا  ادج  ار  ناتـسدرک  ناوت  یمن  ام  رظن  رد  ًاساسا  .مینک و  یم  ساسحا  ناریا  مدرم  رانک  رد  یناریا و  ار  نامدوخ  ام  .درک 
یمن حیحص  مینک و  یم  موکحم  ار  نآ  ام  دشاب ، یسک  ره  فرط  زا  يا  هلمح  ره  و  مینک ، یم  رکف  ناتسدرک  هب  نآ  نورد  رد  دعب  مینک و  یم  رکف  ناریا 

یم موکحم  ناریا  زرم  هب  ار  یجراخ  ياهروشک  هلمح  نانچمه  مینک ، یم  موکحم  ناریا  ياه  قلخ  هب  هلمح  يارب  ار  ناریا  تلود  هک  روط  ناـمه  میناد و 
« .مینک

»؟ دیناد یم  مالسا  ماکحا  اب  قبطنم  ار  نیا  ایآ  .دیا  هدرک  تبحص  ناریا  يارب  یتسیلایسوس  داصتقا  زا  نات ، هبحاصم  رد  امش  : » س

و مراد ، لوبق  ار  یتسیلایسوس  داصتقا  یلو  مرادن ، لوبق  ار  یتسیلایرتام  هفسلف  نم  نوچ  مناد ؛ یمن  مالـسا  اب  فلاخم  ار  یتسیلایـسوس  داصتقا  نم  هلب ، : » ج
هلئـسم رگید ، ياهروشک  زا  یـضعب  رد  ریازجلا ، رد  یبیل ، رد  هک  ناـنچمه  دوش ؛ یم  تبحـص  یتسیلایـسوس  داـصتقا  زا  یمالـسا  ياـهروشک  رت  شیب  رد 

، ناکم نامز و  طیارـش و  اب  قبطنم  هک  دـینیب  یم  دـینک ، هاـگن  نیدـشار  ياـفلخ  ناـمز  هب  امـش  رگا  .دوش  یم  تبحـص  یکارتشا  یتسیلایـسوس و  داـصتقا 
ار تایدام  هلئسم  مالسا  ًاساسا  .متـشک  یم  ار  وا  نم  دوب ، یم  صخـش  کی  یتسدگنت ، رقف و  رگا  هتفگ  یلع  ترـضح  هک  مینیب  یم  دنا و  هدرک  تموکح 

لاوما زا  ای  تمینغ  زا  زاین  هزادنا  ات  امـش  دنا  هتفگ  هدش و  لقن  هک  اج  نآ  ات  تسا ؛ هداد  تیمها  یکارتشا  هیاپ  ساسا و  هب  مالـسا  نوچ  هدرک ؛ لح  ًالماک 
« .دیهدب یتلود 

»؟ تسیچ ناترظن  دندرک ، ناونع  ردص  ینب  ياقآ  هک  اه  هورگ  حالس  علخ  هب  عجار  : » س

ًاساسا .دنک و  هارمگ  ار  یمومع  ناهذا  ات  هدیشک  شیپ  ردص  ینب  ياقآ  هک  تسا  يا  هلئسم  اه  هورگ  حالـس  علخ  ندیـشک  شیپ  هک  تسا  نیا  ام  رظن  : » ج
گنج شترا و  نارادـساپ و  دـشاب ، هتـشادن  تسد  رد  هحلـسا  رگا  درُک  قـلخ  تسا و  ناـشدوخ  زا  عاـفد  رطاـخ  هب  دـنراد  تسد  رد  هحلـسا  هـک  یناـسک 

زور رد  نینچمه  يزورون و  مایپ  رد  ردـص  ینب  ياقآ  .دـنام  دـهاوخن  یقاب  درُک  هلئـسم  ماـن  هب  يا  هلئـسم  رگید  درک و  دـنهاوخ  بوکرـس  ار  وا  نازورفا ،
رگا یسایس و  هار  زا  مینکب ، لح  ار  هلئسم  افص  حلص و  اب  میریگب و  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  ام  دییایب  دنتفگ  لوا  دندرک ، مالعا  یمالـسا  يروهمج  دوبدای 

روتـسد شترا  هب  ردص  ینب  ياقآ  .دنام  دهاوخن  یقاب  حالـس  علخ  هلئـسم  مان  هب  يا  هلئـسم  رگید  دوش  هجوت  تسا  يراتخمدوخ  هک  درُک  قلخ  تساوخ  هب 
ياه هورگ  : » دوزفا يو  .دزادـنیب » ییادـج  درُک  قلخ  یـسایس و  ياه  هورگ  نایم  رد  ات  دـینک ، حالـس  علخ  ار  همه  ات  دـینکن  زاب  ار  اه  نیتوپ  هک  دـهد  یم 

اب ناتسدرک  رد  هک  حلسم  دنتسه  يا  هتـسد  یـسایس  ياه  هورگ  هک  دنک  یم  روصت  ردص  ینب  ياقآ  هک  نیا  دنرادن و  یتوافت  درُک  قلخ  اب  ًاساسا  یـسایس 
ار هحلـسا  هجو  چیه  هب  درُک  قلخ  .دـنکب  كرد  دـهاوخ  یمن  ردـص  ینب  ياقآ  ار  تیعقوم  هک  تسا  یهابتـشا  کی  نیا  دـننک ، یم  تموکح  هحلـسا  روز 
هک میناد  یم  هئطوت  کـی  ار  نآ  مینک و  یم  در  تدـش  هب  ار  حرط  نیا  اـم  تسا و  هدرک  عاـفد  ناریا  مدرم  زا  هشیمه  درُک  قلخ  .تشاذـگ  دـهاوخن  نیمز 

(1)« .دنک یم  ناونع  ار  نآ  شا  يروهمج  سیئر  نامز  رد  ردص  ینب  ياقآ 
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ریخا ثداوح  هرابرد  يریـسفت  زورما  دـنک ، یم  شخپ  همانرب  هدوت  بزح  شیارگ  اب  یـسراف و  ناـبز  هب  يوروش ، كاـخ  زا  هک  ناریا  یلم  يادـص  ویدار 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  شخپ  ناتسدرک 

زین ار  یلم  گرزب  هلئـسم  دوب ، هدرک  لیدبت  ناریا  نکاس  ماوقا  اه و  قلخ  هژیو  هب  روشک  مدرم  مامت  يارب  گرزب  ینادنز  هب  ًالمع  ار  ناریا  هک  قباس  میژر  »
ریذـپانراکنا تیعقاو  کی  نیا  .تسا  هتـشاذگ  ثرا  هب  دوخ  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يارب  گرزب  تالکـشم  یهورگ و  لئاسم  زا  یکی  هباثم  هب 

ياه تیلقا  هلمج  زا  همه و  ًاعبط  دیدرگ و  نوگنرس  ناریا  نکاس  ياه  قلخ  همه  یعاسم  کیرـشت  یناگمه و  تازرابم  هجیتن  رد  توغاط  میژر  هک  تسا 
ماما هک  روط  نامه  دیاب  .دـندرگ ...  رادروخرب  دوخ  یلم  ملـسم  قوقح  زا  هدـیدرگ و  دـنم  هرهب  دنمهوکـش ، بالقنا  نیا  تارمث  زا  دـنهاوخ  یم  زین  یلم 

لـصف لح و  ناریا  بالقنا  دوس  هب  اـم ، درُک  ناردارب  یلم  قوقح  ییاسانـش  یلم و  متـس  موش  راـثآ  هیلک  عفد  زیمآ ، تملاـسم  قیرط  زا  دـندومرف ، هیـصوت 
ییاسانش ناتسدرک و  هلئـسم  لصف  لح و  راتـساوخ  هک  دنا  هتـشاد  مالعا  هناقداص  هنامیمـص و  ًادکؤم ، اهراب و  ناتـسدرک  مدرم  یعقاو  ناگدنیامن  .ددرگ 

 ... .سب دندحاو و  ناریا  بوچراچ  رد  درُک  قلخ  یلم  قوقح 

هک دننکن  يراک  دـنیامن و  تیلوئـسم  ساسحا  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  نارگید  زا  شیب  دـیاب  هک  تسا  روشک  رما  نالوئـسم  اب  ام  نخـس  يور  ًاصوصخم 
تسا هتشاد  مالعا  ًاریخا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  یتایلمع  داتـس  هدنامرف  .دنهد  رارق  بالقنا  ربارب  رد  ار  نانآ  اسب  هچ  هتخاس و  رود  بالقنا  زا  ار  مدرم 
بزح سیئر  ولمساق  ياقآ  هک  یلاح  رد  دنراد ؛ یم  تفایرد  هحلسا  یکاولسکچ  ناتـسراغلب و  زا  نانآ  ایوگ  دننیب و  یم  ار  هلمح  كرادت  دارکا  ایوگ  هک 

رب ار  تواضق  هدومن و  بیذکت  ار  نآ  هدناوخ و  عقاو  فالخ  ار  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یتایلمع  داتس  هدنامرف  نانخـس  نیا  ناتـسدرک ، تارکمد 
عاونا ندیشک  شیپ  اب  دنهاوخ  یم  يا  هدع  هک  تسین  هقطنم  نآ  نیتسار  نویبالقنا  درُک و  قلخ  هانگ  رگید  راب  نیا  .تسا  هدومن  راذگاو  ناریا  تلم  هدهع 

ناتسدرک رد  تاکیرحت  عاونا  يارب  ار  نادیم  ًالمع  مه  دننک و  هئطخت  ار  یلم  ياه  تیلقا  قوقح  نتخانش  تیمسر  هب  هلئسم  مه  غورد ، بذاک و  ياهاعدا 
قح نیا  تسا و  دحاو  ناریا  بوچراچ  رد  دوخ  یلم  قوقح  بلاط  درُک  قلخ  .تخادرپ  زیمآ  تملاسم  لح  هب  تیمیمـص  تقادص و  اب  دیاب  .دنزاس  یلاخ 

(1)« .دوش هتخانش  تیمسر  هب  دیاب 
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دـض رب  قارع  اکیرما و  تادیدهت  اهرطخ و  یـسررب  هب  یتالاقم  یط  شیوخ ، یـشم  قباطم  مهزاب  مدرم ) همان   ) دوخ ناگرا  زورما  هرامـش  رد  هدوت  بزح 
رب هوـالع  قارع ، یثـعب  میژر  تسد  هب  ناریا  بـالقنا  نتـسکش  مـهرد  يارب  هدـحتم  تـالایا  هـک  داد  رادـشه  یلیلحت  نمـض  بزح  نـیا  .تـخادرپ  ناریا 

(2) تسا دازآ " ناتسزوخ   " ای دازآ " ناریا   " مالعا ییاکیرما و  مایق "  " كرادت ددصرد  يزرم ، تاکیرحت  يراکبارخ و 
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تلود : » تشون یـشرازگ  رد  تخادرپ و  ناتـسناغفا  تموکح  جیورت  غیلبت و  هب  دـیکأت ، اب  مهزاب  همانزور ، هرامـش  نیمه  رد  روبزم  بزح  رگید ، يوس  زا 
کیدزن هدنیآ  رد  هجراخ ، روما  ناریزو  حطس  رد  هک  یمالسا  ياهروشک  سنارفنک  نامزاس  سالجا  نیمود  تبسانم  هب  ناتـسناغفا  کیتارکمد  يروهمج 

ناتـسناغفا کیتارکمد  يروهمج  تلود  تسا ، هتفای  راشتنا  رتخاب  يرازگربخ  بناج  زا  هک  هیمالعا  نیا  رد  .درک  رداص  يا  هیمالعا  دش ، دـهاوخ  لیکـشت 
نیا رد  ناتـسناغفا  تیوضع  ندرک  قلعم  هرابرد  دـیدرگ -  رازگرب  شیپ  يدـنچ  هک  ار -  یمالـسا  ياهروشک  سنارفنک  نامزاس  هداعلا  قوف  سالجا  رارق 

اب هک  ناتـسناغفا  کیتارکمد  يروهمج  .دراد  ضقانت  یمالـسا  سنارفنک  همانـساسا  اب  اراکـشآ  رارق  نیا  اریز  دـناد ؛ یم  ساسا  یب  ینوناقریغ و  ناـمزاس ،
کیتارکمد يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  تسایر  هب  دوخ  یگدـنیامن  تئیه  مازعا  اب  تسا  هدامآ  دراد ، ار  نامزاس  نیا  تیوضع  ناـنچمه  لـماک ، قوقح 

رد مالـسا  ناهج  عفانم  زا  هک  تشاد  دهاوخ  تیرومأم  ناتـسناغفا  یگدنیامن  تئیه  .دنک  تکرـش  هنالاعف  نامزاس  نیا  هدـنیآ  سالجا  راک  رد  ناتـسناغفا ،
عافد ناهج ، قطانم  رگید  هنایم و  کیدزن و  رواخ  هقطنم  رد  تینما  حلص و  ینابم  ماکحتسا  مسینویهـص و  مسیلایرپما و  هنارگزواجت  تامادقا  هیلع  هزرابم 

یگتـسبمه ماکحتـسا  رطاخ  هب  ناتـسناغفا  کیتارکمد  يروهمج  هک  تسا  هدـش  ناشنرطاخ  ناتـسناغفا  کیتارکمد  يروهمج  تلود  هیمالعا  رد  .دـنک ... 
(1)« .درک دهاوخن  راذگورف  ییورین  هنوگره  فرص  زا  یمالسا ، ياهروشک  یتایح  عفانم  زا  عافد  یمالسا و 

للم نامزاس  هب  ناتسناغفا  کیتارکمد  يروهمج  تلود  : » داد ربخ  تخادرپ و  ناتسناغفا  تلود  غیلبت  هب  رگید  يا  هبنج  رد  رگید ، یشرازگ  رد  هدوت  بزح 
علخ هتیمک  يارب  یمایپ  رد  ناتـسناغفا  تلود  .درک  تیاکـش  یناغفا ، یبالقنادض  ياهدـناب  يارب  اکیرما  يوس  زا  یمـس  ياه  کجنران  لاسرا  هیلع  دـحتم 

مدرم هیلع  ار  اه  حالـس  نیا  زین  نارودزم  دهد و  یم  رارق  نارودزم  رایتخا  رد  ییایمیـش  ياه  حالـس  اکیرما  مسیلایرپما  هک  درک  مالعا  للم  نامزاس  حالس 
هب ار  حلـسم  ياهدـناب  زا  هدـمآ  تسد  هب  ياه  کجنران  لباک ، رد  یتاعوبطم  سنارفنک  کـی  رد  ناتـسناغفا  تلود  .دـنا  هتفرگ  راـک  هب  يزرم  یحاون  رد 

(2)« .تسا اکیرما  تخاس  اه  کجنران  هک  دش  دییأت  دنتشاد و  تکرش  زین  یجراخ  ياه  هناخترافس  ياه  هتسباو  سنارفنک ، نیا  رد  .تشاذگ  شیامن 

ياـه يریگ  عضوم  ناتـسناغفا ، رد  نآ  هدـناشن  تسد  تلود  يوروش و  تلود  ياـه  شور  اـه و  تسایـس  غیلبت  عاـفد و  رد  هدوت  بزح  عضاوم  هنوگ  نیا 
هناحلسم مادقا  ماظن  دض  رب  هک  یتسینومک  ياه  هورگ  رگید  رانک  رد  ار  نآ  دنک و  یم  رثا  یب  یمومع  راکفا  رد  ار  بزح  نیا  یقارعدض  ییاکیرمادض و 

موجه دروم  رهـش  نیا  رد  هدوت  بزح  رتفد  نآ ، رد  هک  درک  هراشا  كارا  زورما  هثداـح  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  رما  نیا  دـییأت  رد  .دـهد  یم  رارق  دـننک ، یم 
هدیـشک شتآ  هب  كارا و  رد  ناریا  هدوت  بزح  رتفد  هب  بالقنادـض  هلمح  یپ  رد  تسا : هدـمآ  هراـب  نیا  رد  مدرم  هماـن  هماـنزور  شرازگرد  .تفرگ  رارق 

شرازگ هب  .داد  راشتنا  يا  هیمالعا  كارا  رد  ناریا  هدوت  بزح  نامزاس  نآ ، ندش 
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: تسا هدمآ  هلمج  زا  هیمالعا  نیا  رد  روبزم ، همانزور 

، هلمح نیا  رد  .دـندروآ  موجه  كارا  رد  ناریا  هدوت  بزح  رتفد  هب  لاـحلا  مولعم  هدـش و  کـیرحت  یهورگ  رهظزادـعب ، تعاس 7  خیرات 31/1/59 ، رد  »
فسأت ثعاب  همه  زا  رت  شیب  هک  يزیچ  .دش ...  هدیشک  شتآ  هب  بزح  لاوما  هیلک  و  تایرشن ، اه ، یلدنـص  زیم و  یتاغیلبت ، ياهرتسوپ  اه ، باتک  یمامت 

ات دش ، نیمجاهم  ندش  رت  يرج  ببـس  نیلوئـسم ، یتوافت  یب  نیمه  .تسا  یماظتنا  نیرومأم  اه و  هتیمک  نیلوئـسم  یتوافت  یب  تسا ، ام  بجعت  بجوم  و 
هدیشک شتآ  هب  ناریا  هدوت  بزح  رتفد  رگید  راب  دوب ، هتیمک  نیرومأم  نارادساپ و  فرـصت  رد  بزح  رتفد  هک  یلاح  رد  تعاس ، هس  هلـصاف  هب  هک  ییاج 

شور هنوگ  نیا  همادا  هب  تبسن  ام  .دنتشاگنا ...  هدیدان  ار  زیچ  همه  دندرک و  كرت  ار  اج  نآ  هلصافالب  لحم  رد  رضاح  نیرومأم  هک  نیا  رت  بیجع  دش و 
یقرتم ياه  هورگ  اه و  نامزاس  بازحا ، تظفاحم  يارب  يدج  عطاق و  تامادقا  راتساوخ  میهد و  یم  رادشه  روهمج  سیئر  هژیو  هب  لوئسم  تاماقم  هب  اه 

(1) میتسه ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  دافم  يارجا  و 
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قلطم تیرثکا  زئاح  يادـیدناک  یمـساق  لضفلاوبا  هک  دوب  نیا  لاطبا  لیلد  .درک  مالعا  لطاب  ار  زگرد "  " هیباختنا هزوح  تاـباختنا  روشک ، ترازو  زورما 
هب هک  هراـب  نیا  رد  روشک  ترازو  هیعـالطا  رد  (2) .تسا هتـشاد  کیدزن  يراکمه  طاـبترا و  كاواـس  اـب  هزوح ، نیا  زا  سلجم  تاـباختنا  لوا  هلحرم  رد 

یلم ياروش  سلجم  تاـباختنا  نوناـق  هدام 49  زا  لصاح  تارایتخا   " هب نینچمه  تسا ، هدیـسر  هناـخترازو  نآ  تسرپرـس  ینک  يودـهم  ياـقآ  ياـضما 
(3) تسا هدش  هراشا  ناریا "

رد ار  دوخ  قباوس  درک و  بیذکت  ار  ماهتا  نیا  تدش  هب  تسا ، ناریا ) یلم  ههبج  هدـنهد  لیکـشت  بازحا  زا   ) ناریا بزح  لکریبد  هک  یمـساق  لضفلاوبا 
دیاب ارچ  كاواس  راکمه  نیا  مناد  یمن  .ما  هدوب  كاواس  بیقعت  تحت  هراومه  قباس  میژر  نارود  رد  نم  : » تفگ يو  .دومن  نایب  هتشذگ  میژر  اب  هزرابم 

، تسا هدیدرگ  دیعبت  سابعردنب  هب  هدـش ، یماظن  هاگداد  لیوحت  هدـنارذگ ، اهدـیعبت  اه و  نادـنز  رد  ار  شرمع  هک  دوب  یم  رازآ  تیذا و  دروم  همه  نیا 
ادیوه یتینما  نواعم  یلـضاف  رکـشلرس  .دـش  فیقوت  متالاقم  كاواس  فرط  زا  اه  یندـناوخ  هلجم  دـیحو و  همانهام  یهاوگ  هب  بالقنا  زا  شیپ  هام  دـنچ 
هرادا رد  نم  ياه  باتک  دروم  رد  كاواس  روتسد  دانسا  .دش  هدنازوس  لیوحت و  انـشآ  هناخپاچ  زا  یـشراگیلا  باتک  دلج  رازه  جنپ  سپـس  درک  مراضحا 
راشتنا ادـیوه  سابعریما  هیلع  مرج  مالعا  رب  ینبم  يا  هداشگرـس  همان  ادـیوه  تردـق  جوا  رد  بالقنا  زا  شیپ  .تسا  دوجوم  رنه  گنهرف و  شراـگن  لـک 

ارم تهج  نیمه  هب  دیدرگ و  شخپ  نارهت  رد  دش و  پاچ  سیراپ  رد  مزینویهـص  مسیلایرپما و  هتـشامگ  ادیوه  مان  هب  دروم  نیا  رد  یباتک  سپـس  تفای و 
راـنک بزح  زا  ار  وا  تفریذـپ ، ار  يریزو  تسخن  راـیتخب  رتکد  یتقو  كاواـس  نیرید  راـکمه  نیا  : » داد همادا  یمـساق  رتکد  .دـندرک » نوریب  هاگـشناد  زا 

ارچ درک و  توعد  راک  هب  ارم  بالقنا  تلود  بالقنا ، زا  دعب  ارچ  زاب  درکن و  یفرعم  ارم  ریزو  تسخن  ياقآ  عقوم  نآ  ارچ  .تشاذگ 
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هب ارم  زاب  شیپ  هام  راهچ  رد  راب  نیمود  يارب  یگتـسشنزاب  زا  دعب  ارچ  زاب  دیدرگن و  صخـشم  نم  مان  كاواس ، هب  هتـسباو  نایهاگـشناد  یماسا  مالعا  رد 
لـضفلاوبا دندرک »؟ بورـضم  گرم  دصق  هب  یگنـس ، ارـسناوراک  رد  اه  یکاواس  نیمه  ار  مدنزرف  ود  نم و  بالقنا ، هناتـسآ  رد  ارچ  دندناوخارف و  راک 

رد .مناد  یم  داد ، يور  نآ  رد  تاباختنا  نیرت  یعیبط  تفگ  ناوت  یم  هک  زگرد  مدرم  یعقاو  هدـنیامن  ار  دوخ  نم  لاـح  ره  هب  : » تفگ ناـیاپ  رد  یمـساق 
(1)« .تسا نیمکاحلا  مکحا  هک  مرب  یم  راگدرورپ  هب  ار  دوخ  تیاکش  هدش ، شومارف  داعم  ادخ و  هک  يّوج  نیا 

امـش : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  هرباخم  ردـص  ینب  يارب  یفارگلت  یلم ، ههبج  لکریبد  یباجنـس  میرک  رتکد  تاباختنا ) لاـطبا   ) رما نیا  هب  ضارتعا  رد 
لوط رد  ار  وا  هک  امـش  .تسا  هدوب  ینمادکاپ  تفارـش و  یتسود و  نهیم  یگدازآ و  رهظم  دوخ  یـسایس  تایح  مامت  رد  یمـساق  ياقآ  هک  دیناد  یم  رتهب 
کی هب  امـش  يرادمامز  زاغآ  رد  یعیجف  ناتهب  نینچ  شحاف و  ملظ  نینچ  هک  دراد  لوبق  امـش  نامیا  نادجو و  فرـش و  ایآ  دـیا ، هتخانـش  دوخ  تازرابم 

(2) »؟ دنام یم  یقاب  روشک  نیا  رد  یمالسا  تلادع  تقادص و  یتسار و  ياقب  يارب  يدیما  هچ  رگید  دوش ؟ دراو  فیرش  لجر 

مه یمساق  لضفلاوبا  ناگرزاب ! سدنهم  ياقآ  بانج  : » تسا حرـش  نیا  هب  نآ  نتم  هک  درک  هرباخم  ناگرزاب  سدنهم  هب  ییاباب  یلعدمحا  زین  ار  یفارگلت 
بآ زا  یکاواس  کنیا  ناقفخ ، نارود  یـسایس و  تمیق  يذ  هدـنزاس و  رثا  اه  هد  تیدودـحم و  تمواقم و  هزرابم و  اه  لاس  زا  سپ  یگلاس ، نس 70  رد 

(3)« .دیسر یلاع  راضحتسا  هب  ًاعالطا  بتارم  .دیدرگ  مالعا  لطاب  زورما  زگ ، هرد  زا  یلم  ياروش  سلجم  یگدنیامن  هب  شباختنا  هدمآرد و 

: تفگ زگرد  تاباختنا  لاطبا  مالعا  دروم  رد  ناریا  یلم  ههبج  يزکرم  ياروش  وضع  و  زورما " ِناریا   " یـسایس هورگ  ربهر  یمطاـف  دیعـس  رتکد  نینچمه 
هب مه  نآ  هک  تسا  یلم  ياروش  سلجم  قیقحت  نویـسیمک  هدـهع  هب  ًافرـص  یمـساق ، لضفلاوبا  ياقآ  تیحالـص  زگرد و  تاباختنا  دروم  رد  رظن  مـالعا  »

رودص قح  هجو  چیه  هب  روشک  ترازو  تسرپرـس  ياقآ  دیامن و  یگدـنیامن  بلـس  یـصاخشا  ای  صخـش  زا  دـناوت  یم  مکحم  نئارق  هتبثم و  هلدا  دانتـسا 
هبعلم نیمزرـس ، نیا  یعقاو  نارازگتمدخ  تیثیح  هک  دنتـشاد  یم  لومعم  یلجاع  مادقا  تکلمم  نیلوئـسم  شاک  يا  .تسا و  هتـشادن  ار  يا  هیعالطا  نینچ 

(4) .دوشن عقاو  ضارغا  لایما و 

745

نیا رد  مینک " یم  زیت  ار  روهمج  سیئر  يوقاچ  سلجم  رد  ام   " ناونع اب  هک  داد  ماجنا  دادـماب  همانزور  اب  يا  هبحاصم  ناـگرزاب  سدـنهم  لـبق  زور  دـنچ 
جیردـت هب  یتموکح " بیقر   " اب هلباقم  رد  يدازآ ، تضهن  نایرج  اب  ردـص  ینب  حانج  تافالتخا  هک  داد  یم  ناشن  هبحاـصم  نیا  .دـش  سکعنم  هماـنزور 

نیا میظنت  عون  .تسا  هداد  ماجنا  ناگرزاب  اب  هک  درک  جرد  ار  يا  هبحاصم  یمالسا  بالقنا  همانزور  مه  زورما  .دهد  یم  فالتئا  مهافت و  هب  ار  دوخ  ياج 
مه دقتنم  ًاقباس  هک  نایرج  ود  نیا  داحتا  یکیدزن و  هار  رد  يرت  شیب  ياه  ماگ  هک  دهد  یم  ناشن  زین  هبحاصم 

1220 ص :

ات 3. ص 1  نامه ، - 1

ات 3. ص 1  نامه ، - 2
ص 3. نامه ، - 3
ص 3. نامه ، - 4

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1348 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1220_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1220_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1220_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14326/AKS BARNAMEH/#content_note_1220_4
http://www.ghaemiyeh.com


، هدش جرد  همانزور  لوا  هحفـص  رد  دیوگ ،" یم  نخـس  شباختنا  زا  ناگرزاب   " ناونع تحت  هک  هبحاصم  نیا  همدقم  رد  .تسا  هدـش  هتـشادرب  دـنا ، هدوب 
: تسا هدمآ  نینچ 

ریزارـس شناراکمه  ناگرزاب و  رـس  رب  نآ  بقاعتم  هک  یتاماهتا  لیـس  ناگرزاب و  يدـهم  سدـنهم  هنیباک  طوقـس  يریبعت  هب  اـی  تقوم  تلود  يافعتـسا  »
بالقنا هتفرگ و  شیپ  رد  اکیرما  اب  ار  تاشامم  شزاس و  هار  شا ، هنابآم  لاربیل  ماگ و  هب  ماگ  تسایس  ذاختا  اب  هک  تخاس  يا  هرهچ  ناگرزاب  زا  دیدرگ ،

يارآ اب  نارهت  مدرم  موس  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ناگرزاب  سدنهم  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  .تسا  هدومن  فرحنم  شا  یعیبط  ریس  یلصا و  ریسم  زا  ار 
هطبار رد  هک  هچنآ  .دومن  تیبثت  رگید  لاس  راهچ  يارب  روشک  یسایس  هنحص  رد  ار  ناگرزاب  تیعقوم  رگید  راب  کی  داتسرف و  سلجم  هب  ینیگنـس  ًاتبـسن 
مدرم فرط  زا  هبـستنم  تاماهتا  یمامت  در  هب  ریبعت  دیاب  ایآ  ار  ناشیا  باختنا  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  تسا ، تیمها  لامک  زئاح  ناگرزاب  باختنا  اب 

اب رگید ، تالاؤس  مامضنا  هب  ار  هلئـسم  نیا  هک  میدید  رتهب  هطبار  نیا  رد   (1)  ... درک و ریبعت  صاخ  شیارگ  یـشم و  طخ  کی  لوبق  هب  ار  نآ  اـی  تسناد 
« .میراذگب نایم  رد  ناگرزاب  دوخ 

هک تسا  هدـش  باختنا  هبحاصم ، لوا  باوج  لاؤس و  هس  لماک  نتم  هدـش ، هئارا  همانزور ، لماک  هحفـص  کی  رد  هک  لصفم  هبحاصم  نیا  لاؤس  تفه  زا 
تسا و تاباختنا  باب  رد  هدش  رکذ  تایلک  حیـضوت  رد  رت  شیب  تایئزج  اهنآ ، ياه  باوج  يدعب و  تالاؤس  هک  تسا  ینتفگ  .دوش  یم  هئارا  اج  نیا  رد 

.تسا ناقرف  هورگ  همکاحم  هرابرد  مه  لاؤس  کی 

نیمه هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـیا و  هدـش  باختنا  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  رد  نارهت  مدرم  هدـنیامن  ناونع  هب  امـش  ناگرزاب ! سدـنهم  بانج  : » س
نیا یتح  هک  دش  حرطم  اه  هورگ  زا  یضعب  فرط  زا  امش  ندرک  رد  هب  نادیم  زا  يارب  یبالقناریغ  راکـشزاس و  لاربیل و  ریظن  یتاماهتا  لیـس  شیپ  يدنچ 
یم ینعم  ریبعت  هچ  هب  ار  مدرم  باختنا  نیا  هک  نیا  و  دییوگب )  ) ناتدوخ باختنا  دروم  رد  ار  ناترظن  تسا  نکمم  .دیدرگ  رجنم  امش  هنیباک  طوقس  هب  رما 

»؟ صاخ شنیب  یشم  طخ  کی  لوبق  ای  تسا  تاماهتا  نیا  در  يانعم  هب  باختنا  نیا  ایآ  دینک ؟

، دشاب ماهتا  دییأت  ای  ماهتا  ًانایحا  تواضق و  دـیروایب و  ذـغاک  يور  ملق  هک  نیا  زا  شیپ  منونمم ؛ یمالـسا  بالقنا  همانزور  امـش و  زا  نم  لاح  ره  رد  : » ج
نیا اج ، همه  یهورگ و  ياه  هناسر  یمامت  رد  مراودـیما  تسا و  یتفرـشیپ  هیحور ، کی  نیا  بالقنا  زا  دـعب  ناـیرج  رد  .دـینک  یم  ناـسنا  دوخ  زا  لاؤس 

هک ینادنمراک  ناراکمه و  هب  یسوساج ، لاربیل ، راکشزاس ، لیبق  زا  یتاماهتا  دیتفگ ، هک  يروط  نامه  .دوشب  تیاعر  تیناسنا  تلادع و  ینآرق و  روتسد 
اهنیا دوب و  تلود  يافعتسا  زا  دعب  درک ، ادیپ  يدایز  تدش  هک  تاغیلبت  تاماهتا و  لیس  نیا  اما  دوب ؛ هدش  هتفگ  یلیخ  ماهتا  تنایخ و  و  مدوب ، هدروآ  نم 

روصت و فالخرب  و  تشادن ، رثا  تلود  يافعتسا  رد 
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رتکد رفن ، هس  ام  تاقالم  اه و  ناگورگ  هلئسم  اب  یطابترا  نیرت  کچوک  تقوم  تلود  يافعتـسا  یجراخ ، یلخاد و  ياه  يرازگربخ  اه و  یـضعب  راهظا 
حرطم بالقنا  ياروش  رد  ار  نیا  نم  یمومع ، راکفا  رد  افعتسا  مالعا  زا  لبق  زور  .تشادن 15  ریازجلا  رد  یکسنیژرب  ياقآ  اب  نم  نارمچ و  رتکد  يدزی ،

دیدش و يراکمه  هکلب  ندرکن ، ینکـشراک  نتـشادن ، تفلاخم  اهنت  هن  مزلتـسم  تکلمم ، تاجن  بالقنا و  تفرـشیپ  هک  مدوب  هداد  رادـشه  مدوب و  هدرک 
، دشاب مه  رگا  هزات  دوب ؛ دهاوخن  تیقفوم  دشابن ، يا  هنامیمـص  يراکمه  نینچ  رگا  تسا و  بالقنا  نیا  ناراکردـنا  تسد  نارادـفرط و  مامت  هبناج  همه 

نیرتهب منک  یم  نامگ  دوب و  نم  يروهمج  تسایر  يارب  مدرم  نیب  رد  يا  همزمز  هک  دش  عورـش  ینامز  زا  تاماهتا  نیا  .دوب  دهاوخن  یمتح  تیقفوم  زاب 
بیترت نیدـب  دـنداد و  نارهت  مدرم  هک  هدوب  يرفن  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  يارآ  نیمه  باوج ، نیرت  حیرـص  باوج و  نیرت  هدـنک  تسوپ  باوج و 

« .دنرادن شزرا  يزیشپ  مدرم  شیپ  تاماهتا  نیا  هک  دندرک  تباث 

نیا هک  یلاـح  رد  دـشاب ؛ یم  مدرم  فرط  زا  هدراو ، تاـماهتا  در  ياـنعم  هب  تقیقح  رد  امـش  باـختنا  هک  دـیدومرف  نم  یلبق  لاؤس  خـساپ  رد  امـش  : » س
نیا هب  هجوت  اب  .تسا  هدوب  هورگ  نیا  بناج  زا  امش  هب  هدراو  تاماهتا  تقیقح ، رد  هک  دهد  یم  رارق  ییاه  تیـصخش  دارفا و  رانک  رد  ار  امـش  تاباختنا ،
نیا دنـشاب ، هداد  يأر  دیاب  زین  هورگ  نیا  هب  دنا ، هداد  يأر  امـش  هب  هک  یناسک  تسا و  هدوب  ارآ  قلطم  تیرثکا  اب  لوا ، رود  ناگدـنیامن  باختنا  هک  هتکن 

»؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  ضقانت 

تسا مزال  تکلمم  يارب  ناشدوجو  هک  یناسک  دشاب ، راک  رد  یبصعت  هک  نآ  نودب  میدرک  یعس  دش ، رشتنم  ام  هورگ  فرط  زا  هک  مانمه  تسیل  رد  : » ج
مه دوب  یناحور  مه  دوب ؛ ماـنمه  تسیل  رد  اـهنآ  رفن   12 دـندرک ، ادـیپ  قلطم  تیرثکا  هک  يرفن  نیا 18  زا  و  دـنوش ، هتـشاذگ  تسیل  رد  دـنراد ، یقح  و 
هن فالتخا  متفگ -  یم  هشیمه  هک  نم -  رظن  هب  .دندوبن  ای  دندوب  تقوم  تلود  رد  هک  یناسک  ای  يدازآ ؛ تضهن  زا  مه  یلم و  ههبج  زا  مه  یناحورریغ ؛
رد مدوب و  يراکمه  هب  دـقتعم  نم  نوچ  دـشاب ؛ مه  تمحر  أشنم  دـناوت  یم  رفن ، کـی  هدومرف  هب  یتح  تین و  ءوس  رب  لـیلد  هن  تسا و  ینمـشد  رب  لـیلد 
زا .دوبن  تسیل  نیا  رد  اه  ینیئوخ  ياقآ  ًالثم  دـندوب ؛ نآ  رد  دـندناوخ ، هک  یماسا  نیا  زا  یـضعب  مانمه ، تسیل  رد  .ما  هدرک  يراکمه  اه  یلیخ  اـب  مرمع 
زا لبق  ام  هک  دـندوب  یناسک  اهنیا  .نارهت  هعمج  ماما  ياقآ  دـندوب و  يروفغ  هدازلگ  ياقآ  یناـمرک و  یتجح  ياـقآ  یناجنـسفر ، یمـشاه  ياـقآ  نیممعم 
منک یمن  رکف  هدـنب  يارآ  اهنآ ، مه  مدوب  نیگنـس  يارآ  ياراد  هدـنب  مه  هک  نیا  هب  دوش  یم  ریبعت  يروطچ  هک  نیا  اما  میتشاد ؛ يراکمه  اهنآ  اب  بالقنا 

و لیخت ، هن  و  عنصت ، هن  تسا ، هتشاد  تلاخد  نآ  رد  بلقت  هن  تسا ؛ هدوب  یعیبط  يارآ  دصرددص  هک  ناتسودریغ ) هچ  ناتسود و   ) دشاب نآ  رکنم  یسک 
نم يارب  فلتخم  طاقن  زا  هک  ییاه  شرازگ  .تسا  هتفرگ  تروص  یبلقت  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  ره  هب  نارگید  دروم  رد  اما  رگید ؛ یسایس  ریبادت  هن 
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بخ دراد و  دوجو  داوـس  یب  رفن  رازه  دودح 500  نارهت  دوخ  رد  .دنک  یم  مدرم  يداوس  یب  زا  يددـعتم  ياه  هدافتـسا  ءوس  زا  تیاکح  تسا ، هدیـسر 
هتـشادن يداریا  ینوناق  رظن  زا  دیاش  هلئـسم  نیا  دـنا و  هتـشون  هتـساوخ ، ناشلد  هک  روط  ره  دنـسیون ، یم  ادـیدناک  اهنیا  يارب  هک  یناسک  هک  تسا  یعیبط 

نیا هب  يرفن  تفه  تئیه  هک  مراودـیما  نم  .تسین  رادروخرب  ینوناـق  تیعورـشم  زا  هدوبن و  حیحـص  باـختنا  نیا  هک  تفگ  ناوـت  یم  ًاـنطاب  یلو  دـشاب ،
یم یطولخم  مه  نارگید  يارآ  نیاربانب ، .مینیب  یم  نامدوخ  رد  ار  راـصحنا  هن  میتسه ، نارگید  دوسح  هن  تقو  چـیه  اـم  لاـح  ره  هب  .دـنک  هجوت  لـئاسم 

هک یناسک  همه  هب  نم  فصولا  عم  .هدمآ  تسد  هب  بلقت  هدافتـسا و  ءوس  اب  هک  ییارآ  مه  هناصلخم و  هنا و  دقتعم  یقیقح  یعقاو و  يارآ  زا  دشاب  دـناوت 
رد میناوتب  یتسود  مهافت و  اب  دعب  هب  نیا  زا  ما ، هتـشاد  یفالتخا  اهنآ  اب  هتـشذگ  رد  رگا  هک  مدـنموزرآ  میوگ و  یم  کیربت  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  ییارآ 

« .مینکب تمدخ  تکلمم  هب  مه  رانک 

صاخ بزح  هورگ و  عفن  هب  يا  هدـع  تافلخت  تابلقت و  زا  تیاکح  یلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  لوا  رود  رد  یتاباختنا  نیـسرزاب  ياـه  شرازگ  : » س
ریزگاـن ار  تاـبلقت  زا  زیرگ  هک  تسا  هتفرگ  ماـجنا  یتروـص  هب  تاـباختنا  نیا  شنیزگ  هوـحن  مزیناـکم و  هک  دـندقتعم  يا  هدـع  هطبار  نـیا  رد  .دـنک  یم 

سلجم يادیدناک  ناشدوخ  هک  نیا  ای  دنراد و  یهورگ  یگتسباو  هک  یـصاخشا  هب  تاباختنا  يرازگرب  تیلوئـسم  ندرپس  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ هدنادرگ 
قباس ناراکمه  نیزگیاج  تاباختنا ، زا  لبق  یتدم  زا  هک  ینارادـشخب  نارادـنامرف و  طسوت  تراظن  تئیه  باختنا  رایتخا  ندرپس  ای  دنتـسه ، یلم  ياروش 

تاباختنا نوناق  هک  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  یکی  ناونع  هب  امـش  .دنک  یم  ریذپان  بانتجا  ار  بلقت  عوقو  لامعا ، هنوگ  نیا  لاح  ره  هب  دنا ، هدـش  دوخ 
رد رت  ملاس  تاباختنا  ماجنا  هنیمز  رد  ییاـهدومنهر  رگا  ًاـنایحا  دـییامرفب و  هطبار  نیا  رد  ار  ناـترظن  تسا  نکمم  تسا ، هدیـسر  بیوصت  هب  اروش  نآ  رد 

»؟ دینک نایب  دیراد ، مود  رود 

مه قفاوم و  هورگ  مه  اج ، نآ  .دـمآ  لمع  هب  نویزیولت  رد  يا  هرظاـنم  دـندید ، مه  مدرم  دـیدوب و  دـهاش  زین  ناـتدوخ  هک  روط  ناـمه  هنیمز  نیا  رد  : » ج
نیا يور  یلیخ  بـالقنا  ياروش  رد  .مدرگ  یمنرب  لـئاسم  نآ  يور  رگید  هدـنب  .دـندرک  ییاـه  تواـضق  همه  مدرم  دـندز و  ار  ناـشاه  فرح  فلاـخم ،
یم رب  رد  ار  فـلتخم  دروـم  منک 15  یم  رکف  هک  تاـبلقت  دروم  هب  دروم  يور  تاـبلقت ، هب  یگدیـسر  يرفن  تفه  تئیه  اـب  یتـح  دـش و  ثحب  عوـضوم 

تعاس رد 36  ییادـیدناک ، ای  یهورگ  نایز  ای  دوس  هب  هریغ ، ای  یناحور  اـی  یمـسر  تاـماقم  فرط  زا  ًـالثم  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  دـش و  ثحب  تفرگ 
نآ يارآ  دـشاب ، دایز  فالتخا  نیا  رگا  دوش و  رارکت  مود  رود  رد  دـیابن  دوش و  یم  بوسحم  فلخت  لمع  نیا  دـشاب ، هدـش  یغیلبت  ای  يراـهظا  هعونمم 

تلود .تسین  ریذپ  ناکما  ایند  ياج  چیه  رد  بلقت  زا  يریگولج  هک  تسا  عوضوم  نیا  مهد  رکذـت  هک  مناد  یم  مزال  هک  ار  يزیچ  .دوش  لطاب  قودـنص 
تسرد تهج  کی  زا  نیا  بخ  .دیا  هدرک  روما  ردصم  رد  ار  دوخ  ناتسود  ناکیدزن و  ارچ  امش  دنتفگ  یم  اه  یلیخ  .دوب  لاکـشا  نیا  راتفرگ  مه  تقوم 

تسا و
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مه طلغ  اما  دندرپس ؛ یم  ناشتسود  هب  ار  اهراک  دننک ، هدافتـسا  ءوس  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  ًالومعم  هک  نیا  لیلد  هب  دوب  تسرد  طلغ : رگید  یتهج  زا 
هب مه  روشک  ترازو  لوئـسم  منک  ضرع  دیاب  هطبار  نیمه  رد  .ددرگ  ناونع  یلئاسم  نینچ  دـیابن  میتشاد ، ام  هک  یتین  نسح  هب  هجوت  اب  هک  نیا  يارب  دوب 

چیه ینک ، ياقآ  روشک  ترازو  تسرپرـس  هتبلا  .رخالا  یلا  و  دراد ، دامتعا  ییارجا  تئیه  دارفا  نیا  هب  مه  رادنامرف  نآ  .دراد  دامتعا  رادـنامرف  هدـع  کی 
نارادناتـسا و ناـیاقآ  هـک  دـنامن  هتفگاـن  یناجنـسفر ، ياـقآ  ناـشیا  فلـس  دروـم  رد  نـینچمه  .دور  یمن  ناـشیا  يزرو  ضرغ  تینءوـس و  هبئاـش  هنوـگ 

دعب ما  ینارنخس  نیلوا  رد  هک  روط  نامه  مه  ام  دوخ  هک  نیا  نمض  .دندوب  هدش  باختنا  نایغابص  ياقآ  هرود  رد  هک  دندوب  ییاه  نامه  رثکا  نارادنامرف 
نآ رد  ًاملـسم  تاباختنا  نیا  هک  منک  ضرع  دـیاب  تروص  ره  هب  .مروخ  یمن  مسق  سک  چـیه  يور  هک  متفگ  هاگـشناد  رد  ماما ، زا  تیرومأم  تفایرد  زا 
نِم یلو  دوش ؛ یگدیـسر  دیاب  هیقب  هب  تروص  ره  هب  یلو  دریگب ، ار  نآ  ولج  دـناوت  یمن  ینوناق  چـیه  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یتابلقت 

(1)« .درادن ینوناق  رابتعا  سلجم  مییوگب  هک  تسین  يروط  تاباختنا  نیا  عومجملا  ثیح 

746

هدـنیآ و سلجم  بیکرت  هرابرد  ییوگو  تفگ  دـنیوگ " یم  هدـنیآ  سلجم  زا  ناگدـنیامن   " ناونع اب  يا  هحفـص  رد  ناـهیک ، هماـنزور  زورما  هرامـش  رد 
دصرد زا 50  رتالاب   ) ارآ قلطم  تیرثکا  زئاح  تاباختنا  لوا  هلحرم  رد  هک  یناسک  زا  نت  راـهچ  اـب  وگو  تفگ  نیا  .تسا  هدـش  جرد  رگید  لـئاسم  یخرب 

اه ینیئوخ  يوسوم  مالسالا  تجح  رنهاب ، داوجدمحم  رتکد  مالـسالا  تجح  زا : دنترابع  نت  راهچ  نیا  ناهیک  هتـشون  هب  .تسا  هدش  ماجنا  دنا ، هدش  ارآ )
لیکشت يدوز  هب   " هک بالقنا " سلجم  نیتسخن   " بیکرت هرابرد  دارفا  نیا  ياه  هاگدید  .ناهفصا  زا  نایتمالـس  دمحا  و  نارهت ، زا  يدزی  میهاربا  رتکد  و 

: تسا لیذ  رارق  هب  دش ،" دهاوخ 

حانج زا  يدارفا  سلجم ، رد  رگا  نم  هدیقع  هب  دشاب و  یبولطم  بیکرت  دناوت  یم  سلجم  بیکرت  هک  منک  یم  رکف  نم  : » نارهت هدنیامن  رنهاب  داوجدمحم 
هب دـیکأت  اـب  .دوش  حرطم  دـناوت  یم  فلتخم  تارظن  اروش  سلجم  رد  هک  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  بولطم  سلجم  بیکرت  دـنوش ، دراو  یـسایس  فلتخم  ياـه 

سلجم میناوت  یم  اـم  تفاـی ، دـنهاوخ  هار  سلجم  هب  مود  رود  رد  هک  یناگدـنیامن  تسیل  هب  هجوـت  اـب  نینچمه  دـنا و  هدـش  باـختنا  هک  یناـسک  تسیل 
« .میشاب هتشاد  یگنهامه  ًاتبسن  دنمورین و 

هناشن سلجم  بیکرت  دراد و  دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  یتیعـضو  هدننک  سکعنم  تسرد  یلعف  سلجم  : » نارهت هدـنیامن  اه  ینیئوخ  يوسوم  دـمحمدیس 
نیب رد  توافتم  ياه  شیارگ  فلتخم و  راکفا  هک  تسا  یعیبط  دشاب و  تسدـکی  رـسارس  هک  تسین  یعامتجا  ام  هعماج  .تسا  هعماج  لک  بیکرت  زا  يا 

یسلجم ام  نیاربانب  دننک ؛ رکف  مه  لثم  ناگدنیامن  همه  دشاب و  تسدکی  سلجم  دیابن  سلجم  ًاملـسم  .دوش  یم  سکعنم  سلجم  رد  دراد و  دوجو  مدرم 
« .تشاد میهاوخ  نوگانوگ  ياه  شیارگ  فلتخم و  راکفا  اب 
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( ءارآ دصرد  زا 50  رتالاب  تیرثکا  زئاح  ) سلجم تاباختنا  لوا  هلحرم  نابختنم  زا  رفن  راهچ  اب  بـالقنا " سلجم  نیتسخن  بیکرت  هراـبرد   " زورما ناـهیک 
یتآ سلجم  یـسایس  عونت  زا  يدامن  .دـنک  یم  یگدـنیامن  ار  ینونک  یـسایس  مهم  نایرج  راهچ  هک  هرفن  راهچ  بیکرت  نیا  ًاـقافتا  .تسا  هدرک  هبحاـصم 

.تسا

دارفا و رگا  رنهاب : داوجدمحم 

.دوبدهاوخ بولطم  سلجم  بیکرت  دنوشب  سلجم  دراو  یسایس  فلتخم  ياه  حانج 

هدنیآ سلجم  نایتمالس : دمحا 

.تشاد دهاوخن  یصخشم  ینویسکارف  یبزح و  هرهچ  ناریا 

هدنیآ سلجم  يدزی : میهاربا 

.تسام بالقنا  نورد  یمالسا  یسایس و  فلتخم  تاشیارگ  رادومن 

سلجم اه : ینییوخ  يوسوم  دمحمدیس 

فلتخم راکفا  اب  یسلجم  .دراد  دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  یتیعضو  هدننک  سکعنم  تسرد  یلعف 

.تشاد میهاوخ  نوگانوگ  ياه  شیارگ  و 

کی بیکرت  ندوب  بسانم  رگا  .تسا  ام  بالقنا  نورد  رد  یمالسا  یسایس و  فلتخم  تاشیارگ  رادومن  هدنیآ  سلجم  رد  : » نارهت هدنیامن  يدزی  میهاربا 
نیا دزاس ، سکعنم  یمالـسا  بالقنا  بوچراچ  رد  ار  هعماج  لاعف  یـسایس و  تاـشیارگ  تیرثکا  اـی  همه و  دـناوتب  هک  مینک  ریبعت  اـنعم  نیا  هب  ار  سلجم 

بالقنا ياه  نامرآ  اه و  فدـه  اب  هطبار  رد  هک  دـشاب  نیا  سلجم  ناگدـنیامن  بیکرت  ندوب  بساـنم  زا  روظنم  رگا  اـما  تسا ؛ یبساـنم  سلجم  سلجم ،
« .دوب ناگدنیامن  درکلمع  سلجم و  لیکشت  راظتنا  رد  دیاب  دنک ، لمع  هتسیاب  هتسیاش و  روط  هب  دناوتب 

صخـشم ینویـسکارف  یبزح و  هرهچ  ناریا  هدنیآ  سلجم  نم  رظن  هب  دنا ، هدش  باختنا  نونکات  هک  یناگدنیامن  اب  : » ناهفـصا هدنیامن   (1) نایتمالس دمحا 
يأر يا  هلحرم  یعـضوم و  لئاسم  ربانب  دـنهدب ، يأر  یبزح  نیلپیـسید  طابـضنا و  ربانب  دـیاب  هک  یلاح  رد  ناگدـنیامن  نیا ، هب  هجوت  اب  تشاد و  دـهاوخن 

نم رظن  هب  .دشاب  رضم  دناوت  یم  درادن ، دوجو  یـسایس  ياهرداک  نیب  یـسایس  تهج  زا  يدایز  ماجـسنا  هک  یطیارـش  رد  يا  هلئـسم  نینچ  داد و  دنهاوخ 
سیئر هیرجم و  هوق  ًاـصوصخ  يروشک  ياوق  ریاـس  اـب  ار  شدوخ  ًاـیناث  و  دروآ ، دوجو  هب  شدوـخ  نورد  رد  یگنهاـمه  ًـالوا  دـناوتن  هدـنیآ  سلجم  رگا 
دهاوخ نآ  تابث  زا  دـیازفیب ، روشک  تابث  رب  هک  نیا  ياج  هب  دـنک ، هارمه  هناـگ ، هس  ياوق  هدـننک  گـنهامه  مه  تسا و  روهمج  سیئر  مه  هک  روهمج 

باختنا مود  رود  رد  دنتـسه و  ادـیدناک  هک  ییاهنیا  يارب  هچ  دـنا و  هدـش  باختنا  هک  یناگدـنیامن  يارب  هچ  لوا ، هلحرم  رد  نم  رظن  هب  نیاربانب  تساک ؛
تیولوا يروما  هچ  يارب  دننکب و  دنهاوخ  یم  ییاهراک  هچ  دنراد و  ییاه  همانرب  هچ  ًاقیقد  هدنیآ  لاس  راهچ  رد  هک  دـشاب  صخـشم  دـیاب  دـش ، دـنهاوخ 

ربانب دنهاوخب  دنشابن و  دید  نیا  ياراد  ناگدنیامن  رگا  .دنتسه  لئاق  رت  شیب 
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(1)« .دوب میهاوخ  هجاوم  یتتشتم  سلجم  اب  ام  دنریگب ، میمصت  اه  یبیرف  ماوع  زا  یضعب  ریثأت  تحت  دوجوم و  یسایس  وج  اب  بسانتم  زور و  لئاسم 
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يراج لاس  هجدوب  هرابرد  یبلاطم  سراپ ، يرازگربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  زورما  هجدوب ، هماـنرب و  ناـمزاس  تسرپرـس  رواـشم و  ریزو  یباحـس  هللا  تزع 
.تسا هدافتسا  لباق  ینونک ، عاضوا  رد  روشک  يداصتقا  عضو  میسرت  رد  هک  درک  نایب 

تفن شورف  دمآرد  لحم  زا  یکی  تسا ، هدش  ینیب  شیپ  هجدوب ، رد  هک  ام  لاسما  دمآرد  عبنم  یلک  روط  هب  : » تفگ یباحس  تلود ، دمآرد  عبانم  هرابرد 
عومجم اب  : » تفگ وا  .تسا » جراخ  رد  تلود  يراذـگ  هیامرـس  ًالامتحا  و  لخاد ، رد  یتلود  ياـه  تکرـش  دـمآرد  یتاـیلام ، دـمآرد  لـحم  زا  يرگید  و 

دروم رد  دوب و  دهاوخ  لایر  درایلیم  تفن 1623  دـمآرد  تسا ، هدـمآ  لمع  هب  تفن  شورف  ظاحل  زا  هک  يرگید  ياه  ینیب  شیپ  اه و  قفاوت  اهدادرارق و 
« .داد دهاوخ  لیکشت  ار  روشک  لک  دمآرد  لایر  درایلیم  ًاعمج 2230  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  لایر  درایلیم   600 ...یلخاد ، عبانم  ریاس 

ياه هنیزه  يرگید  يراج و  ياه  هنیزه  یکی  دنوش : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  تلود  ياه  هنیزه  : » تشاد راهظا  تلود  يراج  ياه  هنیزه  دروم  رد  یباحس 
یم لایر  درایلیم  دودح 1650  هک  يراج  هجدوب  باسح  اب  زین  ینارمع و  هجدوب  مهـس  لایر  درایلیم  هسیاقم 943  اب  .تباث ...  يراذگ  هیامرـس  ای  ینارمع 

هجدوب رـسک  مقر  نیا  هب  میراد ، جراخ  هب  هک  ییاه  ماو  یهدـب  تباب  رگید  لایر  دراـیلیم  هتبلا 20  .تشاد  میهاوخ  هجدوب  رـسک  لایر  درایلیم   343 دوش ،
هنافـسأتم میهد ، همادا  هدنیآ  نایلاس  یط  رد  بیترت  نیا  اب  هچنانچ  .دشاب  یم  ملاسان  هجدوب  کی  هجدوب  نیا  هک  درک  دیهاوخ  قیدصت  .دش  دهاوخ  هفاضا 

نییاپ ار  يراج  ياه  هنیزه  هک  نیا  یکی  دریذپ : ماجنا  هجدوب  رد  هدمع  راک  هس  دـیاب  نم  رظن  هب  .دوب ...  دـهاوخ  نکممریغ  لاحم و  یگتـسباو  زا  جورخ 
« .میهد شیازفا  دیاب  ار  ینارمع  ياه  هنیزه  مهس  موس  و  میربب ، الاب  ار  دمآرد  عبانم  مود  میروآ ،

نآ دصرد  اهنت 10  .دوش  یم  یتلود  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  فرـص  هجدوب ، نیا  زا  دصرد   90 : » تفگ يراج  ياه  هنیزه  ندروآ  نییاپ  هراـبرد  يو 
دصرد دودح 40  دنهد ؛ یم  لیکشت  ار  روشک  لاعف  يورین  هدمع  شخب  تلود  نانکراک  : » دوزفا وا  .تسا » یتلود  ياه  هاگتسد  رگید  ياه  هنیزه  فرص 

راک زا  ای  دنریگب و  ار  يرت  مک  دزمتسد  قوقح و  دننک و  مک  ار  فرصم  دننک ، مک  ار  دوخ  تاعقوت  نانکراک  نیا  رگا  هک  دنتسه ، روشک  لاعف  يورین  زا 
دنهاوخ ام  یفرـصم  هعماج  هب  یگرزب  تمدخ  هار  نیا  رد  دش و  دنهاوخ  یلم  لوصحم  ای  یلم  دمآرد  ثعاب  دنزادرپب ، دیلوت  راک  هب  دـنور و  رانک  یتلود 

« .درک

کی : » تشادراهظا روشک  ینارمع  هجدوب  دروم  رد  سپس  هجدوب  همانرب و  نامزاس  تسرپرس 
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حلاصم هب  رضم  تاهج  زا  یضعب  رد  دیفمریغ  ًارثکا  جرخرپ و  میظع و  ياه  حرط  ثراو  لاس 58  زاغآ  زا  بالقنا  تلود  هک  دوش  هتفگ  دیاب  خلت  تقیقح 
اهر دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  تسناوت  یمن  تلود  نیاربانب  دـندوب ؛ هتفرگرب  رد  ار  اه  هنیزه  زا  يا  هدـمع  تمـسق  اه  حرط  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدوب  یلم 

مامت رت  نازرا  ات  دروایب  نییاپ  ار  اهنآ  هزادنا  درادناتـسا و  ًالوا  شـشوک  اه و  ییوج  هفرـص  اب  هتبلا  .دهد  همادا  ار  اه  حرط  نیا  هک  دش  روبجم  راچان  دنک ؛
نیا ریسا  ام  عومجم  رد  یلو  میهد ؛ همادا  زین  يراج  لاس  رد  ار  هار  نیا  هک  میراچان  دیآ و  لمع  هب  يریگولج  رت  شیب  شاپ  تخیر و  زا  یناث  رد  و  دوش ،
یمک شخب  هجدوب  نیا  زا  سپ  .دـش  دـهاوخراک  نیا  فرـص  هجدوب  نیا  زا  هدـمع  شخب  هدیـسرن ، نایاپ  هب  اه  حرط  نیا  هک  ینامز  ات  میتسه و  اـه  حرط 

(1)« .میربب الاب  ار  فعضتسم  تاقبط  دمآرد  تورث ، هنالداع  عیزوت  اب  ًاصوصخم  دیلوت  رد  رت  يرورض  رتدیفم و  ياه  حرط  اب  هک  دنام  یم  یقاب 
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شقن فیاظو و  عونت  هدنهد  ناشن  هک  دومن  حرطم  یبلاطم  درک و  لاسرا  نآ  یهدنامرف  هاپـس و  يزکرم  داتـس  يارب  يا  همان  زورما  اراتـسآ  هاپـس  هدنامرف 
يریگرد اب  هلباقم  قارع ، يزرم  تاکرحت  اـب  دروخرب  هلمج  زا  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  یفلتخم  لـئاسم  تاـعوضوم و  هک  یفیاـظو  تسا ؛ هاپـس  ینونک  ياـه 

ياج هب  روبزم ، همان  عورـش  رد  .يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، یتدـیقع ، فلتخم  لـئاسم  و  يرهـش ، ياـه  يریگرد  عاونا  ناتـسدرک ، رد  هناحلـسم  ياـه 
: تسا هدش  جرد  وحن  نیا  هب  نآرق  زا  يا  هیآ  همان ، ناونع  عوضوم و 

هدئام 90] « ] .َنُوِحْلُفت ْْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجر  ُمالْزَْالا  ُباْصن َو  ْاْلا  ُرِْسیَْملا َو  ُرْمَخلا َو  امَّنِا  عوضوم : »

: تسا حرش  نیا  هب  همان  نتم 

یگدیـسر تهج  يرفن  جـنپ  هورگ  هس  هب  هخروـم 27/1/59 ، هبنـشراهچ  زور  نآ ، مکح  هب  اـنب  میرک و  نآرق  هب  هراختـسا  اـب  .نیملاـعلا  ّبر  هللا  دـمحلا  »
نارادژالپ اب  بدا  تیاهن  تیاعر  مارتحا و  اب  رادـساپ  ناردارب  تیرومأم ، نیا  رد  دـش و  هداد  تیرومأم  ایرد  رانک  رد  رقتـسم  یـشورف  بورـشم  ياهژالپ 

تلاـح ًاـبیرقت  عطق و  ار  قرب  روتنک  ژـالپ  بحاـص  يرفن ، جـنپ  هورگ  نیمه  زا  یکی  شیتفت  رد  و  دـندوب ، هدروآ  لـمع  هب  قیقد  شیتـفت  هدـش و  ور  هبور 
" .ل.ع "1 زا : دنترابع  نازادناریت  .دندرک و  کیلش  ییاوه  ریت  دادعت 10  هب  هرخالاب  لمحت ، ربص و  زا  سپ  هورگ  نیا  عقوم ، نیمه  رد  دوب و  هتفرگ  مجاهت 
2 هدکیم ، صوصخم  فصن  يرطب   4 هدکیم ، صوصخم  رپ  يرطب   29 لکت ، اکدو  رپ  يرطب  دادعت 12  هب  هرخالاب  "(2) و  .ع.ح "4 .آ.ح " "3 .س.ب " "2

یلکلا تابورـشم  یلاخ  يرطب  یلیخ  و  ، walker بورشم يرطب  مینو  کی  یکـسیو و  کی  ، haig یکـسیو يرطب  هیداحتا ، اکدو  صوصخم  يرطب 
طسوت
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ناتسداد اذل  و  درادن ، عرش  مکاح  رهش  نیا  هک  نیا  تلع  هب  .دش و  هداد  اراتسآ  ناتسرهش  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  لیوحت  هتفرگ و  رومأم  ناردارب 
ود هک  دندومن  نادنز  هناور  ار   (1) .فلا .غ  .ش.ر ، .ب.ص ، ياه  مان  هب  ناشورف  بورـشم  نارادژالپ و  زا  رفن  هس  ره  روپ ، ضرف  ردارب  یمالـسا ، بالقنا 

رمخلا مئاد  تسم و  اهدص  زور  ره  هتبلا  .دشاب  یم  تشادزاب  زونه  .ب.ص  یلو  دـندش ؛]  ] دازآ زور  کی  زا  سپ  .فلا.غ  .ش.ر و  ياه  مان  هب  اهنآ  زا  رفن 
دارفا و نوچمه  يارب  دناوت  یمن  هاپـس  ار  تازاجم  چیه  رهـش ، نیا  رد  عرـش  مکاح  مدع  تلع  هب  یلو  دـندرگ ؛ یم  هنادازآ  رهـش  نیا  رد  رمخلا  براش  و 

.دیامن يراج  رهش  نیا  نادجو  یب  ناشورف  نارگ  صخالاب 

طسوت دش ، یم  لمح  .ت.فلا ** طسوت  هک  یکیتسالپ  ياه  نلاگ  رد  یلکلا  بورشم  رتیل  رادقم 22  هب  ینعی  يرتیل  نلاگ 22  ود  نآ ، زا  لبق  بش  دنچ 
.درک مدهنم  ار  تابورشم  هاپس  دیدرگ و  دازآ  روپ  ضرف  دمحم  ردارب  ناتسداد  طسوت  هزور  هس  تشادزاب  زا  سپ  ریگتسد و  رادساپ  ناردارب 

رد زونه  .م.ش.ص  ياقآ  دـش و  هتفرگ  نارادـساپ  طسوت  .م.ش.ص ***"  " مان هب  یـصخش  زا  هلول ، دادـعت 53  هب  كایرت  داوم  زین  نآ  زا  لبق  بش  دـنچ 
هلول .دـننکب و 53  یگدیـسر  روما  نیا  هب  ای  دنتـسرفب  رهـش  نیا  هب  یعرـش  مکاح  ددرگ و  یتمحرم  فطل و  مق  زا  هک  نیا  ات  درب ، یم  رـس  هب  هاگتـشادزاب 

(2)« .هتاکرب هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلاو  .تسا  دوجوم  نارادساپ  هاپس  رابنا  رد  كایرت 

749

للع هب  يا  هدنکارپ  ياه  یمارآان  زین  روشک  ياهرهش  زا  یـضعب  رد  اه ، هاگـشناد  زین  نیـشندرک و  یحاون  يزرم  قطانم  هب  طوبرم  ياه  یمارآان  رب  هوالع 
.دراد دوجو  فلتخم 

زا یهورگ  تشون : هراب  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  هماـنزور  .دـیماجنا  ییاوه  يزادـناریت  يریگرد و  هب  ناراـکیب ، ناونع  اـب  یعمجت  زورما  حبـص  تشر  رد 
هاپـس دارفا  تمواقم  اب  دنتـشاد ، ار  يرادناتـسا  هب  دورو  دـصق  هک  هدـع  نیا  .دـندرک  عامتجا  يرادناتـسا  لـباقم  رد  تشر  راـکیب  نارگراـک  اـه و  هملپید 

، هتشذگ ياهزور  لاور  هب  تشاد : مالعا  عمجت  نیا  رد  هدش  داجیا  يریگرد  دروم  رد  نالیگ ، ناتسا  رادناتسا  يراصنا  سدنهم  .دندش  ور  هبور  نارادساپ 
هدافتسا تکلمم  ساسح  تیعقوم  نیا  زا  دنتـسه ، اج  همه  رد  هک  بالقنادض  لماوع  یخرب  دندرک  هعجارم  يرادناتـسا  هب  راکیب  ياه  هملپید  نارگراک و 

نارادساپ .دننک  حالس  علخ  ار  نارادساپ  دنتساوخ  یم  اهنآ  .دندش  ور  هبور  نارادساپ  دیدش  تمواقم  اب  هک  دنتـشاد  ار  عاضوا  ندز  مهرب  دصق  دندرک و 
(3) .دنیامن ییاوه  يزادناریت  هب  مادقا  دندش  روبجم  راچان  هب  زین 

ناریا هدوت  بزح  نامزاس  رتفد  .دیدرگ  حورجم  هک  دش  يزادـناریت  هدوت  بزح  هب  ناگتـسباو  زا  یکی  هب  زورما  تسا ، هدوب  مارآان  ًاریخا  هک  دابآ  مرخ  رد 
نمض ام  : » درک مالعا  دابآ  مرخ  رد 

1228 ص :
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نیا نالماع  هب  ام  .میراتـساوخ  ار  رورت  نیلماع  تازاجم  بیقعت و  رما  نیلوئـسم  زا  هنازادنا ، هقرفت  هنادرمناوجان و  یبالقنادض ، لامعا  نیا  ندرک  موکحم 
فرحنم ینیمخ  ماما  یقلخ  یتسیلایرپمادـض و  طخ  زا  یناـبیتشپ  رد  ار  اـم  هناحوبذـم ، تاـکرح  نیا  هک  مینک  یم  ناـشنرطاخ  یبالقنادـض  لاـمعا  هنوگ 

(1)« .تخاس دهاوخن 

زا لبق  حورجم  درف  هک  درک  مالعا  يا  هیعالطا  رد  روبزم  نامزاس  .دـش  يزادـناریت  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ناگتـسباو  زا  یکی  هب  ماـگنه  بش  نیمخ  رد 
ییاهر خیرات  هب  يرگید  نینوخ  هیده  ار  يو  هک  تسا  هدش  هفاضا  نینچمه  قلخ  نیدهاجم  هیعالطا  رد  .دیسر  تداهـش  هب  كارا  ناتـسرامیب  هب  ندیـسر 

يدیحوت و هقبط  یب  هعماج  هب  لین  هار  ندومن  راومه  يارب  يرگید  ناغمرا  دسانش و  یم  يرامثتسا  يرامعتسا و  يدادبتـسا و  ياه  متـس  دیق  زا  نهیم  نیا 
(2) .ناملاظ گرم  نافعضتسم و  ییاهن  حتف  زور 

750

نیا اه ، ناتـسرهش  یلاع  شزومآ  زکارم  زا  یـضعب  رد  زورما  لاح ، نیا  رد  .دراد  همادا  نانچمه  يداعریغ  عضو  یلاع ، شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد  رد 
.دروخرب يریگرد و  اب  یضعب  رد  دوب و  هارمه  شمارآ  اب  عضو 

تسا و مارآ  هیمورا  هاگـشناد  عضو  : » تفگ سراپ  يرازگربخ  اـب  ساـمت  رد  زورما  تعاس 11  رد  هیمورا  هاگـشناد  تسرپرـس  يدوهرف  رتکد  هیمورا ، رد 
قاتا تقو  هچ  هک  دنا  هدرکن  مالعا  ام  هب  زونه  یلو  دندرک ؛ اهنآ  هیلخت  هب  عورش  زورما  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ار  هاگـشناد  زا  قاتا  هد  دودح  هک  ییاه  هورگ 
زورید هب  تبـسن  ناشدادـعت  هتبلا  هک  وجـشناد  يدادـعت  یلو  میدرک ؛ مالعا  لـیطعت  ار  هیمورا  هاگـشناد  زورید  اـم  : » دوزفا يو  .دـنهد » یم  لـیوحت  ار  اـه 

(3)« .تسا هدادن  يور  يا  هثداح  هنوگ  چیه  نونکات  دننک و  یم  دمآ  تفر و  هاگشناد  هطوحم  رد  تسا ، رت  مک  ( 30/1/59)

ییاروش بالقنا ، ياروش  ياهروتـسد  يارجا  رب  ینبم  نامرک ، هاگـشناد  ماما " طخ  هب  دـقتعم  ناملـسم  نایوجـشناد   " هرامـش 4 هیعالطا  وریپ  نامرک ، رد 
فلتخم ياه  هورگ  : » درک مالعا  اروش  نیا  .نارادـساپ  هاپـس  و  تاـماظتنا ، يزکرم  هتیمک  ییوجـشناد ، ناگدـنیامن  نویناـحور ، زا  لکـشتم  دـش  لیکـشت 

تیعوضوم نامرک  یـشزومآ  زکارم  زا  اه  هورگ  داتـس  لاقتنا  ور  نیا  زا  دـنرادن ؛ یـصخشم  داتـس  داژن  فینح  عمتجم  نامرک و  هاگـشناد  رد  ییوجـشناد 
هتیمک تسا ، يرورـض  رایـسب  هاگـشناد  تظفاحم  اه ] هورگ  ياهداتـس  هیلخت  يارب  یمـسر  هدش  مالعا  تلهم   ] هبنـشود زور  رـصع  نایاپ  ات  نوچ  درادن و 

(4)« .تشاد دنهاوخ  هدهع  رب  ار  هاگشناد  تظفاحم  هدننک ، فرصت  نایوجشناد  قافتا  هب  يزکرم 

رد یگنهرف  بالقنا  کی  تهج  رد  درک  اضاقت  لوئسم  هاگآ و  ناناملسم  همه  زا  ناتسچولب  ناتسیس و  هاگشناد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  نادهاز ، رد 
(5) .دننک يراکمه  نایوجشناد  اب  ناریا ، رسارس  ياه  هاگشناد 
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(1) دندش حورجم  رفن  ود  دییارگ و  تنوشخ  هب  رهش ، نیا  هاگشناد  رد  عضاوم  مالعا  تارهاظت و  زورما  دنجریب ، رد 

عاضوا هک  تسا  یلاح  رد  نیا  (2) .دننک یم  تظافح  نآ  زا  رسلباب  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  تسا و  لیطعت  نانچمه  رهش  نیا  یلاع  هسردم  رسلباب ، رد 
(3) .تسا لیطعت  زورما  رسلباب ، هدکشناد  هب  کیدزن  سرادم  زا  یخرب  تسین و  يداع  رهش 

زور ات  ار  هدکشناد  نیا  لباب ، فابل  هیدمـص  ینف  هدکـشناد  نالوئـسم  بالقنا ، ياروش  میمـصت  ربخ  مالعا  یپ  رد  ، » دادماب راگنربخ  شرازگ  هب  لباب ، رد 
هبور جنشت  اب  هدکشناد  نیا  طیحم  هتشذگ  زور  ود  فالخرب  ییوجشناد ، مارآ  طیحم  عضو  هب  هجوت  اب  هدکشناد  لیطعت  مالعا  اب  .دندرک  لیطعت  هبنش  هس 
رهـش ياه  نابایخ  رد  دوخ ، ناراداوه  لباب و  ياـه  ناتـسریبد  نازومآ  شناد  زا  یهورگ  قاـفتا  هب  ضارتعا ، ناونع  هب  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  دـش و  ور 
زامن نایرج ، نیا  اب  طابترا  رد  .دندش  نصحتم  هدکـشناد  یجورخ  هطوحم  رد  تسا ، ام  هناخ  هاگـشناد  راعـش  اب  رهظزادعب  زا  دندز و  ییامیپهار  هب  تسد 

رد يو  .دش  رازگرب  هدکـشناد  يزکرم  نامتخاس  لباقم  رد  یلم ، ياروش  سلجم  رد  لباب  مدرم  هدنیامن  لضاف  دمحم  مالـسالا  تجح  تماما  هب  تدـحو 
(4) .درک قیوشت  تدحو  داحتا و  هب  ار  اه  هورگ  دوخ  هبطخ 

هدـش مالعا  لـیطعت  زورما  زورید و  يروهمج ، سیئر  یمالـسا و  بـالقنا  ياروش  روتـسد  يارجا  هراـبرد  يزار  هاگـشناد  هیعـالطا  یپ  رد  هاـشنامرک ، رد 
هداتفین یقافتا  هنوگ  چیه  تسا و  هدوب  مارآ  يزار  هاگـشناد  عضو  نونکات  : » درک مالعا  يزار  هاگـشناد  سیئر  يدـسا  رتکد  زورما  رهظ  زا  شیپ   (5) تسا

هدکـشناد طیحم  رد  دوخ  داتـس  لیطعت  هب  تبـسن  زورما  رـصع  ات  تسا  هدش  مالعا  زین  نارگید  هب  دنا و  هدرک  لیطعت  ار  دوخ  داتـس  اه  هورگ  یخرب  .تسا 
مدرم زا  دوش ، یم  شخپ  یلحم  نویزیولت  ویدار  زا  هک  يا  هیعالطا  ساسا  رب  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دننک  مادقا  يزار ، هاگشناد  ياه  تمـسق  ریاس  مولع و 
(6)« .دننک تکرش  ییامیپهار  رد  ررقم  تلهم  نایاپ  رد  هاگشناد ، طیحم  رد  اه  هورگ  ياه  تیلاعف  لیطعت  يارب  دش  دهاوخ  توعد  ناتسا  نالوئسم  و 

يریگرد هدکشناد  رد  عمتجم  ياه  هورگ  نیب  ددعتم ، ياه  ثحب  لابند  هب  دندمآ و  درگ  هدکشناد  نیا  هطوحم  رد  نایوجشناد  زا  یهورگ  رهظزادعب ، اما 
هاشنامرک هاپـس  یمومع  طباور  .تفای  نایاپ  هاشنامرک  ینابرهـش  نارومأم  يروف  هلخادم  اب  يریگرد  نیا  .دیماجنا  رفن  جنپ  ندـش  حورجم  هب  هک  داد  يور 

هدرک ریگتـسد  دنا ، هدوب  زورما  يریگرد  نالماع  زا  هک  ار  ینایوجـشناد  زا  نت  جنپ  مدرم ، زا  یهورگ  هک  درک  مالعا  سراپ  يرازگربخ  هب  تعاس 19:45 
هک مدرم  زا  يا  هدع  نیب  روبزم  يریگرد  یمالسا ، يروهمج  همانزور  شرازگ  هب   (7) .دنا هداد  هاپس  نیا  لیوحت  و 
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هموک هدوت ، بزح  قلخ ، نیدهاجم  ییادف ، راکیپ ، ياه  هورگ  نارادفرط  و  فرط ، کی  زا  دندنک  یم  هدکشناد  راوید  زا  ار  یتسینومک  ياه  هورگ  رتسوپ 
راهچ همانزور ، نیا  شرازگ  هب  .دنا  هتشاد  تکرش  يا  هسلج  رد  نامز  مه  نایوجـشناد ، یمالـسا  نمجنا  و  تسا ، هداد  خر  رگید ، فرط  زا  تارکمد  هل و 

هب سپـس  دنتـسب و  اهدمک  تکمین و  زیم و  اب  ار  هدکـشناد  ياهرد  ادتبا  هدش  دای  ياه  هورگ  ناراداوه  .دـنا  هدوب  مدرم  زا  يریگرد  نیا  ناحورجم  زا  نت 
(1) .دندش رو  هلمح  مدرم 

عامتجا هاگشناد  رد  زین  یـسایس  ياه  هورگ  .دنتـشاد  هدهعرب  بالقنا  نارادساپ  ار  هاگـشناد  تاماظتنا  ظفح  دوب و  مارآ  هاگـشناد  ماگنه  حبـص  زیربت ، رد 
.دمآ دوجو  هب  زیربت  هاگـشناد  رد  يدیدج  تالوحت  حبـص ، تعاس 11  زا  اما  ؛(2) دـندرک یم  نایب  دوخ  نارادـفرط  يارب  ار  دوخ  ياهرظن  دـندوب و  هدرک 

هدیچرب هاگـشناد و  ندش  لیطعت  اب  ار  دوخ  تفلاخم  زیربت ، هاگـشناد  يزکرم  نامتخاس  هدننک  لاغـشا  ناملـسم  نایوجـشناد  ربارب  رد  یـسایس  ياه  هورگ 
تالوحت هک  نیا  رگم  درک ، دـنهاوخن  كرت  ار  دوخ  رتافد  هک  دـنتخاس  ناشنرطاخ  دنتـشاد و  راـهظا  یـسایس  ياـه  هورگ  ياـه  هناـخباتک  رتاـفد و  ندـش 

هدش لیکـشت  يزاسوراد  هدکـشناد  یلاوح  رد  هک  یعامتجا  رد  هک  تفرگ  لکـش  بیترت  نیا  هب  ارجام  (3) .دریگ تروص  اه  هاگشناد  رد  یمدرم  یـساسا 
.دنداد یم  نوگانوگ  ياهراعـش  ناگدننک  عامتجا  .تفای  همادا  نانچمه  زور  رخاوا  ات  عامتجا  نیا  .دش  تئارق  ییوجـشناد  فلتخم  ياه  هورگ  هینایب  دوب ،

هاگـشناد نوریب  زا  يدارفا  زیربت ، هاگـشناد  زورما  تاعمجت  رگید  دننام  عامتجا ، نیا  رد  .دننک  عافد  هاگـشناد  میرح  زا  دنراد  دصق  هک  دندرک  مالعا  اهنآ 
هورگ زا  ینابیتشپ  هب  زیربت  سرادـم  نازومآ  شناد  زا  ییاه  هورگ  تعاس 13  رد  سراپ ، يرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  هب  هلمج  زا  (4) نتشاد تکرش  زین 

(5) .تفرگن تروص  نایوجشناد  فلتخم  ياه  هورگ  نیب  يدروخرب  هنوگ  چیه  یلو  دندمآ ؛ هاگشناد  فرط  هب  یسایس  ياه 

هاگشناد يوگدنلب  زا  نامزاس  ياضعا  دنتسه و  رقتسم  هاگشناد  يزکرم  نامتخاس  رد  نانچمه  زین  هاگشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  نامزاس  رگید ، يوس  زا 
رتافد ندش  هدیچرب  هاگشناد و  يزاسکاپ  هیفصت و  یمالسا و  هاگـشناد  لیکـشت  دوخ ، ياه  ینارنخـس  یط  نانآ  (6) .دـننک یم  شخپ  نآرق  تایآ  هینایب و 

اب زیربت ، هاگـشناد  يزکرم  نامتخاس  هدـننک  لاغـشا  ناملـسم  نایوجـشناد  سراپ ، يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هب  .دنتـسناد  مزال  ار  یـسایس  ياه  هورگ 
یلو دنا ؛ هتخادنا  هار  هب  ام  نیب  فالتخا  داجیا  هنیمز  رد  یتاعیاش  دـنا و  هتـشاد  اپرب  ام  هیلع  یتارهاظت  هئطوت ، نیلماع  دنتـشاد : مالعا  ییاه  هیعالطا  راشتنا 

متـسیس تالوحت  رگید  راب  ناملـسم  نایوجـشناد  اه ، هیعالطا  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  .دش  میهاوخن  فرحنم  دوخ  یبالقنا  تکرح  زا  ام  هک  دننادب  دیاب 
یلاخ ار  دوخ  داتس  دنا  هدامآ  هک  دنا  هدرک  مالعا  دنا و  هتفریذپ  ار  بالقنا  ياروش  تامیمصت  دنا و  هدش  راتساوخ  ار  یمالسا  هاگشناد  داجیا  یشزومآ و 

هب ار  دوخ  رتافد  لیاسو و  دننک و  یلاخ  بالقنا  ياروش  تامیمصت  بجوم  هب  ار  دوخ  ياهداتس  دنا  هتـساوخ  زین  یـسایس  ياه  هورگ  رگید  زا  اهنآ  .دننک 
(7) .دنتشاد ضارتعا  هاگشناد  برد  ندوب  زاب  هب  نایوجشناد  نیا  .دنهد  لیوحت  هحلاص  تاماقم 
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زا تلود  رادفرط  ناملسم  نایوجـشناد  نیب  تسا : هدمآ  يزاسوراد  هدکـشناد  يارجام  هرابرد  دش ، لاسرا  روشک  ترازو  يارب  هک  ینابرهـش  شرازگ  رد 
، رگید يوس  زا  سرادم ، نازومآ  شناد  راکیب و  ناناوج  زا  يدادـعت  لماش  یـضاران  ياه  هورگ  ریاس  کمک  اب  زیربت  يارگ  پچ  نایوجـشناد  وس و  کی 

(1) .تسا هدمآ  رد  یمالسا  ياه  هورگ  لرتنک  تحت  عاضوا  ًاتیاهن  اما  داد ؛ خر  یکچوک  دروخرب 

، نآ هب  هتسباو  تاسسؤم  ناهفصا و  هاگشناد  .دش  يریگولج  ناهفصا  هاگشناد  هطوحم  هب  نایوجشناد  نادنمراک و  ناداتـسا ، دورو  زا  زورما  ناهفـصا ، رد 
ات هک  دندرک  مالعا  نایوجشناد  (2) .تسا هدمآ  رد  دنا ، هدرک  یفرعم  ماما  طخ  وریپ  ار  دوخ  هک  هاگشناد  نیا  نایوجشناد  لاغشا  هب  هتـشذگ  زور  رـصع  زا 
رب درک : مالعا  نایوجشناد  نیا  يوگنخس  (3) .دوب دهاوخ  لیطعت  هاگشناد  نآ ، ياج  هب  یمالـسا  یماظن  ندش  نیزگیاج  یبرغ و  گنهرف  ماظن  ینوگنرس 

یمالـسا دیاب  اه  هاگـشناد  تسا ، هدش  هئارا  اه  هاگـشناد  رد  یـساسا  یبالقنا  داجیا  تهج  روشک ، رـسارس  رد  وجـشناد  اهدص  يوس  زا  هک  یحرط  ساسا 
هک دـش  مالعا  نینچمه  .درک  زاربا  ار  دوخ  فسأت  تسا ، هدـش  هجوت  اه  هورگ  ندـیچرب  هلئـسم  هب  اهنت  حرط ، نیا  يارجا  ياـج  هب  هک  نیا  زا  يو  .دـنوش 

مالعا هوالع  هب  .دننک  يروآ  عمج  ار  دوخ  هب  طوبرم  دانسا  دیاب  اه  هورگ  دش و  دهاوخ  هاگشناد  لیوحت  تسا ، نایوجشناد  رایتخا  رد  هک  ییاه  نامتخاس 
.دوش لاسرا  هاگشناد  شزومآ  هرادا  هب  نایوجشناد  تارمن  لک  دادرخ  زور 14  رثکادح  هک  دوش  یم  رازگرب  يروط  هاگشناد ، مود  لاسمین  تاناحتما  دش 

ياه نامتخاس  كرت  رب  ینبم  بالقنا  ياروش  هیمالعا  رب  دـیکأت  اب  سراـپ ، يرازگربخ  اـب  یـسامت  یط  ناهفـصا  یتعنـص  هاگـشناد  سیئر  نینچمه  زورما 
نایاپ دوخ  لاغشا  هب  تساوخ  اهنآ  زا  تسناد و  هیجوت  لباقریغ  هاگشناد ، ياه  نامتخاس  لاغـشا  رد  ار  یتعنـص  هاگـشناد  نایوجـشناد  مادقا  هدش ، لاغـشا 

تازرابم ندناشک  فارحنا  هب  يارب  هک  دندرک  مالعا  يا  هیعالطا  راشتنا  اب  ناهفصا  یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  ماگـشیپ  نایوجـشناد  لاح  نیا  رد  .دنهد 
(4) دنراد ار  اه  هاگشناد  لالحنا  دصق  مدرم ، هنابلط  قح 

یکـشزپ هدکـشناد  لـباقم  تمواـقم ، نیا  زکرم  .دراد  دوجو  یلاـع ، شزوـمآ  زکارم  رد  اـه  هورگ  رقم  هیلخت  ربارب  رد  ییاـه  تمواـقم  زوـنه  زاریـش ، رد 
هب تسد  یکـشزپ  هدکـشناد  لـباقم  رد  زاریـش  ناـناوج  زا  یفلتخم  ياـه  هورگ  تعاـس 15  رد  ناـهیک ، شرازگ  هب  .تسا  هتفرگ  لکـش  زاریـش  هاگـشناد 

موکحم ار  اـه  هاگـشناد  لاغـشا  اـهنآ   (5) ". دـیدج دراـگ  رب  گرم   " و يزوریپ " هزراـبم ، داـحتا ، : " دـنداد یم  راعـش  اـهنآ  .دـندز  یعــضوم  تارهاـظت 
مدرم زا  ولمم  هک  ییاهراب  تناو  هک  دوب  هتشذگن  فلاخم  ياه  هورگ  عامتجا  زا  تعاس  کی  زا  شیب  ، » زاریـش رد  دادماب  راگنربخ  شرازگ  هب  (6) .دندرک

(7)« .دنتخاس يراوتم  ار  اهنآ  هقیقد ، دنچ  ضرع  رد  دندرک و  هلمح  اه  هورگ  نیا  هب  دوب 

زاریش هاگشناد  فلتخم  ياه  هدکشناد  لاغشا  یبالقنا  لمع  زا   » يا هینایب  راشتنا  اب  زاریش  نارادساپ  هاپس  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  هتـشون  هب  لاح  نیا  رد 
نایوجشناد نامزاس  داتس و  طسوت 
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ینعی نادیهش  نوخ  هرمث  زا  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  تلم ، یمامت  هارمه  شودمه و  بالقنا ، نایهاپـس  هک  دنا  هدرک  مالعا  هدرک و  ینابیتشپ  ناملـسم 
دش و لاسرا  كرتشم  داتس  هب  فیرـشوبا ، هاپـس ، یهدنامرف  فرط  زا  یمایپ  تعاس 16:20 ، رد  نینچمه   (1)« .درک دنهاوخ  ینابیتشپ  یمالـسا  يروهمج 

هاپس زا  هدیسر  ربخ  : » تسا هدمآ  مایپ  نیا  رد  .دش  داقتنا  فلاخم ، ياه  هورگ  لماوع  اب  راتفر  هنیمز  رد  زاریش  ینابرهش  نالوئسم  یخرب  درکلمع  زا  نآ  رد 
چیه هدـش  عورـش  يریگرد  نیا  هک  نونکات  حبـص  زا  هقطنم ، ینابرهـش  تنواعم  م"(2)   " گنهرـس هک  تسا  یکاح  زاریـش )  ) یمالـسا بالقنا  نارادساپ 
هتفرگ سامت  م "  " گنهرـس اب  هچره  دـنا و  هدـش  هدامآ  يریگرد  تهج  اهورین  نونکا  مه  هدرکن و  رهـش  شمارآ  مظن و  تهج  هاپـس  اب  يراـکمه  هنوگ 
جنشتم رهـش  نونکا  مه  هتفرگ و  رارق  نانآ  قیوشت  دروم  هدرک و  ینارنخـس  فلاخم  ياه  هورگ  يارب  ناشیا  .دنورب  دیاب  مدرم  هک  دنیوگ  یم  ناشیا  هدش ،

(4)*(3)« .هتفرگن ماجنا  یتبثم  مادقا  هنوگ  چیه  ینابرهش  فرط  زا  و 

برض هاگشناد و  هب  هلمح  هسلج  نیا  رد  .داد  هسلج  لیکـشت  ** (5)" زاریش هاگشناد  یصصخت  ياه  هرود  ناکـشزپ  عمجم   " ماگنه بش  رگید ، يوس  زا 
نارومأم زا  رفن  کـی  یتح  هبنـش ، هس  زور  حبـص  تعاس 8  اـت  هچناـنچ  دـش  هتفرگ  میمـصت  نینچمه  تفرگ ؛ رارق  ضارتعا  دروم  داـیز ، يدادـعت  حرج  و 

، دندرگنرب اه  هاگـشناد  سرادـم و  هب  دـنوشن و  دازآ  ینادـنز  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  رگا  زین  و  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  هاگـشناد  لخاد  رد  یماظتنا 
هتـشذگ بش  ات  دادـماب ، راگنربخ  شرازگ  هب  هک  تسا  ینتفگ   (6) .دوش فقوتم  هاگـشناد  عبات  ناتـسرامیب  تشه  رد  لماک  روط  هب  ینامرد  ياه  تیلاعف 

رد ناگدشریگتـسد ، همه  درک  مـالعا  يرگید  شرازگ  رد  نینچمه  دادـماب  راـگنربخ  (7) .دنا هدش  تشادزاب  وجـشناد  رـسپ  وجـشناد و 114  رتـخد   116
(8) .دنتشگزاب دوخ  ياه  هناخ  هب  دندش و  دازآ  تعاس 20 

هب اه  يریگرد  تیارس  لیلد  هب  دهشم  اه  ناتسرهش  نیب  زا  یشزومآ ، زکارم  زورما  ثداوح  رد 
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ص 14. ذخأم 141 ، - 1
.تسا هدمآ  روبزم  گنهرس  یگداوناخ  مان  دنس  رد  - 2

.زاریش ص1254 ینابرهش  زا  عافد  هاپس و  ياعدا  در  رد  هاپس  یهدنامرف  هب  شترا  كرتشم  داتس  مارگلت  شرازگ 750 : مود  همیمض  دراد ؛ همیمض  - * 3
ف م -  اجامــس 3 -  ر.ك ، هـب و  یهدــنامرف ، زکرم  نارادــساپ -  هاپــس  زا  مارگنفلت  گـنج : تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  هرامـش 063145 دنـس  - 4

.31/1/1359
هار یتـح  یفنـص و  یعاـمتجا و  فلتخم  ياـه  هورگ  رد  يراذـگریثأت  ذوفن و  رد  یناوارف  ییاـناوت  قلخ ، نیدـهاجم  ناـمزاس  دوش  یم  يروآداـی  - ** 5

یتاغیلبت جیار  ياه  هویش  زا  یکی  ًاساسا  .دنریگ  یم  عضوم  نامزاس  عفن  هب  میقتسمریغ  موزل ، تروص  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ ییاه  هورگ  نینچ  يزادنا 
تـسا ینتفگ  .دوش  یم  نشور  دوز  عطاق ، رهاظ  نیا  ندوب  یتاغیلبت  ندوب و  یعقاوریغ  لمع ، رد  ًابلاغ  یلو  تسا ؛ هدـش  یحارط  یلاور  نینچ  هب  ناـمزاس ،

هاگـشناد ناملـسم  نایوجـشناد  نامزاس  داتـس و  داد : شرازگ  دعب  زور  ناهیک  تسا  هدرک  مالعا  روبزم  هورگ  هچنآ  فالخرب  مه ، هدـش  دای  دروم  هرابرد 
هک نیا  زا  دـعب  .دـندرک  هیلخت  ار  اج  نآ  دـنداد و  نارادـساپ  هاپـس  لیوحت  ار  زاریـش  هاگـشناد  فلتخم  ياه  هدکـشناد  هرامـش 5 ، هینایب  رودـص  اب  زاریش 

ییامیپهار اهنآ  زا  يرادفرط  هب  مه  مدرم  دندرک و  كرت  ار  اج  نآ  دنداد ، نارادساپ  هاپس  لیوحت  ار  اه  هدکشناد  فلتخم  ياه  تمسق  مامت  نایوجشناد ،
ص 1) ، 1/2/1359 ناهیک ، همانزور   ) .درک لیلجت  نانآ  زا  ینابر  هللا  تیآ  دندومن و 

ص 1. ذخأم 140 ، - 6

ص 9. ذخأم 142 ، - 7

ص 2. ذخأم 142 ، - 8
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حورجم مودصم و  اهدص  اب  ار  دوخ  مارآان  زور  نیمود  رهش  نیا  یمالسا ، بالقنا  همانزور  شرازگ  هب  هک  يروط  هب  دوب ؛ نیرت  هثداحرپ  هاگشناد ، جراخ 
، ضرتعم مدرم  دش ، اپرب  هتشذگ  زور  هک  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  یفرـصت  نامتخاس  لباقم  عمجت  نیرخآ  رد  دوش  یم  يروآدای   (1) .تشاذگرس تشپ 

بیترت نیدـب  دـش و  دـهاوخ  هیلخت  نامتخاس  ادرف  حبـص  هک  درک  مـالعا  رادناتـسا  عمجت ، همادا  رد  .دـندوب   (2) روبزم یمومع  نامتخاس  هیلخت  راتـساوخ 
هعقاو نیا  زا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  شرازگ  رد  .تفای  همادا  مه  زورما  ارجام  دشن و  مادقا  نامتخاس  هیلخت  دروم  رد  ًالمع  اما  دیدرگ ؛ قرفتم  ّتیعمج 
تعاس دودح  .دندش  راتـساوخ  ار  لحم  هیلخت  دندرک و  هرـصاحم  ار  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  رتفد  نامتخاس  هوبنا  یتیعمج  حبـص ، زا  تسا : هدـمآ  نینچ 

زا رادساپ  دنچ  تاعاس ، نیمه  رد  ماجنارـس  .دـنداد  رارق  بوچ  گنـس و  زا  ییاه  ناراب  ریز  ار  رگیدـکی  فرط ، ود  دـش و  عورـش  ًاددـجم  يریگرد  ، 13
رود نامتخاس  فارطا  زا  دیسر ، یم  نت  رازه  اه  هد  هب  ناشدادعت  هک  ار  مدرم  دنتـسناوت  ییاوه  ياه  يزادناریت  اب  دندمآ و  لحم  هب  نارادساپ  هاپـس  يوس 

ياضعا سپـس  .دنتفرگ  دوخ  تیامح  رد  ار  اه  قاتا  رد  رقتـسم  نامزاس  ياضعا  نآ ، لرتنک  نمـض  دندرک و  هنخر  نامتخاس  لخاد  هب  دوخ  اهنآ  .دـنزاس 
لاح نیمه  رد  .دنتخادرپ  یم  نامودصم  ناحورجم و  لمح  هب  ناشکریژآ  زین  اه  سنالوبمآ  .دندش  هدرب  نوریب  هکرعم  زا  ینابرهش  ياه  سوبوتا  اب  روبزم 

هنوگره زا  دننک و  ظفح  ار  دوخ  شمارآ  تسا  هدش  هتساوخ  دهشم  مدرم  زا  هیعالطا  نیا  رد  .دش  رـشتنم  يا  هیعالطا  يزاریـش  یمظعلا  هللا  تیآ  يوس  زا 
(3) .دنیامن يراددوخ  تسا ، مالسا  ناریا و  نانمشد  دوس  هب  هک  يریگرد 

نیا ناهیک ، شرازگ  هب  * (4) .دـش رت  عیـسو  نآ  لباقم  عمجت  تفای و  شیازفا  نامزاس  رگید  نامتخاس  هیلخت  يارب  راـشف  روبزم ، ناـمتخاس  هیلخت  زا  سپ 
هاپس ریزگان  هک  دندرب  هلمح  رگیدکی  هب  بوچ  گنـس و  اب  قفاوم  فلاخم و  ياه  هورگ  دییارگ و  تنوشخ  هب  دوب ، هارمه  ییاهراعـش  اب  ادتبا  هک  عامتجا 
.دش کیلـش  ییاوه  ریت  دنچ  نانآ ، ندرک  هدنکارپ  روظنم  هب  دـندرک و  توعد  شمارآ  هب  ار  مدرم  دـنتفای و  روضح  لحم  رد  سیلپ  نارومأم  نارادـساپ و 

ناهیک شرازگ  رد   (5) دندرک كرت  ار  لحم  نآ  اضعا  زا  یهورگ  دش و  هیلخت  اه ، رتکد  يوک  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  رارقتسا  رگید  لحم  ماجنارس ،
تعاس 19 ات  دـمآ ، تسد  هب  رویرهـش  و 17  (ع ) اضر ماما  یمطاف ، رتکد  قدـصم ، رتکد  ياه  ناتـسرامیب  زا  هک  يرامآ  ساـسا  رب  هک  تسا  هدـش  هفاـضا 

روط هب  روکذم  ياه  ناتسرامیب  رد  هثداح  نیا  نامودصم  ناحورجم و  زا  رفن  دودح 400 

1234 ص :
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.تسا هدوب  هرکاذم  لاح  رد  نافعضتسم  داینب  اب 
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یکی .تسین  شخب  تیاضر  نانآ  زا  رفن  دنچ  لاح  هک  دنتسه  يرتسب  اه  ناتـسرامیب  نیا  رد  رفن  دودح 60  نونکا  مه  دندش و  صخرم  نامرد و  ییاپرس 
هتـشذگرد ناتـسرامیب  نـیا  رد  ماـف ، نیکـشم  روکـش  ماـن  هـب  زورید  هثداـح  ناـحورجم  زا  یکی  تـفگ : دهـشم  یمطاـف  رتـکد  ناتــسرامیب  ناکــشزپ  زا 

(2)-(1) .تسا

751

اما تفاـی ؛ هـمادا  مـه  زورما  اـه ، هاگـشناد  رد  اـه  هورگ  داتـس  رتاـفد و  هـیلخت  رما  یفیلکتـالب  اـه ، ناتــسرهش  دـننام  زین  نارهت  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  رد 
زا یـضعب  رد  یتح  دوب ؛ مارآ  تاعمجت  رت  شیب  دـماین و  دـیدپ  نارهت  رد  داد ، يور  دهـشم  زاریـش و  نوچ  يزکارم  رد  زورما  هک  يدـیدش  ياـهدروخرب 

هیـضق و تیاـهن  زا  ینـشور  زادـنا  مشچ  زونه  لاـح  نیا  اـب  .دـندرک  هیلخت  زورما  رهظ  اـت  ار  دوـخ  رتاـفد  قـلخ  نیدـهاجم  هب  هتـسباو  نایوجـشناد  زکارم ،
: تسا لیذ  رارق  هب  نارهت ، ياه  هاگشناد  زورما  عیاقو  یلامجا  رورم  .تسین  ینیب  شیپ  لباق  نآ ، نامز  یگنوگچ و 

هورگ رد  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  زورما  حبـص  زا  .تشاد  يداعریغ  تلاح  هاگـشناد  یلو  دش ؛ زاب  لومعم  قبط  هاگـشناد  ياهرد  نارهت  هاگـشناد  رد 
یم يریگولج  اه  هدکشناد  هب  نایوجشناد  دورو  زا  دوب و  هتـسب  اه  هدکـشناد  ياهرد  .دندوب  ریخا  عیاقو  هرابرد  ثحب  مرگرـس  هاگـشناد  رد  فلتخم  ياه 

نابایخ 16 هب  دنداد ، یم  ددرگ " دیاب  ظفح  يدازآ  رگنس  هاگشناد   " ریظن ییاهراعـش  هک  یلاح  رد  ییوجـشناد  ياه  هورگ  تعاس 11 ، دودح  زا  (3) .دش
هاگشناد ندش  یمالسا  راتساوخ  دنداد و  یم  ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  دییأت  رب  ینبم  ییاهراعش  هک  يرگید  ياه  هورگ  لاح  نیمه  رد  .دندش  دراو  رذآ 

، دراد رارق  رذآ  نابایخ 16  رد  هک  یسایس  ياه  هورگ  رتافد  فارطا  رد  مدرم ، نایوجشناد و  زا  يدایز  ياه  هورگ  .دندش  نابایخ  نیمه  دراو  زین  دندوب  اه 
قفاوم ياه  هورگ  رد  دارفا  دادـعت  ندـش  هدوزفا  اب  .دـش  هتـسب  نارهت  هاگـشناد  ياهرد  يریگرد  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  نآ  زا  سپ  .دـندرک  عاـمتجا 

دندیشک فص  اه  هورگ  رتافد  ولج  مارآ  بترم و  روط  هب  یسایس  ياه  هورگ  رگید  ناراداوه  ماگشیپ و  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  اه ، هاگشناد  یلیطعت 
هتسب فلاخم  ییوجشناد  هورگ  کی  تعاس 16  دودح  ناهیک ، راگنربخ  شرازگ  ساسا  رب  .دـننک  يریگولج  اه  نمجنا  نیا  زکارم  هب  هلمح  هنوگره  زا  ات 

هیلک دروخرب ، نیا  رثا  رب  .درک  ادیپ  يریگرد  قفاوم  ياه  هورگ  اب  تشاد ، ار  هاگـشناد  لباقم  بالقنا و  نابایخ  رد  ییامیپهار  دصق  هک  اه  هاگـشناد  ندش 
(4) .دندروخ کتک  زین  دنچ  ینت  دش و  هراپ  هراپ  نانآ  ياه  هیمالعا  اه و  تکارت 

رـضاح یهورگ  چـیه  اما  دوب ؛ هتـشذگ  زور  زا  رت  مارآ  زورما  نارهت )  ) هاگـشناد نیا  لخاد  رد  عاضوا  یمالـسا ، بالقنا  همانزور  شرازگ  هب  عومجم ، رد 
دوخ زکارم  هیلخت  هرابرد  ناهیک ، اب  ییوگو  تفگ  رد  زورما  نارهت ، هاگشناد  ماگشیپ  نایوجشناد  يوگنخس   (5) .دنک هیلخت  ار  دوخ  رقم  دشن 
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رد  (1) .میتسین زکارم  نیا  هیلخت  هب  رـضاح  ام  تسا و  هدمآ  تسد  هب  هدـنمزر  دیهـش و  اهدـص  نوخ  تمیق  هب  زکارم  نیا  سیـسأت  تفگ : اه  هاگـشناد  رد 
هرادا شرازگ  ربارب  : » تسا هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  دـش  لاـسرا  طوبرم  زکارم  یخرب  هب  شترا ، كرتـشم  داتـس  هب  هدیـسر  شرازگ  کـی  تعاس 22:25 ،

ار نارهت  هاگـشناد  دنـشاب ، یم  رفن  رازهراهچ  دودـح  هک  مدرم  کـمک  هب  یمالـسا ، نمجنا  نایوجـشناد  فرط  زا  تسا  رارق  خروـم 31/1/59  بش  مود ،
نامزاس مظنم و  ییارآ  فص  هب  هجوت  اب  تسا ، هدش  هدـید  لبق  ياه  بش  رد  لمع  نیا  ریظن  نوچ  .دـنیامن  هیلخت  ارگ  پچ  رـصانع  زا  دـنیامن و  فرـصت 

(2)« .دسر یمن  رظن  هب  دیعب  هاگشناد  فرصت  لامتحا  هتفای ،

نایوجشناد مدرم و  زا  ییاه  هورگ  هاگشناد  جراخ  لخاد و  رد  دش ، یم  يریگولج  وجشنادریغ  دارفا  دورو  زا  هک  یلاح  رد  فیرش ، یتعنـص  هاگـشناد  رد 
رهظ ات  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  رادفرط  نایوجشناد  یمالسا و  ياه  نمجنا  رادفرط  نایوجشناد  هاگـشناد ، نیا  رد   (3) .دندرک یم  وگو  تفگ  رگیدکی  اب 

(4) .دندش دوخ  رقم  هیلخت  هب  رضاح  زورما 

یسایس رتافد  رد  نایوجشناد  زا  يدادعت  زین  ار  بشید  .دندنام  دوخ  رتافد  رد  هاگشناد  نیا  ییوجشناد  ياه  هورگ  هتشذگ  ياهزور  لثم  کینکت ، یلپ  رد 
ناملـسم ياه  هورگ  رگید  یمالـسا و  ياـه  نمجنا  تفگ : دادـماب  راـگنربخ  هب  هاگـشناد  نیا  دـیدج  سیئر  شور  کـین  رتکد  .دـندناسر  حبـص  هب  دوخ 

رگید .دننک  یم  هیلخت  هدش  نییعت  تلهم  فرظ  ار  دوخ  رتافد  دنا  هدرک  مالعا  قلخ ) نیدهاجم  هب  هتسباو   ) ناملسم نایوجشناد  نمجنا  نینچمه  هاگشناد ،
لخاد هب  وجـشنادریغ  دارفا  دورو  زا  هاگـشناد  نیا  رد  (5) .دـنا هدرکن  مالعا  ار  دوخ  رظن  هنیمز  نیا  رد  زونه  هاگـشناد  نیا  ییوجـشناد  یـسایس  ياه  هورگ 

(6) .دنتخادرپ یم  وگو  تفگ  هب  رگیدکی  اب  مدرم  ییوجشناد و  ياه  هورگ  هاگشناد  نوریب  رد  دش و  یم  يریگولج 

هطوحم رد  نایوجشناد  یلو  دوب ؛ لیطعت  هاگشناد  بیترت  نیا  هب  دندشن و  رضاح  دوخ  راک  لحم  رد  هاگشناد  نیا  يرادا  رداک  تعنص  ملع و  هاگـشناد  رد 
(7) .دنتخادرپ یم  ثحب  هب  مارآ  روط  هب  هاگشناد 

رد نایوجـشناد  زا  يا  هدع  دـننام  نصحت  روضح  مه  زورما   (8) دنتسه رقتـسم  دوخ  رتافد  رد  ییوجـشناد  فلتخم  ياه  هورگ  زونه  هک  یلم  هاگـشناد  رد 
، فلتخم ياه  هورگ  رتافد  هیلخت  زین  اه و  هاگشناد  یلیطعت  دروم  رد  هک  دنتـسه  نآ  راتـساوخ  نایوجـشناد  نیا  .تفای  همادا  هاگـشناد  نیا  ناحیروبا  رالات 
؛ دنتسین يریگرد  هنوگ  چیه  راتـساوخ  نایوجـشناد  نیا  ناهیک ، هتـشون  هب  .دریگب  میمـصت  ییوجـشناد  ياهاروش  تایرظن  هب  هجوت  اب  دیاب  بالقنا  ياروش 

ياه هورگ  نایوجـشناد  تسا : یکاح  زین  دادـماب  شرازگ  (9) .درک دـنهاوخ  تمواقم  دـننکن  هیلخت  هک  نآ  يارب  دـشاب ، هتـشاد  ناکما  هک  ییاـج  اـت  یلو 
هب .دنرب  یم  رس  هب  ناحیروبا  رالات  رد  يزور  هنابش  روط  هب  هتشذگ  هبنـشجنپ  زا  یلیطعت ، لاغـشا و  زا  يریگولج  يارب  اه ، هورگ  رگید  زرابم و  ماگـشیپ و 

چیه ور  نیا  زا  دنتسه و  بالقنا  ياروش  هزور  هس  تلهم  ندش  يرپس  راظتنا  رد  هاگشناد  نیا  ناملسم  نایوجـشناد  ًارهاظ  همانزور ، نیا  راگنربخ  شرازگ 
(10) .تسا هدماین  شیپ  هاگشناد  نیا  رد  يدروخرب  هنوگ 
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هدوب زکارم  نیرتراذگریثأت  نیرت و  مهم  زا  هتشاد و  رارق  یلاع  شزومآ  زکرم  کی  زا  رتارف  یهاگیاج  رد  نارهت  هاگشناد  نآ  ياهزور  بالقنا و  دنور  رد 
يراج عیاقو  رد  دنتـسه  هدوب و  نآ  تیعقوم  زا  يرادرب  هرهب  نآ و  رد  ذوفن  روضح و  ددـصرد  یـسایس ، ياـه  ناـیرج  یماـمت  هک  تسا  یهاـگیاپ  .تسا 

اههاگشناد

.دوب دهاوخ  نارهت  هاگشناد  رد  دشاب ، هچره  راک ، تیاهن  يریگ  لکش  رخآ و  فرح  زین  یلاع  شزومآ  زکارم  و 
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ياه نامتخاس  سراپ ، يرازگربخ  اب  سامت  رد  یمالـسا  نمجنا  وضع  کی  هتفگ  هب  یلو  دوب ؛ لیطعت  هاگـشناد  ياه  سالک  زورما  نیدـحتم  هاگـشناد  رد 
همانزور هتشون  هب   (1) .تسا قلخ  نیدهاجم  ماگشیپ و  نایوجشناد  لاغشا  رد  زورما  حبص  زا  هاگشناد  نیا  نایوجشناد  هاگباوخ  مولع و  هیذغت و  هدکـشناد 

وضع نایوجشناد  یخرب  زین  دنا و  هدرکن  هیلخت  اه  هاگـشناد  نیا  رد  ار  دوخ  رتفد  زونه  هک  ماگـشیپ  ياه  هورگ  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  یمالـسا ، بالقنا 
؛ تسین یشزومآ  ماظن  يداینب  رییغت  یمالـسا ، ياه  نمجنا  بالقنا و  ياروش  فده  ام  هدیقع  هب  دنتـشاد : راهظا  فرطیب ، نایوجـشناد  رگید و  ياه  هورگ 

(2) تسا اهنآ  تیلاعف  يدازآ  عنم  یسایس و  ياه  هورگ  طقف  فده  هکلب 

كرت ار  لحم  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  روتسد  هب  زکرم ، ود  نیا  ناملسم  نایوجشناد  نمجنا  ياضعا  یعامتجا ، تامدخ  هدکـشناد  یباراف و  هاگـشناد  رد 
هدرک هیلخت  هدکـشناد  نیا  رد  ار  دوخ  رقم  زین  یعامتجا  تامدخ  هدکـشناد  یمالـسا  نمجنا  : » تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  ناهیک  شرازگ  همادا  رد  .دـنتفگ 

تاطابترا مولع  هدکـشناد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  (3)« .دـنا هدرکن  هیلخت  ار  دوخ  ياه  لـحم  زونه  اـه  هورگ  رگید  ماگـشیپ و  هورگ  ياـضعا  نکل  تسا ؛
هدکـشناد هـب  هـقرفتم  دارفا  دورو  زا  نـمجنا  نـیا  زورما  دراد و  رارق  نایوجـشناد  یمالـسا  نـمجنا  راـیتخا  رد  يریگرد  نودـب  زورید  حبـص  زا  یعاـمتجا 

(4) .درک یم  يریگولج 

، تسا هدش  دراو  نآ  هب  زین  اه  تراسخ  نیرت  شیب  هداد و  خر  نآ  رد  اه  يریگرد  نیرتدیدش  نارهت ، ياه  هاگشناد  نیب  رد  هک  مّلعم  تیبرت  هاگـشناد  رد 
هاگـشناد رد  ار  هتـشذگ  بش  یمالـسا ، نمجنا  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  .دـماین  شیپ  دروخ  دز و  يریگرد و  اـما  دـش ؛ داـجیا  ییاـه  یمارآاـن  مه  زورما 
یمالـسا نمجنا  درادـن ، تسرپرـس  ملعم  تیبرت  هاگـشناد  هک  ییاـج  نآ  زا  تفگ : ملعم  تیبرت  هاگـشناد  یمالـسا  نمجنا  نالوئـسم  زا  یکی  .دـندنارذگ 

يارب دندیـشوک  دنتـسب و  ار  هاگـشناد  ياهرد  حبـص  ماگنه  اهنآ  دادـماب ، شرازگ  هب   (5) .دـهد لیوحت  یتلود  تاماقم  هب  طقف  ار  هاگـشناد  تسا  رـضاح 
لباقم رد  هک  ینایوجشناد  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دننک ؛ يریگولج  یسایس  ياه  هورگ  هب  هتـسباو  نایوجـشناد  دورو  زا  بالقنا ، ياروش  تابوصم  يارجا 

(6) .دندوشگ ار  اهرد  دندوب ، هدرک  عامتجا  هاگشناد 

ِرد دندوب ، هدرک  عامتجا  ملعم  تیبرت  هاگشناد  ولج  حبص  لیاوا  هک  اه  هاگشناد  لیطعت  فلاخم  ملعم و  تیبرت  نایوجشناد  زا  یهورگ   » ناهیک شرازگ  هب 
موکحم ار  اه  هاگشناد  لیطعت  حرط  دوخ ، ياهراعـش  اب  دندناسر و  هاگـشناد  لخاد  هطوحم  هب  ار  دوخ  دندروآرد و  اج  زا  ار  هاگـشناد  نیا  یقرـش  تمس 
عامتجا ملعم  تیبرت  هاگشناد  هطوحم  لخاد  رد  ام ،" قلخ  هیلعرب  اکیرما ، هئطوت  اه ، هاگـشناد  یلیطعت   " دندرک یم  دایرف  هک  نیا  نمـض  هدع  نیا  .دندرک 

نایوجـشناد وضع  ار  دوخ  هک  نایوجـشناد  زا  یکی  .درک  دنهاوخ  تمواقم  سفن  نیرخآ  ات  يدعب  تالمح  لباقم  رد  دندوب  لوقلا  قفتم  یگمه  دندرک و 
باترپ گنس  شا  هناخ  وجشناد و  کی  يور  رب  زگره  ام  مدرم  درک : ناونع  ناهیک  راگنربخ  اب  ییوگو  تفگ  رد  درک ، یم  یفرعم  هاگـشناد  نیا  ماگـشیپ 

(7)« .دنشاب ناریا  یبالقنا  مدرم  ءزج  دندرک ، هلمح  هاگشناد  نیا  هب  هتشذگ  هعمج  زور  هک  يا  هدع  منک  یمن  نامگ  نم  دننک و  یمن 
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همادا یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد  يراـج  لـئاسم  هراـبرد  ثحب  هاگـشناد ، نیا  هب  فـلتخم  ياـه  هورگ  ندـش  دراو  اـب  زورما  بیترت  نیا  هب 
 - بالقنا عطاقت  هاگشناد و  لباقم  رد  دنتشاد ، تسد  رد  هک  ییاهدراکالپ  اب  هاگشناد ، نیا  ییوجـشناد  فلتخم  ياه  هورگ  یخرب  لاح  نیع  رد  (1) .تفای
زا تسا ، هتـشذگ  هاگـشناد  رب  ار  هچنآ  دـننک و  دـیدزاب  هاگـشناد  زا  هک  دـندرک  یم  توعد  مدرم  زا  هاگـشناد ، نیا  کیدزن  ياه  عطاقت  رگید  نازرابم و 

(2) ننیبب کیدزن 

لباقم فرط  نآ ، رد  درک و  جرد  هاگـشناد  نیا  ریخا  ياه  يریگرد  زا  یـشرازگ  دهاجم  هیرـشن  زورما  هرامـش  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  لاح ، نیا  رد 
.دناوخ يدازآ  رگنس  عفادم  نانامرهق  ار  یتسیسکرام  ياه  هورگ  دوخ و  ناراداوه  درک و  فیصوت  رادساپ و ...  هدش ، کیرحت  رادقامچ ، ژنالاف ، ار  دوخ 

رثکا ياه  هرجنپ  اهرد و  .تسا  هتـشگ  يا  هبارخ  هب  لیدـبت  نارگبوشآ  موجه  رثا  رد  ملعم  تیبرت  هاگـشناد  رـضاح  لاح  رد  : » تشون رخآ  رد  نامزاس  نیا 
هک تسا  يردـق  هب  روآ  کشا  زاگ  تدـش  .تسا  هتخیر  مه  هب  یلک  هب  ییوجـشناد  ياه  نمجنا  رتافد  .هدـش  هتـسکش  سرد  ياه  سالک  اه و  نامتخاس 

یکیدزن رایسب  تهابـش  ملعم ، تیبرت  هاگـشناد  هب  نارگبوشآ  هلمح  زا  هدنام  ياج  هب  راثآ  .تسا  نکممریغ  اه  نامتخاس  تاقبط  زا  یخرب  لخاد  هب  دورو 
يا هدع  يرآ ، .دنتـشاذگ  ياج  هب  نارهت ، هاگـشناد  نایوجـشناد  هاگباوخ  هب  دادرخ 57  رد  دوـخ  هلمح  رد  هاگـشناد  دراـگ  نارودزم  هک  دراد  يراـثآ  هب 

نمجنا اهنآ  شیپاشیپ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننک و  لیمحت  هاگشناد  رب  ار  تملظ  توکس و  یبالقنا ، نایوجشناد  بوکرـس  اب  دنهاوخ  یم  رادقامچ 
نایوجشناد یبالقنا  شورخ  تسناوت  دنهاوخن  زگره  هک  دننادب  دیاب  نیعجترم  یلو  دنا ؛ هدش  هاگـشناد  طیحم  رد  بوکرـس  نیا  ياشگهار  یمالـسا  ياه 

هدنیآ رد  هرخالاب  نانآ  ياه  هئطوت  .دننک  شوماخ  بوکرـس  قامچ و  اب  دـندرک ، عافد  يدازآ  رگنـس  زا  يروتاتکید  نارود  نیرت  هایـس  رد  هک  ار  نامرهق 
(3)« .دش دهاوخ  اوسر  قلخ  هاگشیپ  رد  رود  نادنچ  هن  يا 

752

زین طوبرم  نالوئسم  حطـس  رد  اه ، هاگـشناد  رد  نانآ ، نافلاخم  ناهارمه و  نایوجـشناد و  یمالـسا  ياه  نمجنا  وضع  نایوجـشناد  تیلاعف  زا  رظن  فرص 
.دراد همادا  اه ، هورگ  رتافد  فذح  ات  ینونک  تکرح  يزیر  همانرب  يریگیپ و 

رد دوب ، هدرک  تکرش  روشک  عافد  تینما و  هب  طوبرم  لئاسم  یسررب  یتامدقم  رانیمس  رد  هک  بالقنا  ياروش  يوگنخس  یبیبح  نسح  رتکد  زورما  حبص 
میمـصت لوصالا  یلع  : » تفگ بالقنا  ياروش  تامیمـصت  نیرخآ  اه و  هاگـشناد  عضو  هرابرد  سراـپ ، يرازگربخ  راـگنربخ  اـب  یهاـتوک  يوگو  تفگ 

هورگ تیلاعف  عطق  هب  طوبرم  هلئـسم  تمـسق  هس  ره  و  هدمآ ، بالقنا  ياروش  هیمالعا  رد  تسا و  هدیـسر  مه  ماما  دـییأت  بیوصت و  هب  هک  بالقنا  ياروش 
يداع تیلاعف  زورما  زا  دیاب  راک  نیا  ماجنا  يارب  یلو  دوش ؛ عمج  دیاب  نانآ  ياه  هناخباتک  يرنه و  ياه  هورگ  تایلمع و  زکارم  ای  رتافد  ندرک  عمج  اه ،

دوش و عورش  روشک  یلاع  سرادم  اه و  هدکشناد  رد 
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همادا اه  تمواقم  نیا  هچنانچ  .تسا  بالقنا  ياروش  هینایب  فلاخم  تسین و  هیجوت  لـباق  هماـنرب ، نیا  لـباقم  رد  تمواـقم  اریز  دنـشاب ؛ زاـب  اـه  هدکـشناد 
هک نیا  ات  دوش  هتـشادرب  نایم  زا  اه  لاغـشا  دیاب  رتدوز  هچ  ره  .مینک  ربص  دـیابن  مه  زور  هس  عقاو  رد  مینزب و  رانک  ار  اه  تمواقم  دـیاب  ام  دنـشاب ، هتـشاد 

فرطرب زورما  لاغـشا  نیا  رگا  دروآرد و  لاغـشا  تلاح  زا  دیاب  ار  اه  هدکـشناد  .دوش  مهارف  بالقنا  ياروش  هیمالعا  ندـمآرد  لمع  هلحرم  هب  تامدـقم 
(1)« .داد میهاوخ  ماجنا  زورما  دریگ  ماجنا  تسا  رارق  رگید  زور  هس  هک  ار  ییاه  همانرب  نامه  دوشن ،

لوط تعاس 15  ات  هک  دنداد  لیکشت  يا  هسلج  مولع  ریزو  روضح  اب  نارهت ، یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد  ناتـسرپرس  زین  زورما  تعاس 10  رد 
لئاسم دروم  رد  بالقنا ، ياروش  يوگنخس  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ریزو  یبیبح  رتکد  .تشاد  روضح  زین  ردص  ینب  هسلج ، نیا  زا  یشخب  رد  .دیشک 

: تفگ هلسج  رد  هدش  حرطم 

ماـظن يداـینب  ینوـگرگد  لاـح ، ره  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  ناتـسرپرس  هیلک  هک  دوـب  نیا  تفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  هسلج  نیا  رد  هک  یـساسا  تاـکن  زا 
هداتفا قیوعت  هب  شیب  مک و  رما  نیا  هک  دـندرک  یم  فسأت  راهظا  یتح  دنتـشاد و  دـیکأت  نآ  رب  دوب و  همه  لوبق  دروم  هاگـشناد ، هرادا  هوحن  یـشزومآ و 

دشاب و یساسا  ياه  يدازآ  دیدهت  ینعم  هب  دیابن  هلئـسم  نیا  هک  دوب  نیا  دوش ، يروآدای  هک  دنتـشاد  رارـصا  دوب و  همه  هجوت  دروم  هک  مود  هتکن  .تسا 
، رما نیا  هکلب  تسین ، هاگـشناد  رد  یـسایس  ياه  تیلاـعف  عنم  تسا ، هلئـسم  هک  هچنآ  هک  دـش  هداد  رکذـت  يروهمج  سیئر  طـسوت  عقاو  رد  مه  هتکن  نیا 
زا ریغ  اه  هورگ  تیمکاح  هک  تسا ؛ هاگـشناد  هطوحم  هعومجم  رد  ای  هاگـشناد  يرادا  متـسیس  رب  اه  هورگ  تیمکاح  زا  تیاضر  مدـع  تفلاخم و  راـهظا 

.تسا هدمآ  مه  بالقنا  ياروش  مود  هیعالطا  رد  نیا  و  تسا ، یسایس  تیلاعف 

نونکا هک  یلاس  مین  هک  تسا  نشور  هنیمز  نیا  رد  .هن  ای  دوش  ماجنا  دـناوت  یم  تاناحتما  هیلک  دادرخ  ات 15  ایآ  هک  دوب  نیا  دش  حرط  هک  يرگید  هلئـسم 
هدوب هتشذگ  عقوم  زا  یمک  ای  تسا  هدش  عورش  عقوم  هب  هک  یلاس  مین  اما  دیسر ؛ دهاوخن  هجیتن  هب  دادرخ  ات 15  هک  تسا  یعیبط  دوش ، عورش  دهاوخ  یم 

یماظتنا ياهورین  ادابم  هک  دوب  نیا  رگید  هتکن  .تسا  ناتسرپرس  هدهع  هب  مه  نآ  يارجا  هوحن  دسرب و  نایاپ  هب  خیرات  نیا  رد  دناوت  یم  شیبو  مک  تسا ،
رد اه  هتیمک  روضح  طـقف  هک  تسه  مه  بـالقنا  ياروش  هیمـالعا  رد  یتح  دوب و  نشور  ًـالوصا  و  دـننکب ، لـیلد  نودـب  عقوم و  یب  دروم و  یب  تلاـخد 
زا مدرم  ًالعف  هک  میا  هتفگ  ام  هک  هتکن  نیا  ًاصوصخ  و  تسا ، تینما  ظـفح  نیمأـت و  يارب  اـهنت  یلاـع ، شزومآ  تاسـسؤم  هاگـشناد و  هطوحم  زا  جراـخ 

(2)« .دننک یم  مهارف  تمحازم  ای  دننک  یم  لالخا  هک  دنتسه  یناسک  هچ  دوشب  مولعم  هک  نیا  يارب  دننک ، يراددوخ  عمجت 

ناراگنربخ عمج  رد  هسلج ، نایاپ  رد  بالقنا ، ياروش  يوگنخـس  یبیبح  رتکد  .داد  هسلج  لیکـشت  ردـص  ینب  روضح  اب  بالقنا  ياروش  زین  ماـگنه  بش 
: تفگ اروش  تامیمصت  هرابرد 
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رییغت تسا ، لصا  دراد و  تیمها  هک  هچنآ  هک  نیا  لوا  دش : دیکأت  یساسا  هتکن  دنچ  دش و  حرط  ًاددجم  اه  هاگـشناد  هب  طوبرم  لئاسم  بشما  هسلج  رد  »
يورین کی  هدننک  تیبرت  رامعتسا و  زا  مهلم  هتـشذگ  ماظن  نوچ  تسا ؛ یـشزومآ  ماظن  يریگ  تهج  ًالوصا  اه و  همانرب  ياوتحم  یـشزومآ ، ماظن  يداینب 

رد هک  دشاب  دیاب  ییورین  میهاوخ ، یم  سانـشراک  ناونع  هب  ام  هک  یناسنا  يورین  هک  یتروص  رد  تسا ؛ فرـصم  هدننک  قیوشت  هدننک و  فرـصم  یناسنا 
مهافت طیحم  دـشابن و  یجنـشت  هک  تسا  مزال  ینارحب  طیارـش  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رگید  هلئـسم  .دـنک  تکرـش  یبالقنا  تروص  هب  یعامتجا  ناـمتخاس 

هبنش هس  زور  هک  میراودیما  ام  نیاربانب  دیآرد و  ارجا  هلحرم  هب  تسا  هتفرگ  هک  ار  یمیمـصت  هک  دراد  رارـصا  بالقنا  ياروش  ساسا ، نیا  رب  .دوش  داجیا 
بالقنا ياروش  دوشن  روط  نیا  رگا  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  یبیبح  .دیآرد » ارجا  هلحرم  هب  تسا  هدش  ینیب  شیپ  هنیمز  نیا  رد  هک  یبلاطم  یمامت  حـبص ،

(1) «) .دمآ دهاوخ  رد  ارجا  هلحرم  هب  هدش  بالقنا  ياروش  مود  هیمالعا  رد  هک  ینیب  شیپ  نامه  دوشن ، روط  نیا  رگا  : » تفگ درک ، دهاوخ  هچ 

قافتالاب اروش  ياضعا  مامت  رظن  هطقن  بشما  هسلج  رد  : » تفگ ناراگنربخ  هب  بـالقنا  ياروش  هسلج  ناـیاپ  رد  زین  هجراـخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداـص 
زا ام  هک  تسا  هدوب  يا  هلئسم  یشزومآ  ماظن  رییغت  هلئسم  تسین و  يدیدرت  هنوگ  چیه  فده ، رد  .دنک  يداینب  رییغت  دیاب  ام  یـشزومآ  ماظن  هک  تسا  نیا 

بالقنا ياروش  هک  تسا  نآ  تقو  رد  طقف  هلئـسم  یلو  میهاـگآ ؛ شترورـض  هب  مه  اـم  تسین و  يا  هزاـت  زیچ  هدوب و  ناـمرظن  رد  بترم  لـبق  هاـم  دـنچ 
جنـشت زا  هک  مینک  یعـس  دیاب  همه  مه  الاح  یلو  دـشاب ؛ هاگـشناد  تالیطعت  زا  دـعب  نآ  تقو  دـیاب  هک  هدرک  مالعا  هتفرگ و  لبق  هسلج  رد  ار  شمیمـصت 

(2)« .تسا یخیرات  ترورض  کی  بالقنا  ياروش  رما  زا  ناشتعاطا  دننک ، لمع  مزیلایرپما  هیلع  دنهاوخ  یم  هک  دندقتعم  هک  ییاهورین  مییوجب و  يرود 
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دیکأت اب  هیعالطا  نیا  رد  .درک  رداص  يا  هیعالطا  یسایس  ياه  هورگ  رتافد  زا  اه  هاگشناد  هیلخت  هرابرد  یمالسا  بالقنا  ياه  هتیمک  يزکرم  داتـس  زورما 
تاسـسؤم یلاوح  رد  عمجت  زا  هک  تسا  هدش  تساوخرد  مدرم  زا  نآ  نمـض  هدش و  هراشا  دـنچ  یتاکن  هب  ییاج ، هباج  نیا  رد  اه  هتیمک  دارفا  یفرطیب  رب 

: تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد   (3) .دننک يراددوخ  يریگرد  داجیا  زین  یلاع و  یشزومآ 
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زا تظاـفح  و  یمالـسا ، بـالقنا  يزکرم  هتیمک  هب  بـالقنا  ياروـش  فرط  زا  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  رد  مظن  يرارقرب  تیلوئـسم  عاـجرا  بیقعت  رد  »
يرورض تاکن  نیا  رکذت  هطوبرم ، رتافد  راک  لیاسو  ییاج  هباج  نایرج  رد  طبر  يذ  نیفرط  كرادم  دانسا و  ظفح  اه و  هورگ  ناگدنیامن  اه و  هاگشناد 

: دسر یم  رظن  هب 

دناوتب يزکرم  داتس  ات  دنیامن  يراددوخ  هاگشناد  هب  دورو  زا  هام 59 ، تشهبیدرا  لوا  هبنشود  زور  نایاپ  ات  دوش  یم  هتساوخ  زیزع  نایوجشناد  هیلک  زا  . 1
ارجا وحن  نیرتهب  هب  ار  رگید  ياه  لحم  هب  لاقتنا  اه و  هورگ  رتافد  زا  هاگـشناد  هیلخت  همانرب  اه ، هاگـشناد  نیلوئـسم  اه و  هورگ  ناگدـنیامن  يراـکمه  اـب 

.دیامن

.دنشاب هتشاد  هارمه  هئارا  يارب  ار  دوخ  ییاسانش  زوجم  ای  تراک  رما ، نیا  رد  یگنهامه  تهج  دوش  یم  اضاقت  اه  اگشناد ه  ناداتسا  نادنمراک و  زا  . 2

هلیـسو عون  ره  جورخ  زا  تشاد و  دهاوخ  رظن  ریز  ار  اهدمآ  تفر و  هیلک  اه ، هورگ  زا  کی  چیه  هب  یگتـسباو  نودـب  یمالـسا  بالقنا  يزکرم  هتیمک  . 3
.دوش هتخانش  نآ  کلام  ات  درک  دهاوخ  يریگولج  دشاب  یهورگ  ره  هب  قلعتم  هک  يا 

دنیامن یفرعم  هطوبرم  هدکـشناد  تسرپرـس  هب  ار  هدنیامن  جنپ  دوخ  رتافد  لیاسو  يروآ  عمج  يارب  اه  هورگ  زا  کی  ره  بالقنا ، ياروش  نامرف  قباطم  . 4
لیوحت و هطوبرم  تسرپرس  هب  تسا  هاگشناد  هب  قلعتم  هچنآ  یسررب ، زا  سپ  هک  دوش  يرادهاگن  هدکشناد  نالوئـسم  نانآ و  روضح  اب  دوجوم  لیاسو  ات 

(1)« .ددرگ جراخ  تسا  نایوجشناد  هب  قلعتم  هچنآ 
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ههبج رد  اما  دنتـسین ، هارمه  اه  هاگـشناد  رد  ریگرد  ياه  هورگ  اـب  یللع ، هب  مادـک  ره  هک  دـنراد  دوجو  یفلتخم  عونتم و  ياـه  هورگ  ینونک ، عاـضوا  رد 
: دوش یم  رکذ  اج  نیا  رد  تسا ، هدش  مالعا  زورما  هک  اه  هورگ  نیا  عضاوم  زا  ییاه  هنومن  .دنرادن  رارق  زین  نانآ  لباقم 

نامرآ  " رد هک  بزح  نیا  هیمالعا  رد  .درادن  زاین  ییوجشناددض  ياه  تکرح  هب  یشزومآ  ماظن  ینوگرگد  درک  مالعا  زورما  ناریا  تلم  بزح  هناخریبد 
هیاپ رب  يرادا ، ماظن  رد  دـیاب  هک  ییاه  ینوگرگد  زا  دـناوت  یمن  یلاع  شزومآ  ماظن  ینوگرگد  تسا : هدـمآ  دـش  جرد  زین  روبزم ، بزح  ناـگرا  تلم ،"

دیتاسا و نارگـشهوژپ ، زا  یهاوخرظن  اب  صـصخت و  ناگدنراد  هلیـسو  هب  دیاب  و  دـشاب ، ادـج  دـیآ ، دـیدپ  یبالقنا  هعماج  يداصتقا  یعامتجا و  ياهزاین 
تیاکح زارد ، تدم  يارب  یلاع  شزومآ  زکارم  یلیطعت  ینعی  رت  گرزب  يا  هئطوت  زا  هک  دسر  یم  شوگ  هب  ییاه  همزمز  زونه  .دریگ  ماجنا  نایوجشناد ،

(2) درک دهاوخ  ور  هبور  يدج  يرطخ  اب  ار  ناریا  تلم  یمالسا  بالقنا  یگدنزاس  نارود  کش  یب  دوش ، ماجنا  يراکتشز  نینچ  رگا  دنک و  یم 

، قلخ نیدـهاجم  نامزاس  عضاوم  راتفر و  اب  دراوم  يرایـسب  رد  هک  نیا  اب  یماـس ) مظاـک  رتکد  هورگ   ) اـماج ناریا ، ناملـسم  مدرم  یبـالقنا  شبنج  هورگ 
زا  ) زین يدراوم  رد  دراد ، يدنبزرم 
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عـضاوم مالعا  رد  تسین ، نیدـهاجم  نامزاس  رانک  رد  دـنچره  اماج  زین  ینونک  تیعـضو  رد  .دراد  ار  روبزم  نامزاس  اـب  فـالتئا  هقباـس  تاـباختنا ) هلمج 
رما نیا  زا  یکاـح   (1)، درک رـشتنم  اماج  زورید  هک  يا  هیعالطا  هلمج  زا  دـهد ؛ یم  ناشن  نامزاس  عضاوم  اب  ییاه  تهباشم  اـه ، هاگـشناد  هلئـسم  هراـبرد 

، دوخ همانزور  ناریا ،" مدرم   " رد ار  نآ  اماج  هک  تفای  راشتنا  یمالسا  بالقنا  ياهارسداد  قباس  ناسرپزاب  زا  يا  هدع  ياضما  اب  يا  همان  زین  زورما  .تسا 
زورما و ارچ  دـهد و  یم  ینعم  اهداهن  ریاس  زا  ادـج  نآ  هیفـصت  رگم  تسا و  هتفاب  ادـج  هتفات  رگم  هاگـشناد  یتسار  تسا : هدـمآ  هماـن  نیا  رد  .درک  جرد 

ًارهاظ دنچ  ره  اه ، هاگـشناد  ریخا  هزور  دنچ  تاکرح  تامادقا و  دیـشاب  نئمطم  دیا ؟ هداتفا  هیفـصت  رکف  هب  تاباختنا  مود  هلحرم  زا  لبق  زور  دنچ  تسرد 
رصانع نیرت  هدبز  هک  یلاح  رد  تسین و  ایـس  كاواس و  زج  یـسک  همانرب ، نیا  هیلک  یعقاو  نادرگ  هلـسلس  یلو  دوش ، یم  ماجنا  وجـشناد  يا  هدع  طسوت 

(2) .تسا هدروخ  مسق  نمشد  ياهدرگش  هریجنز  زا  لامعا  نیا  هک  دیهدن  هار  دوخ  هب  دیدرت  .دنوش  یم  دازآ  اه  نادنز  زا  كاواس 

نیا ناگرا  ربجنر "  " همانزور زورما  هرامش  رد  هک  درک  رشتنم  اه  هاگشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  يا  هیمالعا  یناهج ، هس  یتسیئوئام  هورگ  ناربجنر ، بزح 
نآ اب  دنک و  یم  تیامح  ردص  ینب  نایرج  زا  هدوت ، بزح  سکعرب  تیمکاح ، ینونک  يدـنب  حانج  رد  روبزم  بزح  هک  تسا  ینتفگ  .دـش  جرد  بزح ،
رد اه  يریگرد  تنوشخ و  جوم  بالقنا ، ياروش  هیمـالعا  راـشتنا  لاـبند  هب  ریخا  تعاـس  رد 48  تسا : هدـمآ  روبزم  هیمـالعا  رد  .تسا  طـبترم  يوحن  هب 

، دروخ دز و  گنج و  هنحص  هب  اه  هاگشناد  یخرب  لیدبت  يریگرد و  داجیا  اب  لوئـسمریغ  تاجتـسد  رـصانع و  تسا و  هداتفا  هار  هب  اه  هاگـشناد  زا  یخرب 
نادـیم هب  جرم  جره و  یمظن و  یب  تهج  رد  یمالـسا ، يروهمج  ناربهر  بالقنا و  ياروش  دومنهر  روتـسد و  فالخ  دوخ ، ياهاعدا  مغر  هب  رگید  راـب 

لاس کی  لابند  هب  هدوت  بزح  لماوع  امن و  ناملـسم  امن و  پچ  ياه  هورگ  یتایلمع  ياهداتـس  ندرک  لیطعت  رب  ینبم  بـالقنا  ياروش  میمـصت  .دـندمآ 
(3) تسا هدش  ذاختا  یهاگشناد  زکارم  رد  اه  هورگ  نیا  یفنم  تیلاعف 

هک داد  راشتنا  اه  هاگـشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  يا  هینایب  زورما  تسا ، هدوت  بزح  هب  هتـسباو  يزومآ  شناد  هورگ  کی  هک  ناریا  نازومآ  شناد  نوناـک 
دیاب هک  دنتـسه  ییاه  ناکم  اه  هاگـشناد  سرادم و  هک  میدـقتعم  ام  تسا : هدـمآ  هینایب  نیا  رد  .دـش  جرد  زین  نوناک  نیا  ناگرا  ون ، شخرذآ  هیرـشن  رد 

اب هاگ  هک  یبالقنادض  ياه  کهورگ  يارب  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  .دنشاب  رادروخرب  یسایس  یفنـص و  ياه  يدازآ  زا  نآ  رد  ناناوجون  ناناوج و 
یم بوشآ  لاجنج و  اه  هاگـشناد  سرادـم و  رد  بالقنا ، ياهدرواتـسد  ماما و  هب  نیهوت  اب  هدـش و  رهاـظ  بلط  راـصحنا  تسار  یطارفا و  پچ  کـسام 

ندش هتسب  حرط  اب  هک  یلاح  رد  ام  .میلئاق  لمع  يدازآ  دننیرفآ 
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نوناک رتافد  اه ، هاگشناد  سرادم و  رد  یـشکردارب  ینکفا و  قافن  بوشآ و  زا  يریگولج  يارب  اما  میفلاخم ، ییوجـشناد  يزومآ و  شناد  یـسایس  رتافد 
(1) .مینک یم  لیطعت  ار  سرادم  رد 

755

، زورما نایاپ  رد  دنا ، هتـشاد  اه  هاگـشناد  ریخا  لئاسم  لابق  رد  ناسکی  عضاوم  راتفر و  نونکات  هک  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  ود 
اب زین  هیمالعا و  نیدـنچ  راشتنا  اب  زور  لوط  رد  هک  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  .دـندش  هدیـشک  هناگادـج  راتفر  ود  هب  نآ ، یتخـس  ثداوح و  اب  دروخرب  رد 
ار دوخ  رتافد  درک  مالعا  یطورـش  اب  ماگنه  بش  دـش ، یم  بوسحم  ریخا  هلئـسم  رد  ریگرد  تخـسرس و  ياه  هورگ  زا  راد ، تهج  ياه  شرازگ  راـشتنا 

عـضاوم زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  .دـناشک  دـعب  ياهزور  هب  ار  هیـضق  داد و  ناشن  ریذـپان  میلـست  نانچمه  اه  کـیرچ  ناـمزاس  اـما  دومن ؛ دـهاوخ  هیلخت 
.دوش یم  رکذ  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  عضاوم  زا  ییاه  هنومن  سپس  و  ماگنه ، بش  ات  زورما  یط  نیدهاجم  نامزاس 

تازرابم هک  نونکا  : » تسا هدـمآ  دـش ، جرد  دـهاجم  هیرـشن  رد  سپـس  رـشتنم و  ندـنل  ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا  ياضما  اب  زورما  هک  يا  هیمالعا  رد 
هنوگره هتفرگ ، رارق  ینارحب  ساسح و  رایـسب  هلحرم  رد  اکیرما ، گرزب  ناطیـش  یگدرکرـس  هب  یناهج  مسیلایرپما  هیلع  ام  نامرهق  قلخ  یتسیلایرپمادـض 

تکرح زا  هراومه  دوخ ، صاـخ  يرظن  هاـتوک  اـب  هک  عاـجترا  .دـشاب ...  یم  اـکیرما  مسیلاـیرپما  تمدـخ  رد  ددرگ ، هزراـبم  فارحنا  ثعاـب  هک  یتکرح 
.داد رارق  فدـه  ار  ییوجـشناد  ياه  نمجنا  یبالقنا ، ياهورین  ندـیبوک  مهرد  يارب  راب  نیا  دـنیب ، یم  رت  کیدزن  ار  دوخ  گرم  دـساره و  یم  یبـالقنا 

دوـش و یم  هتخیر  مصخ  بایـسآ  هب  هک  تسا  یبآ  بـالقنا ، نادـنزرف  نیرتـهب  حرج  برـض و  نایوجـشناد و  هناـخباتک  ییوجـشناد و  رتاـفد  هـب  شروـی 
لمع نیا  ندرک  موکحم  نمـض  ندـنل  ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا  .دـهد  یم  يرای  شا  یمدرمدـض  ياه  حرط  ندرک  هدایپ  رد  ار  راـکتیانج  ياـکیرما 

(2)« .دشاب یم  نایوجشناد  هنادازآ  تیلاعف  همادا  راتساوخ  هنابلط ، راصحنا  یعاجترا و 

رد هچ  بالقنا و  زا  لبق  ياه  لاس  رد  هچ  هاگـشناد  : » تسا هدمآ  دش ، جرد  يدازآ " تشونرـس   " ناونع اب  هک  دهاجم  هیرـشن  زورما  هرامـش  هلاقمرـس  رد 
زورید نیمه  ات  نابآ و  ات 13  رذآ  زا 16  هاگشناد  نینوخ  تازرابم  هک  درادن  یموزل  .تسا  هدوب  يدازآ  مدقم  رگنس  هتسویپ  نآ ، زا  دعب  بالقنا و  نایرج 

هچ ات  ینونک  نادـنمتردق  هک  مییوگب  تسین  یجایتحا  هک  نیا  امک  .میوش  روآدای  ار  دـندرب  یم  دـندنازوس و  یم  دـندز و  یم  نآ  رد  نارادـقامچ  هک  ار 
چیه هک  یتقو  هاشدـض  ياهورین  راشقا و  همه  هک  تسا  هدرکن  شومارف  یـسک  دـبال  و  دنتـسه ، ام  نامرهق  نایوجـشناد  نوخ  نوهرم  ار  دوخ  تردـق  هیاپ 

نونکا .میراد ...  دای  هب  هاش  نارود  ياهزور  نیرخآ  رد  ار  هاگشناد  دجـسم  رد  نویناحور  نصحت  هلمج  نم  دندرک ؛ یم  ور  هاگـشناد  هب  دوبن ، یهاگهانپ 
، فده دوش ، یم  اعدا  هک  نانچ  عقاولا  یف  ایآ  دنوش ؟ یم  هدیمان  داسف " هنال   " اه هاگشناد  هرابود  هک  دش  هچ 
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كاپ ایس  كاواس و  زا  زونه  ام  یـسایس  هنحـص  هک  یلاح  رد  درک ، رواب  ار  يزیچ  نینچ  ناوتب  لکـشم  تسا ؟ یگنهرف  بالقنا  یبالقنا و  يزاسکاپ  کی 
یقاب دوخ  ياج  رد  یمسر  روط  هب  زونه  يرامعتـسا  طباور  اهدادرارق و  هک  یلاح  رد  دنهد ، یمن  دنا و  هدادن  هراب  نیا  رد  مه  تسرهف  کی  یتح  هدشن و 

تردـق ياهرونام  نامه  ریظن  دـشاب  يزیچ  زین  یگنهرف  بالقنا  نآ  هک  نیا  رگم  دز ؟ مد  یگنهرف  بـالقنا  زا  ناوت  یم  هنوگچ  هک ...  یلاـح  رد  و  تسا ،
عطق رد  هچ  يزرا و  ریاخذ  ندرک  هکولب  رد  هچ  تفن و  عطق  رد  هچ  هک  تسا  یلاخوت  ردـق  نآ  هک  بازحا  یـضعب  یتسیلایرپمادـض ! حالطـصا  هب  هناـبلط 

(1)« .دوش یم  مدقشیپ  مسیلایرپما  دوخ  هطبار ،

يریگرد اکیرما و  مسیلایرپما  اب  هطبار  عطق  طیارـش  رد  : » تسا هدـمآ  نینچ  دـش ، جرد  زورما  ناهیک  رد  درک و  رـشتنم  روبزم  نامزاس  هک  يا  هیعـالطا  رد 
زا هتخادنا و  مه  ناج  هب  ار  روشک  فلتخم  راشقا  ینیمخ ، ماما  تدـحو  مایپ  مغر  هب  ات  دـننک  یم  شالت  نازیگنا  هقرفت  ًاعبط  هک  ناریا  قارع و  يزرم  ياه 
هب یلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  هلحرم  نیمود  هناتسآ  رد  ًاصوصخ  يا  هناهب  چیه  تحت  ار  یشزومآ  زکارم  لیطعت  دنیامن ، هدافتـسا  ءوس  اهنآ  تافالتخا 

بایـسآ هب  بآ  ًاتیاهن  یـشزومآ ، ياه  طـیحم  رد  لاـجنج  جرم و  جره و  بوشآ و  ندرک  اـپ  هب  هک  تسین  يدـیدرت  نیارباـنب  میناد ؛ یمن  روشک  حـالص 
ضقانتم زین  دـیدج  لاس  رد  روشک  ینوناـق  ياـهداهن  ندـیدرگ  راوتـسا  رب  ینبم  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  حور  اـب  دـنزیر و  یم  اـه ) تسیلاـیرپما  ینعی   ) نمـشد

(2)« .تسا

هقباس رکذ  راعش و  يدادعت  اب  دورب و  هرفط  حیرـص  خساپ  زا  تسا  روبجم  هشیمه  نآ  اب  ییور  هبور  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هک  يدراوم  نیرت  مهم  زا 
حوطـس رد  مه  نآ  ماظن ، لیذ  رد  دهاوخ  یم  تسا  یعدـم  هک  ینامزاس  تسا ؛ نامزاس  ندوب  حلـسم  عوضوم  دـهد ، رییغت  ار  وگو  تفگ  ریـسم  یبالقنا ،

دوخ هن  و   ) نامزاس رتافد  هک  تسا  هدوب  نیا  روبزم  هلئـسم  هب  نامزاس  خساپ  نیرخآ  .دزادرپب  ینوناق  یـسایس  تیلاعف  هب  ماظن ، نالک  ياه  تکرح  يربهر 
هاگـشناد ثداوح  هژیو  هب  ینونک  عاضوا  هب  هجوت  اب  .دـننک  دـیدزاب  نآ  زا  دـنناوت  یم  يروهمج و ...  سیئر  یمـسر  ناـسرزاب  تسین و  حلـسم  ناـمزاس )

نامزاس نیا  درک -  هدافتسا  نآ  زا  تاغیلبت  رد  یبوخ  هب  زین  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هک  اه -  ورگ ه  ياه  قاتا  زا  فکنیـشالک  فشک  ملعم و  تیبرت 
رسارس حطس  يارب  نارهت و  رد  راب  کی  نامزاس و  ناسارخ  هخاش  هلیسو  هب  دهشم  رد  راب  کی  تخادرپ : هدش  دای  عوضوم  هب  هیعالطا  ود  رد  رابود  زورما 

دروم ار  نانآ  رتافد  کیدزن ، زا  تساوخ  نالوئسم  زا  دوخ ، رتافد  ندرک  مالعا  حلسمریغ  نمـض   (3) نارهت رد  يا ، هیمالعا  رودـص  اب  نامزاس  نیا  .روشک 
نیدب ناریا  قلخ  نیدهاجم  .ناریا  نامرهق  قلخ  مان  هب  ادخ و  مان  هب  : » تسا هدمآ  دش  جرد  زین  دادماب  همانزور  رد  هک  هیعالطا  نیا  رد  .دـنهد  رارق  دـیدزاب 

، اه شرازگ  يا  هراپ  .دنناسر  یم  لوئسم  یماظتنا  تاماقم  عالطا  هب  ار  حلسم  هنابلط  جرم  جره و  تامادقا  یخرب  عوقو  لامتحا  هلیسو 
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هدولآ ار  یـسایس  ياضف  تاکرح ، لیبق  نیا  اـب  هک  دـنراد  نآ  دـصق  رگ  هئطوت  ياـه  تسد  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  اـه  ناتـسرهش  زا  هچ  نارهت و  زا  هچ 
رصقم ار  ام  ناراداوه  ای  نیدهاجم  هلمج  نم  لامعا ، هنوگ  نیا  یط  دنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  رت  مهم  هتکن  .دننزب  نماد  ار  تنوشخ  جنشت و  ّوج  هدومن و 

حلـسمریغ رب  رگید  راب  : » تسا هدـمآ  هیمالعا  نیا  زا  رگید  یتمـسق  رد  .دـنهدب » ناشن  هجوم  ار  دوخ  يدـعب  تامجاهت  هاگ  نآ  هدومن و  یفرعم  ببـسم  و 
هک میراودیما  نیاربانب  میناد ؛ یم  زاُجم  دیدزاب ، قیقحت و  هنوگره  هب  نانچمه  ار  لوئـسم  تاماقم  هدومن و  دـیکأت  روشک  رـسارس  رد  نامرتافد  مامت  ندوب 

دننک و یقلت  يدج  يزیرنوخ  يریگرد و  جنـشت و  هنوگره  ندومن  یثنخ  روظنم  هب  ار  رـضاح  رادشه  روشک ، یماظتنا  نالوئـسم  هژیو  هب  لوئـسم  تاماقم 
تصرف نیلوا  رد  رضاح  هیمالعا  تئارق  هب  تسا ، اه  هئطوت  ندنام  میقع  شمارآ و  راتـساوخ  هچنانچ  ات  مینک  یم  اضاقت  زین  نویزیولت  ویدار و  زا  اج  نیمه 

(1)« ناریا قلخ  نیدهاجم  .دزرو 31/1/1359 ، تردابم 

ینیب شیپ  هک  يا  هکرعم  زا  ار  دوخ  تفرگ  میمـصت  هرخالاب  درک و  رداص  دوخ  ییوجـشناد  هخاش  ياضما  اب  يا  هیعالطا  نامزاس  ماگنه ، بش  ماـجنارس ،
مان هب  : » تسا حرـش  نیا  هب  دش ، جرد  زین  دادماب  همانزور  رد  هک  هیعالطا  نتم  .دـنک  صالخ  دریگب ، رارق  نآ  رد  فیعـض  ًادـیدش  عضوم  زا  ادرف  درک  یم 

، دوخ یـسایس  یفنـص و  ینوناق ، قوقح  رب  دـیکأت  اب  یلاع  سرادـم  اه و  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نمجنا  .ناریا  ناـمرهق  قلخ  ماـن  هب  ادـخ و 
زا سپ  اـم  هک  تسا  یهیدـب  .دـننک  یم  كرت  ار  دوخ  زکارم  هئطوت ، هنوگره  زا  تعناـمم  روظنم  هب  بـالقنا ، ياروـش  خروم 30/1/59  هیمـالعا  بسحرب 
اب ار  دوخ  هقح  یـسایس  یفنـص و  ياه  تیلاعف  هب  طوبرم  تالکـشم  هیلک  خروم 2/1/59 ، هبنـش  هس  زور  زا  دوخ  ياه  سالک  اـه و  هاگـشناد  رد  روضح 

نارهت یلاع  سرادم  زا  یکی  رد  زورما  هک  ینئارق  دهاوش و  بسحرب  میدرگ  یم  رکذتم  اج  نیمه  رد  ًانمـض  .تشاذـگ  میهاوخ  نایم  رد  لوئـسم  تاماقم 
هدافتـسا ءوس  يزاس و  هنحـص  روظنم  هب  ییاه  يزادناریت  ای  تاراجفنا و  داجیا  ددص  رد  رگ  هئطوت  رـصانع  يا  هدع  هک  تسا  هدش  مولعم  دـمآ ، تسد  هب 

ناریا و مدرم  مومع  عالطا  هب  هلیـسو  نیدب  روشک ، رـسارس  رد  یلاع ، سرادـم  اه و  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نمجنا  نیاربانب  دنتـسه ؛ ام  هیلع 
ار اهنآ  شیپاشیپ ، هتشادن و  یتیلوئـسم  ًاقلطم  اه  يزاس  هنحـص  هنوگ  نیا  رد  ام  هتـشذگ ، نوچمه  زین  هدنیآ  رد  هک  دنناسر  یم  لوئـسم  تاماقم  نینچمه 

لیطعت ًاقلطم  زکارم  نیا  هدوبن و  دوخ  زکارم  رد  اـم  زا  کـی  چـیه  یمالـسا ، ياـه  نمجنا  يادرف  ییاـمیپهار  اـب  هطبار  رد  صوصخ  هب  مینک ؛ یم  موکحم 
ساسا رب  اریز  دوش ؛ دومناو  ام  دارفا  ای  زکارم  بناج  زا  دهاوخب  هک  تسا  يا  هئطوت  يزاس و  هنحـص  هنوگره  ندومن  یثنخ  بلطم  نیا  لیلد  .دوب  دـهاوخ 

(2)« .مینک یم  موکحم  ار  نآ  شیپاشیپ  مه  زاب  هک  دنشاب  هتشاد  ار  ام  مان  هب  ییاه  لالخا  داجیا  دصق  تسا  نکمم  نارگ  هئطوت  تاعالطا ، یضعب 

ییادف ياه  کیرچ  نامزاس  .درکن  رارکت  نآ  یمئاد  جوز  ار  نیدهاجم  نامزاس  ییاهن  مادقا  اما 

1246 ص :

ص3. ذخأم 142 ، - 1
ص1 و 3. ذخأم 142 ، - 2
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رد  (1) .درک مالعا  اه ، اگـشناد ه  رد  دوخ  رتافد  ظفح  هناعطاق و  تمواقم  همادا  رب  ینبم  ار  دوخ  ییاـهن  رظن  درک ، رـشتنم  زورما  هک  يا  هیعـالطا  یط  قلخ 
يرـسارس و مجاهت  دروم  یـشزومآ ، زکارم  رگید  اه و  هاگـشناد  : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـش ، جرد  روبزم  نامزاس  ناگرا  راک ، هیرـشن  رد  هک  هیعالطا  نیا 
ار دوخ  هنارگبوکرس  تامادقا  مجاهت ، نیا  ناحارط  .تسا  هتفرگ  رارق  روهمج  سیئر  صخـش  بالقنا و  ياروش  یمالـسا ، يروهمج  بزح  هتفای  نامزاس 

نایوجشناد یفنـص  یـسایس و  ياه  تیلاعف  زکارم  رتافد و  هب  یـششوپ  نینچ  اب  اهنآ  .دنا  هتـشاذگ  ارجا  هب  مالـسا  زا  عافد  یگنهرف و  بالقنا  شـشوپ  ریز 
 ... .دنزاس مکاح  یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  رد  هرابود  ار  قانتخا  دنوش و  نایوجشناد  یفنص  یـسایس و  ياه  تیلاعف  عنام  دنددصرد  دنا و  هدرب  شروی 

ياهورین تیامح  زا  هک  نازومآ ، شناد  ناملعم و  نایهاگشناد ، نایوجـشناد و  هچراپکی  تمواقم  ربارب  رد  اه  شروی  نیا  هک  مینک  یم  دیکأت  رگید  راب  ام 
دهاوخن راب  هب  نآ  ناحارط  يارب  رت  شیب  ییاوسر  تسکـش و  زج  يا  هرمث  دـش و  دـهاوخ  ور  هبور  تسکـش  اـب  تسا ، رادروخرب  هاـگآ  مدرم  یبـالقنا و 

(2) قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هبنشکی 31/1/1359 ، .دروآ ... 

یم اشفا  دابآ  مرخ  ثداوح  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح  زیمآ  کیرحت  شقن   " ناونع اب  يا  هینایب  نینچمه  زورما  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس 
ریخا ثداوح  اب  ار  دابآ ، مرخ  ریخا  ثداوح  روبزم  نامزاس  تفاـی ، راـشتنا  ناـمزاس  نیا  ناتـسرل  هخاـش  ياـضما  اـب  هک  هیناـیب  نیا  رد  .درک  رداـص  مینک "
هلاوح تیمکاح  رد  ماما  طخ  حانج  هب  عقاو  رد  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناونع  تحت  ار  دوخ  هلمح  زیت  هبل  زین  اج  نآ  رد  تسناد و  طبترم  اه  هاگـشناد 

: تسا هدمآ  هینایب  نیا  رد  .درک 

تاجنـشت هلمج  زا  روشک و  رـسارس  رد  نآ  هباشم  ثداوح  اب  طاـبترا  نودـب  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  داـبآ  مرخ  رهـش  رد  ریخا  زور  دـنچ  فرظ  هک  یثداوح  »
دنتـسین رـضاح  رگید  دـندمآرد و  تکرح  هب  دوخ  ياه  تساوخ  هب  ندیـسر  يارب  اه  هدوت  هک  یلاوحا  عاـضوا و  رد  .تسین ...  اـه  اگـشناد ه  رد  دوجوم 

هیامرس متسیس  هیلع  شا و  یلخاد  نارودزم  مسیلایرپما و  هیلع  هدیدمتس  ياه  هدوت  هزرابم  هک  یطیارش  رد  دننک ، رواب  ار  میژر  یلاخوت  چوپ و  ياه  هدعو 
هب هار  نیا  رد  ار  یعاجترا  ياه  ناگرا  لفاحم و  همه  دنا و  هدوزفا  دوخ  یبالقنادـض  ياه  شـشوک  هنماد  رب  زین  ناراد  هیامرـس  دـبای ، یم  شرتسگ  يراد 

تـسایس بزح  نیا  .تسا  هدمآرد  ناراد  هیامرـس  تمدـخ  هب  راک  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  ناگرا  زا  یکی  یمالـسا  يروهمج  بزح  .دـنا  هتفرگ  تمدـخ 
.دهد یم  نامزاس  ناریا  رسارس  رد  ار  مدرم  ياه  يدازآ  قوقح و  هب  زواجت  اه و  هدوت  بوکرس 

1247 ص :

رایسب یعامتجا  نورد  يا  هدوت  تاناکما  زا  نامزاس  نیا  قلخ ، ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  يداحلا  یبهذمریغ و  اراکشآ  يژولوئدیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  - 1
نیا دشاب و  یم  نیدهاجم  نامزاس  زا  رتراب  تراسخ  رایسب  هاگـشناد  هاگیاپ  نداد  تسد  زا  نامزاس ، نیا  يارب  ًاعبط  ور  نیا  زا  تسا ؛ رادروخرب  يدودحم 

.تسا تمواقم  نیا  ياه  هزیگنا  زا  زین 
3/2/1359 ص5. هرامش 55 ، قلخ ) ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  " ) راک  " همان هتفه  - 2
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دوس هب  ار  بزح  یعاجترا  تسایـس  دنرادن و  مدرم  نایم  رد  هقرفت  داجیا  قانتخا و  رورت و  داجیا  زج  يراک  ام  نهیم  رانک  هشوگ و  رد  بزح  نیا  ياضعا 
(1)« .دنرب یم  شیپ  هب  ناراد  هیامرس 

756

، رابخا اه ، هینایب  اه و  هیعالطا  بلاق  رد  يددـعتم  عونتم و  بلاطم  دوخ  زورما  هرامـش  رد  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناـگرا  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور 
زورما تاجردـنم  هدـمع  شخب  بلاطم  نیا  .تسا  هدـش  هداد  تهج  یگنهرف " بالقنا   " زا تیاـمح  رد  هک  .تسا  هدرک  هئارا  اـه  هبحاـصم  اـه و  لـیلحت 

رب مکاـح  برغ  یـشزومآ  ماـظن  ار  اـکیرما  مهم  ياـه  هاـگیاپ  زا  یکی   » نوچ یتادـیکأت  بلاـطم ، نیا  نمـض  .تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  هماـنزور 
.دروخ یم  مشچ  هب  ناوارف  میناد ،» یم  تلم  هب  تنایخ  زور ) کی  يارب  یتح   ) ار ییاکیرما  ياه  هاگـشناد  رد  لیـصحت  همادا  ای «  میناد » یم  اـه  هاگـشناد 

همانزور مود  هحفص  مراهچ  هس  ًابیرقت  لوا ، هحفص  زا  نآ  همادا  تسا و  لصفم  رایسب  یگنهرف " بالقنا  ترورض   " ناونع اب  همانزور  هرامش  نیا  هلاقمرس 
تارییغت داـجیا  اـب  یگنهرف  بـالقنا  هک  تسا  نینچ  يرآ ، : » دوش یم  ماـمت  يریگ  هجیتـن  نیا  اـب  لـصفم  هلاقمرـس  نیا  .تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار 

هب ددرگن و  زاغآ  یگنهرف  بالقنا  هچنانچ  رگا  کش  یب  دـنز و  یم  داـیرف  ار  دوخ  ریذـپان  باـنتجا  ترورـض  یلاـع ، شزومآ  زکارم  لـخاد  رد  نیداـینب 
(2)« .دیسر دهاوخن  يزوریپ  هب  ناریا  بالقنا  دسرن ، يزوریپ 

اه هاگـشناد  ارچ   " ناونع لیذ  دنفلاخم "، یگنهرف  بالقنا  اب  ارچ  یناسک و  هچ   " لصفم ًاتبـسن  هلاقم  زا  یتمـسق  رد  نینچمه  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
: تشون دندش " داتس 

لایخ هب  هک  نآ  ات  دـندمآرب  ددـصرد  دـندرک و  دوجو  راهظا  يرگید  زا  سپ  یکی  یـسایس ، ياـه  کـهورگ  هک  یناـمز  ینعی  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  »
لیدبت دوخ  یتایلمع  داتـس  هب  دوب  هدـنام  اج  هب  قباس  میژر  زا  هک  ار  ییاه  نامتخاس  ادـتبا  دوش ، اهنآ  بیـصن  زین  يا  هرهب  تسایـس  رازاب  هتفـشآ  زا  دوخ ،

هب یلم  کـیتارکمد  هـهبج  (3) و  ناگدـنیآ حاضتفا  زا  سپ  دوجوم و  ّوج  هب  هجوت  اـب  .دنتـشاذگ  راـک  راـبریت  یناـب و  هدـید  جرب  نآ ، يـالاب  رب  دـندرک و 
دنچ لمع  نیا  .دندرک  لقتنم  اه  هاگشناد  لخاد  هب  ار  دوخ  ياهداتس  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  يدیدج  کیتکات  حلسم  ياه  هورگ  يرتفد ، نیتم  یگدرکرس 

: میرمش یم  ار  اهنآ  بیت  رت  هب  هک  دراد  تیصاخ 

( ... اهنآ شخپ  هینایب و  هیمالعا و  میظنت  يارب   ) یهاگشناد تاناکما  لیاسو و  زا  هدافتسا  . 1

يارب یتسیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنرادن ، ییاج  یمالـسا  تما  نایم  رد  هک  دنتفایرد  اه  کهورگ  نیا  هک  نآ  زا  سپ  یتایلمع : ياهداتـس  داجیا  . 2
یهار دوخ  یسایس  تایح  همادا 

1248 ص :

.31/1/1359 ناتسرل ، هخاش  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هینایب  گنج : تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  دانسا ) هعومجم   ) هرامش 22291 دنس  - 1
ات 12. فلتخم 1  تاحفص  ، 31/1/1359 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

هورگ زا  يا  ههبج  يارب  ناگرا  کی  ناونع  هب  ًالمع  دوب و  اشوک  رایـسب  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ  زا  تیامح  رد  هک  تسا  ناگدنیآ " همانزور   " روظنم - 3
بوسحم ماظن  هعماج و  تیفرظ  زا  جراخ  اهزور ، نآ  ِّلمحت  حطـس  رد  یتح  هک  همانزور  تاکرح  .درک  یم  راتفر  قلخ  نیدـهاجم  زین  یتسینومک و  ياه 

.دیماجنا لماک  یلیطعت  هب  شراک  درک ، یم  لابند  ار  یهباشم  یشم  هک  زورما  ماغیپ  اب  ًاتیاهن  درک و  هجاوم  لالخا  اب  ار  نآ  راشتنا  دش ، یم 
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نودب یهاگشناد  ياه  نامتخاس  زا  دنناوت  یم  دننک  لقتنم  اه  هاگشناد  هب  ار  دوخ  رتافد  رگا  هطبار  نیا  رد  .دشاب  يرت  مک  جرخ  نمـضتم  هک  دننیزگرب  ار 
ار دوخ  رظن  دروم  رداک  نمـض ، رد  هدرک و  يریگوضع  دیدج ، نایوجـشناد  بذج  اب  بیترت  نیدب  هوالع  هب  .دننک  هدافتـسا  یهجو  هنوگ  چـیه  تخادرپ 

.درک دنهاوخ  نیمأت 

قیرط زا  یتسیاب  یلوحت  ره  هک ...  دـنا  هدرک  مالعا  یمالـسا  يروهمج  فلاخم  ياـه  هورگ  یـضعب  هتـشذگ  ياـهزور  فرظ  ییوجـشناد : ياـهاروش  . 3
نیفلاخم پچ و  ياه  هورگ  روشک ، یلاع  سرادـم  اـه و  هاگـشناد  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  دـینادب  تسین  دـب  .دوش ...  ماـجنا  ییوجـشناد  ياـهاروش 

اب دنهد ، یم  همادا  دوخ  راک  هب  یگدـنزاس  داهج  صوصخ  هب  یبالقنا و  ياهداهن  رد  ماما  طخ  هب  دـقتعم  نایوجـشناد  هک  یتصرف  رد  یمالـسا  يروهمج 
دوـخ هب  ار  ییوجـشناد  يارآ  دـصرد  زا 50  شیب  عوـمجم  رد  ...دـنا و  هدروآ  تـسد  هـب  ار  هاوـخلد  هجیتـن  يریگ ، يأر  اـهاروش و  راعــش  ندرک  حرطم 

 ... .دنهد یم  صاصتخا 

یم هدافتسا  اه  ناتسرهش  اب  یطابترا  هکبش  زکرم  ناونع  هب  اه  هاگشناد  زا  یمالسا  يروهمج  فلاخم  ياه  هورگ  اه : ناتسرهش  اب  یطابترا  هکبش  زکرم  . 4
دنریگب سامت  دوخ  ششوپ  ریز  سرادم  اب  دنراد  هفیظو  اه  هورگ  هنوگ  نیا  نایوجشناد  یلاع ، شزومآ  سرادم  اه و  هاگشناد  زا  يرایسب  رد  یتح  .دننک 

هئارا يدرونهوک  ياه  هورگ  لیکـشت  دیالـسا و  ملیف و  شیامن  یتح  و  ثحب ، يارب  بلطم  همانزور ، هلاقم ، رتسوپ ، هلمج  زا  یتاـغیلبت  كاروخ  اـهنآ  هب  و 
.دریگ یم  هدهع  هب  ار  ناتسرهش  دنچ  ای  کی  تیلوئسم  هدکشناد  ره  هتفای ، نامزاس  يدنب  میسقت  کی  رد  .دنهد 

اما دـشاب ؛ نینچ  یتسیاب  مه  ًاقح  تسا و  هدـش  هتخانـش  يدازآ  رگنـس  هزرابم و  زکرم  کـی  ناونع  هب  هاگـشناد  یهاگـشناد : تینوصم  زا  هدافتـساءوس  . 5
 ... .دنک یم  یهد  نامزاس  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  یهاگشناد  تینوصم  ششوپ  ریز  نیدهاجم ، ًاتدمع  پچ و  ياه  هورگ  ياه  تیلاعف 

یشقن هچ  یمالـسا  يروهمج  فلاخم  ياه  هورگ  داتـس  زکارم  هک  میتفگ  ًالبق  یـسایس : ياه  تیلاعف  همادا  روظنم  هب  اه  هاگـشناد  ندوبزاب  يارب  راعـش  . 6
یم دـبال  .دـنتیلاعف  لوغـشم  دوخ  داتـس  زکارم  رد  مه  سرد  تاعاس  رد  یتح  اه  هورگ  لیبق  نیا  رادـفرط  نایوجـشناد  مینک  هفاضا  تسین  دـب  اـما  دـنراد ؛

(1)! دننک يریگ  هناشن  ار  اه  تسیلایرپما  بلق  ملعم  تیبرت  هاگشناد  زا  یسور ، ياه  فکنیشالک  اب  دنهاوخ 

بـالقنا هراـبرد  یـصاصتخا  روط  هب  هماـنزور  نیا  یـسایس  سیورـس  ناراـگنربخ  هک  ار  یفلتخم  ياـه  هبحاـصم  دوخ ، زورما  هرامـش  رد  روبزم  هماـنزور 
: تسا هتشون  نینچ  هلمج  زا  هدرک و  جرد  دنا ، هدرک  هیهت  یگنهرف 

سلجم ناگدـنیامن  بالقنا و  ياروش  ياضعا  زا  دـنچ  ینت  اب  اـم  یـسایس  سیورـس  راـگنربخ  روشک ، ياـه  هاگـشناد  رد  یگنهرف  بـالقنا  زاـغآ  یپ  رد 
اه و هاگشناد  تانایرج  هرابرد  یمالسا ، ياروش  سلجم  هدنیامن  همانرب و  نامزاس  لوئسم  یباحس  ياقآ  .تفرگ  سامت  یمالسا  ياروش 
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یفرح دنک  رییغت  دـیاب  یـشزومآ  ماظن  هک  نیا  رد  .دوش  ماجنا  لوئـسم  تاماقم  تلود و  رظن  اب  یتسیاب  يا  همانرب  ره  رییغت و  ره  : » تفگ یگنهرف  بالقنا 
ناملـسم نایوجـشناد  ياه  فرح  زا  یلیخ  .دوش  یم  غولـش  دنک و  یم  جراخ  تلود  تسد  زا  ار  تارایتخا  تسا ، هدـمآ  شیپ  هک  یلئاسم  نیا  اما  تسین ؛

نیا رد  دروخ  دز و  نیمه  دیایب و  شیپ  دروخ  دز و  دننیشنن و  تکاس  لباقم  ياه  فرط  دوش  یم  ثعاب  تسا ، هدمآ  شیپ  هک  يا  هویش  نیا  اما  تسا  قح 
هک تسا  یعیبط  الاح  .دوش  یمن  دیاع  يزیچ  عومجم  رد  دـنک و  یم  داجیا  يربهر  روهمج و  سیئر  اروش و  تلود و  يارب  يدـیدج  راب  لاوحا  عاضوا و 

عضو رـضاح  لاح  رد  .دنک  نوریب  ار  اه  نیا  همه  دوشب و  دراو  تلود  هک  نیا  رگم  دنیآ ؛ یم  ولج  اهنآ  دننک ، یلاخ  ناملـسم  نایوجـشناد  ار  هنحـص  رگا 
ياقآ دریگب »؟ اه  هدکـشناد  یلیطعت  هب  میمـصت  دادرخ  زا 14  لبق  تلود  تسا  نکمم  دریگب ، تدـش  تانایرج  رگا  : » دیـسرپ راگنربخ  .تسا » يروجدـب 

.دش دنهاوخ  لیطعت  اه  هاگشناد  دریگب ، تدش  تانایرج  نیا  رگا  هک  تشاد  راهظا  خساپ  رد  یباحس 

اه هاگشناد  دروم  رد  : » تفگ یگنهرف  بالقنا  اه و  هاگشناد  هرابرد  زین  یـشزومآ  لئاسم  راکردنا  تسد  بالقنا و  ياروش  وضع  رنهاب  داوجدمحم  رتکد 
تسا یـشزومآ  ماظن  رییغت  تسا ، رید  زور  کی  يارب  یتح  شرییغت  رد  ریخأت  هک  هچنآ  .تسا ...  يداینب  روط  هب  ماظن  رییغت  دوش ، شومارف  دیابن  هک  هچنآ 

متسیس و رد  رییغت  يزیر و  همانرب  دوش ، بیقعت  عیرس  یلیخ  دیاب  هک  هچنآ  .تسا  یعرف  هلئسم  کی  اه  هاگشناد  رد  یسایس  یهورگ  ياه  تیلاعف  هلئسم  و 
هب اما  دش ؛ دهاوخ  عورـش  دادرخ  زا 14  يزیر  همانرب  راـک  تسا ، هدرک  بـالقنا  ياروش  هک  ینیب  شیپ  رد  هتبلا  .تسا  شزومآ  هب  یبـالقنا  ياوتحم  نداد 
اه بالقنا  اه و  ینوگرگد  همه  سأر  رد  یگنهرف  بالقنا  نم  رظن  هب  .درک  يدـج  مادـقا  نآ  يور  درک و  بیقعت  ار  راک  نیا  یتسیاـب  رتدوز  هچره  رظن ،

(1)« .دریگب رارق  دیاب  یعامتجا  نوئش  اهداهن و  یعامتجا و  طباور  هیلک  رد 
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یمالـسا و يروهمج  هلمج  زا  فلتخم  ياه  همانزور  رد  زورما  هک  داد  راشتنا  یگنهرف  بالقنا  هرابرد  يا  هیعالطا  یمالـسا ، بالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس 
.دش جرد  یمالسا  بالقنا 

زا یئزج  دوخ  يریگارف ، ياه  طیحم  زا  لگنا  يرامعتسا و  گنهرف  ندودز  اه و  هاگشناد  متسیس  رییغت  یـشزومآ و  بالقنا  : » تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد 
، نآ اب  هارمه  ای  یپ  رد  ددرگ و  زاغآ  يریخأت  كدـنا  یب  تسیاب  یم  تما ، ماما  ياـهدومنهر  مدرم و  یماـمت  يراـی  اـب  هک  تسا  یگنهرف  میظع  بـالقنا 

نامزاس .ددرگ  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  اب  بسانم  هدـیدرگ و  هتـساریپ  یلک  هب  یمومع  گنهرف  ّوج  یعمج و  طابترا  لـیاسو  اـه ، ناـبایخ  اـه ، هرادا 
، دوخ هرامـش 35  هیعالطا  رد  یلیـصحت ، لاس  زاغآ  زا  لبق  هک  دوب  یبتکم  تکرح  نیمه  هیاـپ  رب  داـقتعا و  نیمه  ساـسا  رب  یمالـسا  بـالقنا  نیدـهاجم 

رد هناعطاق  یگنهرف ، بالقنا  ترورض  رب  هرابود  دیکأت  اب  نونکا  .دومن ...  ار  یگدنزاس  داهج  يارب  نایوجشناد  جیسب  اه و  هاگشناد  یلیطعت  داهنشیپ 
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(1)« .مییامن یم  تیامح  تسا ، يزوسلد  درد و  رس  زا  هک  ار  نآ  دایرف  هتسناد و  بسانم  ار  تصرف  نآ ...  هبناج  همه  هدرتسگ و  داعبا 

 - یـسایس بالقنا  لیمکت  رد  ار  یگنهرف  بالقنا  ینعی  ماـگ  نیرت  یـساسا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تبون  نونکا  : » تسا هدـمآ  نینچمه  روبزم  هیعـالطا  رد 
هب ًاقیمع  ناوت  یم  ار  بالقنا  هدـنیآ  هتـشذگ و  لحارم  هک  تسا  يا  هشیر  ریگیپ و  یگنهرف  بالقنا  کی  اب  اهنت  .میرادرب  هناـعطاق  ناـنچمه  دوخ  یماـظن 
زا رترب  الاو و  یـشزرا  زا  بتاکم ، رگید  فالخرب  مالـسا ، رد  یگنهرف  بالقنا  ًالوصا  .درک  دوبان  ار  هدـنام  یقاب  دـیلپ  ثاریم  تابوسر و  دـناسر و  هجیتن 

ِتـساوخ بالقنا  ياروش  هنافـسأتم  .درگن  یم  بالقنا  شزرا  ماکحتـسا و  ساسا  اه و  ینوگرگد  أشنم  هدیدپ ، نآ  هب  تسا و  رادروخرب  اه  بالقنا  رگید 
هلئسم رانک  زا  اه ، هاگـشناد  رد  یـسایس  ياه  هورگ  ياهداتـس  نتـسب  یفارحنا  حرط  اب  تسا و  هتفرگن  رظن  رد  ار  ناملـسم  يوجـشناد  ناردارب  نارهاوخ و 

طخ وریپ  ناملسم  نایوجشناد  اب  یماگمه  یهارمه و  هب  داهنشیپ ، نیا  رد  رظن  دیدجت  اب  میراودیما  .تسا  هتـشذگ  اهداهن  همه  رب  یگنهرف  بالقنا  يداینب 
یم بالقنا  ياروش  .تسا  یمالـسا  یگنهرف  بالقنا  زاغآ  نآ  دریذـپ و  تروص  بالقنا  گرزب  شهج  نیمراهچ  روشک ، رـسارس  ياه  هاگـشناد  رد  ماما 

يزیر یپ  رب  هناعطاق ، لیطعت و  ار  اه  هاگشناد  نایوجشناد ، یبالقنا  عورـشم و  تساوخ  دییأت  اب  هدرک و  ار  هدافتـسا  نیرتهب  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  دیاب 
(2)« .دزادرپب مدرم  تساوخ  یمالسا و  بالقنا  اب  بسانتم  یشزومآ  نیون  متسیس 

.تسا هتفای  نایاپ  يراگتسر " ات  بالقنا  بالقنا ،  " راعش اب  روبزم  هیمالعا 
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ار اه  ناتسریبد  سرادم و  بوشآ  نآ ، رد  داد و  راشتنا  اه  هاگـشناد  ریخا  ثداوح  تبـسانم  هب  يا  هیعالطا  نارادساپ ، هاپـس  يزکرم  داتـس  یمومع  طباور 
يربهر تحت  رد  ار  ام  یمالسا  هعماج  دناوت  یمن  هک  نمـشد  : » تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  رد  .درک  موکحم  تسا ، هدمآ  شیپ  اه  هاگـشناد  زا  عبت  هب  هک  زین 

يارب تّمه  رمک  ام  یمالسا  تما  هک  ینامز  رد  .دزاس  لدبم  دیدج  ینانبل  هب  شیوخ  لیم  هب  ار  اه  هاگـشناد  طیحم  دراد  یعـس  دشاپب ، مه  زا  ینیمخ  ماما 
زا ادـج  نایهاگـشناد  يدودـعم  هب  ار  شیوخ  دـیما  هعماج ، ندیـشک  بوشآ  هب  يارب  ام  نانمـشد  تسا ، هتـسب  برغ  قرـش و  مسیلایرپما  هطلـس  زا  ییاهر 

ناتسریبد سرادم و  هب  ار  اه  هاگشناد  بوشآ  طیحم  دنراد  یعس  بالقنا  نوگانوگ  نانمشد  هدیسر ، تاعالطا  قبط  .دنا  هتخود  مدرم  یمالـسا و  بالقنا 
هنوگره ناکما  رت ، شیب  هچره  تقد  يرایـشوه و  اب  دنفظوم  اه  ناتـسریبد  اه و  هاگـشناد  رد  ام  ناملـسم  ناردارب  نارهاوخ و  مامت  نیاربانب  دـنناشکب ؛ اه 

ناگرا نیا  رد  بوشآ  داجیا  يارب  ار  نمشد  دیما  نیرخآ  دنربب و  نیب  زا  سرادم ، اه و  هاگشناد  یمالـسا ، بالقنا  راوتـسا  ياهژد  رد  ار  هسیـسد  هئطوت و 
(3) دنیامن سأی  هب  لدبم  اه ،
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لباقم یلـصا  فرط  هک  روشک "، یلاع  سرادـم  اه و  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا   " راداوه وضع و  نایوجـشناد 
رداص هیعالطا ، دـنچ  زورما  تسا  هتفرگ  لکـش  نانآ  يریگیپ  راکتبا و  اـب  روشک  رـسارس  رد  ریخا  ثداوح  دنتـسه و  اـه  هاگـشناد  رد  رقتـسم  ياـه  هورگ 

هک دندومن  دیکأت  هنارـصم  دندرک و  وگزاب  ار  دوخ  یلـصا  فادها  اه  هیعالطا  نیا  یط  دنا ، هدـش  تیزکرم  یعون  ياراد  هک  روبزم  نایوجـشناد  .دـندرک 
بالقنا همانزور  زورما  هرامش  رد  روبزم  نایوجـشناد  زا  هلمج  زا  .دوش  رـصحنم  اه ، هورگ  داتـس  رتافد و  یلیطعت  فده  هب  اهنت  دیابن  اه ، هاگـشناد  یلیطعت 

: دش جرد  ریز  حرش  هب  هیعالطا  کی  یمالسا 

عفن هب  زج  ار  جرم  جره و  داجیا  تتـشت و  يریگرد و  هنوگره  ساـسح ، طیارـش  نیا  رد  اـم  هک  اـج  نآ  زا  ناریا ! ناـمرهق  تما  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  »
سرادم اه و  هاگـشناد  هیلخت  رتافد و  نتـسب  اب  یمالـسا ، يروهمج  بالقنا  ياروش  میمـصت  یپ  رد  اذل  میناد ، یمن  شرودزم  لامع  راکتیانج و  ياکیرما 

.دومن میهاوخ  یعس  زیمآ  تملاسم  مارآ و  ییاضف  داجیا  تهج  رد  یلاع 

تلم هاگشیپ  رد  ار  اهنآ  هدرک و  زاب  دنراد  يریگرد  دصق  هک  ار  ینانآ  تسد  یمالسا ، یبالقنا و  تناتم  شمارآ و  ظفح  اب  وجـشناد ! نارهاوخ  ناردارب و 
اب ام  .دومن  میهاوخ  كرت  ار  اـه  هاگـشناد  روما ، نیلوئـسم  تسد  هب  نامفعـضتسم  قلخ  لاوما  ساـسح و  زکارم  ندرپس  زا  سپ  اـم  .مییاـمن  اـشفا  ناملـسم 
رب نانچمه  مینک ، یمن  یقلت  شیوخ  زا  ار  اهنآ  میناد و  یمن  اه  هاگـشناد  رب  مکاح  یتوغاط  هدیـسوپ و  ماظن  زا  یلولعم  زج  ار  اه  هورگ  هک  نیا  هب  داـقتعا 

هناّرِـصُم تسین و  ریذـپ  ناکما  دوجوم  متـسیس  لالحنا  فقوت و  اب  زج  یبالقنا ، یمالـسا و  یماظن  داجیا  هک  میراشف  یم  اپ  یمالـسا  یلوصا و  عضوم  نیا 
.مالسلاو .دبای  همادا  یمالسا  لقتسم و  یهاگشناد  ییاپرب  ات  ییاکیرما ، هتسباو و  ياه  هاگشناد  یلیطعت  هک  مینآ  ناهاوخ 

(2)-(1)« روشک یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  ياه  نامزاس  یمالسا و  ياه  نمجنا 

* * *

جدننس رد  یماظن  نوتس  يارجام  هرابرد  ناهیک  شرازگ  شرازگ 735 : همیمض 

ات طقف  هک  زین  زورما  ناهیک  رد  عوضوم  نیا  .تسا  دوهـشم  يردـص  گنهرـس  تاراهظا  رد  تفاین  همادا  هتبلا  هک  ثداوح  دـنور  زا  هنانیب  شوخ  تشادرب 
يارب شالت  زین  تسا  هدش  جرد  ناهیک  زورما  هرامـش  رد  هک  یـشرازگ  رد  .دراد  ساکعنا  ًالماک  دـنک ، میظنت  تفایرد و  ار  اهربخ  دـناوت  یم  رهظ  یلاوح 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دوش  یم  هدهاشم  روبزم ، نوتس  هیضق  رسدرد  یب  ّلح  هب  هناراودیما  هاگن  ياقلا  و  عضاوم ، نداد  ناشن  تیمها  مک 

رد یـسایس  لاعف  ياه  هورگ  .دندرک ...  زاغآ  زقـس  فرط  هب  يدـنبرمک  هداج  زا  ار  دوخ  تکرح  زورما  جدننـس ، هاگدورف  رد  رقتـسم  یماظن  ياهدـحاو  »
یم هدید  رهـش  نامـسآ  رد  زین  موتناف  دنچ  دنرذگ و  یم  يدنبرمک  هداج  زا  شترا  ياهدـحاو  نونکا  مه  دـنا و  هدرک  تقفاوم  شترا  تکرح  اب  جدـننس 

یسایس ياه  هورگ  .دوش ... 
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دوجو هب  يریگرد  رهش  رد  هک  دننک  یم  رکف  اریز  دنشاب ؛ یم  يدنبرمک  هداج  زا  نآ  تکرح  راتساوخ  یلو  دنتسین ؛ فلاخم  شترا  نوتس  تکرح  اب  رهش 
نوتس زورما  دادماب  تعاس 6:30  داد : عالطا  جدننـس  زا  یماظن  نوتـس  تکرح  اب  هطبار  رد  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  .دـیآ  یم 

زا يریگرد  هنوگ  چیه  حبص )  10  ) تعاس نیا  ات  زونه  درک و  تکرح  جدننس  زا  دوب ، تکرح  روتسد  ندیـسر  راظتنا  رد  جدننـس  هاگدورف  رد  هک  یماظن 
.تسا هدشن  شرازگ  كرتشم  داتس  هب  جدننس 

میا هدرک  داهنشیپ  یلو  میتسین ؛ فلاخم  نوتس  تکرح  اب  ام  تفگ : ناهیک  هب  ( 30/1/59  ) زورید زین  جدننس  تالیکشت  تارکمد  بزح  يوگنخس  يزیزع 
زور زین  ناتسدرک  يرادناتسا  نواعم  جدننس و  يرادنامرف  تسرپرـس  یمهیم  .دنورب ...  زقـس  هب  یـسایس  ياه  هورگ  رظنریز  يدنبرمک و  هداج  زا  اهنآ  هک 

داجیا یگنهامه  مدرم  یسایس و  ياه  هورگ  نایماظن و  نیب  مدرک  یعس  نم  تفگ : ناهیک  راگنربخ  هب  شترا  نوتس  تکرح  دروم  رد  ( 30/1/59  ) هتشذگ
اهنآ تکرح  اـب  مدرم  دوـخ  دـنتفگ ، نم  هب  مدرم  ناگدـنیامن  هک  روـط  نآ  یلو  دـننک ؛ یمن  يریگوـلج  نوتـس  تکرح  زا  زین  یـسایس  ياـه  هورگ  .مـنک 

نم زا  ناشیا  و  دنتـسین ، فلاخم  نوتـس  تکرح  اـب  یـسایس  ياـه  هورگ  متفگ  متفرگ و  ساـمت  رهورف  شویراد  اـب  نم  تفگ : نینچمه  يو  .دـنفلاخم ... 
(1)« .دننکب ار  مزال  یهارمه  شترا  اب  هک  مهد  عالطا  یسایس  ياه  هورگ  هب  هک  دنتساوخ 

نآ زا  نامزاس  نیا  شرازگ  رسلباب و  عیاقو  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  شقن  شرازگ 750 : لوا  همیمض 

شقن ندوب ،" یبهذم   " تینوصم زا  هدافتـسا  لیلد  هب  عقاو  رد  تسا و  يریگرد  یلـصا  فرط  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  طاقن ، رگید  دـننام  زین  رـسلباب  رد 
نیمه نافلاخم ، رگا  اما  دنک ؛ یم  دیکأت  شقن  نیا  رب  دـشاب  مزال  اجره  نامزاس ، نیا  .دراد  هدـهعرب  ار  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  یعافد  رپس  زین  زاتـشیپ و 
.دـهد یم  رارق  دـیدش  داـقتنا  دروم  ار  نآ  حرط  دـنک ، بیذـکت  يدـج  یعطق و  روـط  هب  ار  نآ  هک  نیا  نودـب  دـننک ، حرطم  یموـمع  راـکفا  رد  ار  شقن 

نآ دروخرب  عون  نامزاس و  يارب  هدش  دای  شقن  هدنهد  ناشن  لک  رد  تسا ، هدش  جرد  رسلباب  عیاقو  هرابرد  دهاجم ، هیرشن  زورما  هرامش  رد  هک  یـشرازگ 
عفن هب  رت ، مامت  هچ  ره  تراهم  اب  تقد و  هب  نامزاس ، ياه  شرازگ  رد  هراومه  هک  یگتخاس  تایئزج  هچ  رگا  تسا ؛ شیوخ  نافلاخم  یمومع و  راکفا  اب 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .دراد  دوجو  زین  شرازگ  نیا  رد  دوش ، یم  میظنت  نافلاخم  ررض  هب  نامزاس و 

هک دننک  یم  مالعا  رهش  حطـس  رد  وگدنلب  اب  اهنآ  .دننک  یم  هلمح  رـسلباب "  " یلاع هسردم  هب  نیدرورف ، زور 29  حبص  تعاس 7  رد  ارگ  تسار  رصانع  »
سوب و ینیم  اب  هدکشناد  ولج  هب  دابآدومحم ، رانک و  نودیرف  هژیو  هب  فارطا  ناییاتـسور  زا  يدایز  دادعت  .میا ...  هدرک  یبالقنا  فرـصت  ار  هدکـشناد  ام 
هب دنا ، هتشاد  ار  هاگشناد  هب  دورو  دصق  هک  نایوجشناد  زا  يدادعت  .دنتـسه  لیاسو  ریاس  ساد و  قامچ و  هب  حلـسم  بلغا  .دنوش  یم  هدروآ  لیاسو  ریاس 

لوئـسمریغ و رـصانع  نایوجـشناد و  نیب  يدروخرب  رثا  رد  .دنا ...  هتفرگ  ار  هاگـشناد  اه  تسینومک  دنا  هتفگ  ناییاتـسور  هب  .دنوش  یم  بورـضم  تدـش 
هتفگ .دنراد  رارق  يزکرم  نامتخاس  لخاد  رد  دنا ، هتسب  ناشاه  تسد  هب  جیسب  دنبوزاب  هک  ارگ  تسار  رـصانع  .دنوش  یم  یمخز  يدادعت  هدش ، کیرحت 

یم هدروآ  لباب  زا  رـسلباب  یلاع  هسردـم  نیمجاهم  هب  کمک  يارب  دارفا ، زا  سوب  ینیم  يرامـش  یب  دادـعت  رـسلباب ، یمالـسا  نمجنا  ياضاقت  هب  دوش  یم 
هب نیمجاهم  بورغ ، ماگنه  .دنا  هدش  حورجم  بورضم و  یتخـس  هب  يدادعت  .دوش  یم  رت  شیب  هظحل  ره  لاغـشا ، فلاخم  نایوجـشناد  يور  راشف  .دوش 
زا یکی  هک  هدوب  هنایـشحو  يدـح  هب  تالمح  .دـنزادنا  یم  نوریب  هدکـشناد  زا  ار  لاغـشا  هب  ضرتعم  نایوجـشناد  یمامت  هدرک و  هلمح  هدکـشناد  لخاد 

هماـنرب کـی  دـنوش ، یم  جارخا  هاگـشناد  زا  هک  نایوجـشناد  .دـینکن  راـتفر  روط  نیا  ینید  نارهاوـخ  اـب  دـنک  یم  شهاوـخ  مدرم  زا  ارگ  تسار  رـصانع 
کـیرحت و دـیدش  ّوج  تلع  هب  بش ، تعاس 11  رد  .دننک  یم  هعجارم  هدکـشناد  فارطا  هب  هرابود  سپـس  دـنزادنا و  یم  هار  رهـش  تمـس  هب  ییامیپهار 
اب هعمج ، زامن  رد  لباب  هعمج  ماما  دوش  یم  هتفگ  .دننک  یم  كرت  ار  هدکـشناد  فارطا  نایوجـشناد ، هدـش ، کیرحت  ناییاتـسور  طسوت  يزیرنوخ  ناکما 

.دنک یم  دییأت  ار  ارگ  تسار  رصانع  طسوت  رسلباب  هدکشناد  فرصت  دنا ، هدرک  لاغـشا  ار  اه  هاگـشناد  مامت  دنتـسه و  تسینومک  اه  یـشبنج  هک  نیا  دیق 
(2)« .دنا هدوب  هدکشناد  فارطا  رد  حبص  ات  رادقامچ  دودح 80 

1253 ص :

ص1. ، 31/1/1359 ناهیک ، همانزور  - 1
ص 4. ذخأم 184 ، - 2
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زاریش ینابرهش  هرابرد  هاپس  ياعدا  در  رد  شترا  كرتشم  داتس  مارگنفلت  : 750 شرازگ مود  همیمض 

.دومن عافد  زاریش  ینابرهش  درکلمع  زا  درک و  در  ار  هاپس  ياعدا  نومضم  دعب  زور  دنچ  كرتشم ، داتس  دوش  یم  يروآدای 

دیدرگ مولعم  هلومعم  ياه  یسررب  رد  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دش  لاسرا  هاپـس  یهدنامرف  يارب  شترا  كرتشم  داتـس  زا  یمارگنفلت  خیرات 6/2/59 ، رد 
ینابرهـش تاماظتنا  هب  هتـسباو  ياه  ناگی  یماظتنا و  ياـه  تمـسق  هیلک  نایوجـشناد ، مدرم و  زا  ییاـه  هورگ  نیب  يریگرد  ماـگنه  خیرات 31/1/59 ، رد 

رد رفن  ود  هک  یماگنه  هدوب و  شاب  هدامآ  لاح  هب  زاریش ، ینابرهش  نواعم  م "  " گنهرس و  ینابرهش ، تسایر  شوایک  گنهرس  راکرـس  روتـسد  هب  زاریش 
رد اذـل  تسا ؛ هدرک  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اه  هورگ  دایز ، تمحز  اـب  هدرک و  میقتـسم  تراـظن  ینابرهـش  هلـصافالب  دـنا ، هدـیدرگ  حورجم  يزادـناریت  رثا 

دنتشاد راهظا  هدومن و  شاخرپ  م "  " گنهرس راکرس  هب  اضعا  روضح  رد  هاپس  هدنیامن  يزوریف  ياقآ  هسلج  يادتبا  زا  زاریش ، یعامتجا  تینما  نویـسیمک 
راهظا هداد و  مزال  رکذـت  هاپـس  هدـنیامن  هب  سراف  يرادناتـسا  یـسایس  نواعم  ماظتنا  ياقآ  عقوم ، نامه  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هتـشادن  تیلاعف  سیلپ  هک 

ههبج رد  هدربمان  تیلاعف  پچ و  ياه  هورگ  يارب  م "  " گنهرس راکرس  ینارنخس  عوضوم  ًانمـض  .تسا  هدوب  ینابرهـش  تلاخد  دهاش  ًاصخـش  هک  هتـشاد 
(1)« .هتفرگن رارق  دییأت  دروم  فلاخم ،

هخروم 31/1/59 هرامـش ...  هب  تشگزاب  : » تشاد مـالعا  درک ، لاـسرا  هاپـس  يارب  هک  يرگید  مارگنفلت  رد  كرتشم  داتـس  خـیرات 14/2/59  رد  نینچمه 
(2)« .تفرگن رارق  دییأت  دروم  یتشگزاب  همان  رد  هدش  ناونع  بلاطم  هدمآ ، لمع  هب  هک  ییاه  یسررب  رد  اجاش  مالعا  ربارب 

قلخ نیدهاجم  نامزاس  ناسارخ  تالیکشت  عضاوم  رب  يرورم  شرازگ 750 : موس  همیمض 

مدقم و طخ  شقن  رد  زین  یمومع  راکفا  رد  تسا ؛ هدـش  ور  هبور  ورین  جیـسب  رد  تسکـش  هلئـسم  اب  دهـشم  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  رـضاح ، لاح  رد 
لیوحت هب  رضاح  يدج ، يریگرد  اب  رگم  زین  هاگـشناد  نوریب  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  دهـشم  هاگـشناد  رد  ماظن  فلاخم  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  دحتم 

لوا هلهو  رد  تسا : هداد  تروص  ییاه  شالت  ناسارخ ، رد  نامزاس  نیا  تالیکـشت  تیعـضو ، نیا  لئاسم و  نیا  اب  هلباقم  يارب  .تسین  یمومع  تاـناکما 
تسا هدرک  شالت  دعب ، هلهو  رد  دنک و  هارمه  رت  شیب  هچره  یناسنا  تراسخ  اب  رت و  هناتخسرس  هچره  تمواقم  اب  ار  یفرصت  زکارم  هیلخت  تسا  هدیشوک 

ای راداوه  ششوپ و  تحت  ياه  لکـشت  اه و  تیـصخش  زا  هدافتـسا  نارگید و  تیامح  بلج   ) میقتـسمریغ و  هیرـشن و )...  هیعالطا ،  ) میقتـسم قرط  زا  هک 
زورب لیذ ، دراوم  .دهدب  رارق  ماظن  اب  یتآ  ياه  هلباقم  يارب  ناراداوه  رت  شیب  هچره  هزیگنا  هیامتـسد  ار  هبرـض  نیا  دزادرپب و  عیـسو  غیلبت  هب  ذوفن ) تحت 

: دشاب یم  هدش ، رکذ  بوچراچ  رد  نامزاس  زورما  ياه  شالت 

هیمالعا ینارهت ، یلع  خیش  یتعیرش و  یقتدمحم  دهشم ، فیراعم  زا  رگید  نت  ود  اب  يو  زورما  ردص ، ینب  هب  هدازدمحا  رهاط  هتشذگ  زور  همان  زا  دعب  . 1
شزومآ زکارم  اه و  هاگـشناد  رد  ریخا  مایا  رد  هچنآ  : » تسا هدـمآ  هیمالعا  نیا  رد  دادـماب ، هتـشون  هب  .درک  اضما  ناـمزاس  فادـها  زا  تیاـمح  رد  ار  يا 

نامروشک یلاع 

1254 ص :
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هب دـنامن و  دودـحم  مه  شزومآ  یملع و  زکارم  هب  دراد و  همادا  نونکات  دـش و  زاغآ  نیدرورف  هعمج 29  زا  سدـقم  دهـشم  رد  هلمج  نآ  زا  هک  داد  خر 
زا ام  نطو  هک  یلاـح  رد  میـشابن  نارگن  هنوگچ  .تسا  هدومن  مهارف  ار  ناـبناج  نیا  ینارگن  بجوم  تدـش  هب  درک ، ادـیپ  شرتسگ  زین  اـه  ناـمزاس  لـحم 

رارق زواجت  دروم  ار  نامروشک  برغ  ياهزرم  قارع  ثعب  یتسیشاف  تموکح  هتفرگ و  رارق  یماظن  يداصتقا و  هرـصاحم  رد  اکیرما  گرزب  ناطیـش  هیحان 
همه داحتا  هملک و  تدحو  اب  زج  نیطایـش ، همه  نیا  اب  ههجاوم  هلباقم و  دنا و  هدـش  تسدـمه  ام  یمالـسا  بالقنا  هیلع  یناهج  ینمیرها  ياهورین  هداد و 

هیآ فالخرب  هدومن و  ییارآ  فص  مه  ربارب  رد  روشک  لخاد  رد  ام  ياهورین  همه ، نیا  اب  و  درادـن ، ناکما  تیموق ، داژن و  مارم ، کلـسم و  ره  اب  اـهورین 
(1)« .دنک لمع  هیآ 46 ) لافنا ، هروس 8  مُکُحیر ، َبَهْذَت  اُولشْفَتَف و  اُوعَزانَت  الَو  نآرق ( 

یلع داتـسا  "، " ینانیزم یتعیرـش  یقتدـمحم  داتـسا   " ترابع روبزم ، هیمالعا  نایاپ  رد  تفای و  راشتنا  نتم  نیمه  دـهاجم  هیرـشن  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 
(2) .تسا هدش  جرد  هیمالعا ، ياضما  تروص  هب  هدازدمحا " رهاط  و  ینارهت "

نیدهاجم رارقتـسا  لحم  نامتخاس  هیلخت  ندش  یعطق  زا  سپ  هک  داد  ربخ  دهـشم  هاگـشناد  ياروش  هسلج  زا  دوخ ، هیرـشن  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  . 2
، هسلج نیا  زا  دهاجم  شرازگ  قبط  .تسا  هدناسر  بیوصت  هب  ار  يدراوم  نامزاس ، نیا  زا  تیامح  رد  هدـش و  لیکـشت  هاگـشناد  نیا  رد  دهـشم ، رد  قلخ 
هدش و لیکشت  دهشم  هاگشناد  ریخا  عیاقو  هب  یگدیسر  يارب  (ع ) اضر ماما  یکشزپ  هدکـشناد  تسرپرـس  قاتا  رد  تعاس 21  رد  دهشم  هاگـشناد  ياروش 

هدومن ذاختا  ار  ریطخ  نینچ  نیا  یتامیمـصت  روشک ، ياه  هاگـشناد  نالوئـسم  اب  یتروشم  چـیه  نودـب  بالقنا  ياروش  هک  نیا  زا  ار  دوخ  فسأـت  تیاـهن 
.درک مالعا  تسا ،

.درک حیبقت  ًادیدش  دنا ، هداد  تروص  هدش  کیرحت  ناهاگآان  هک  ار  هاگشناد  سدقم  میرح  هب  راکشآ  زواجت  نینچمه  هاگشناد  ياروش 

هعماج مامت  هب  ار  ییوجـشناد  ياروش  وضع  ماـف " نیکـشم  هللارکـش )  ) روکـش  " دوخ زراـبم  دـنزرف  تداهـش  رادـغاد ، یلد  اـب  هاگـشناد  ياروش  ياـضعا 
يراوگوس مالعا  زور  هس  تدم  هب  هام 59  تشهبیدرا  هبنش 2  هس  خیرات  زا  دیهش ، نآ  هرطاخ  تشادگرزب  تبسانم  هب  دنتفگ و  تیلست  ناریا  نایهاگشناد 

(3) يزرو دنهاوخ  يراددوخ  اه  سالک  رد  سیردت  زا  یلو  دوب ؛ دنهاوخ  رضاح  دوخ  راک  لحم  رد  نایهاگشناد  زور ، هس  نیا  رد  .دندرک 

نامرهق قلخ  مان  هب  ادـخ و  مان  هب  : » تسا هدـمآ  اه  هیعالطا  نیا  زا  یکی  رد  .درک  رـشتنم  يدـنچ  ياه  هیمالعا  قلخ ، نیدـهاجم  ناسارخ  هخاـش  زورما  . 3
ياه موجه  اه و  هلمح  نیرتدـیدش  دروم  قلخ  نیدـهاجم  نامتخاس  هک  تسا  تعاس  زا 24  شیب  نونکا  دهشم ! زرابم  نایرهـشمه  ریلد ، نانطومه  .ناریا 

ار ام  نارهاوخ  ناردارب و  زا  رفن  زا 150  شیب  دندیـشک و ...  شتآ  هب  ار  نامتخاس  فتولوم  لتکوک  يدایز  دادعت  اب  تدم  نیا  رد  .هتفرگ  رارق  هنایـشحو 
هچ .تسا ...  میخو  اهنآ  زا  یخرب  لاح  يرتسب و  ناتـسرامیب  رد  اـهنآ  زا  يداـیز  دادـعت  نونکا  مه  هک  يروط  هب  دـندومن ؛ مودـصم  تدـش  هب  حورجم و 

همه ترورض  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  ياه  هیصوت  مغر  یلع  میتسه ، گرزب  ناطیش  اب  هزرابم  ریگرد  ام  هک  ساسح  طیارـش  نیا  رد  یفادها  هچ  اب  یناسک و 
هک میوش  یم  روآدای  دنا ... ؟ دیزگرب ه  دوخ  هنایشحو  تالمح  لوا  هجرد  فده  ناونع  هب  ار  قلخ  نیدهاجم  مه  زاب  اکیرما ، يوس  هب  اه  ملق  اه و  حالس 
ای تسا  دازآ  دهشم  رد  یساسا ، نوناق  قبط  قلخ  نیدهاجم  هلمج  نم  بازحا و  اه و  هورگ  یسایس  ياه  تیلاعف  ایآ  هک  دننک  مالعا  ًاحیرـص  دیاب  تاماقم 

یمسر روط  هب  هنرگو  دنیامن ؛ موکحم  ًاحیرص  ار  تامجاهت  دننک و  تعنامم  نیدهاجم  نتفرگرارق  مجاهت  دروم  يرادقامچ و  زا  دیاب  تسا  دازآ  رگا  .هن 
رد هب  نادیم  زا  یتالمح  نینچ  اب  زگره  تسا ، طوبرم  ام  هب  هک  اج  نآ  ات  .دنیامن و  مالعا  یساسا  نوناق  تاحیرصت  مغر  یلع  ار  یسایس  ياه  تیلاعف  عنم 

ءارعش 227]  ] .َنوِبلَْقنَی بَلَْقنُم  ّيَا  اوُمَلَظ  نیّذلا  ُمَْلعَیَس  .دنک و  تواضق  نارادقامچ  تشونرس  هرابرد  دوخ  خیرات ، هک  دشاب  تفر .، میهاوخن 

(4) «) ناسارخ هخاش  ناریا ، قلخ  نیدهاجم 

کیرچ نامزاس ، لوق  هب  " ) ایشیلیم  " تیبرت حالس و  شزومآ  يرادهگن و  اب  یسایس  هزرابم  هک  تسا  هدش  يروآدای  هراومه  نامزاس  هب  تسا  رکذ  نایاش 
بلاق رد  دناوتب  هک  نیا  يارب  تسین و  راگزاس  تقو ) همین 
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هک رما  نیا  ربارب  رد  نامزاس  .دنک  لحنم  ار  دوخ  یفخم  یماظن  تالیکشت  دهدب و  لیوحت  ار  دوخ  ياه  حالس  تسا  مزال  دنک ، تیلاعف  یـسایس  یلکـشت 
هک نامزاس -  یمـسر  ياه  نامتخاس  زکارم و  رد  دنک  مالعا  هک  تسا  هدش  یـضار  رثکادح  دنک ، یم  تیامح  دییأت و  یبوخ  هب  ار  نآ  زین  یمومع  راکفا 

یناسرزاب عوضوم  نیا  زارحا  يارب  یمـسر ، تاماقم  هک  دنک  یم  غیلبت  ناوارف  دیکأت  اب  نامزاس  .درادـن  دوجو  حالـس  دنلوغـشم -  جـیورت  غیلبت و  راک  هب 
حلـسم لیلد  هب  هیمالعا ، رد  هدش  رکذ  یـسایس  ياه  يدازآ  غیلبت  ًالبق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  روکذـم و  هیمالعا  زا  سپ  نامزاس  مه  زورما  .دنتـسرفب  یمـسر 

رد حالـس  ندوبن  هب  مه  زاب  نیاربانب  دـنک ؛ یثنخ  نکمم  دـحات  مدرم  رد  ار  تینهذ  نیا  دـشوک  یم  يدـعب  هیمـالعا  رد  تسا ، هدوب  رثا  یب  ناـمزاس  ندوب 
زا یقح  هچ  هب  ناـمزاس  هک  عوضوم  نیا  هب  دـشوک  یم  نینچمه  دـنک ؛ یم  هراـشا  ناـمزاس ) ندوب  یماـظنریغ  حلـسمریغ و  هن  و   ) ناـمزاس یمـسر  زکارم 

: تسا هدمآ  نینچ  ناسارخ ، تالیکشت  نامزاس ، نیا  يدعب  هیعالطا  رد  .دهدب  خساپ  دنک ، یم  هدافتسا  یمومع  یتلود و  ياه  نامتخاس 

بالقنا اب  تیدض  قلخ و  هب  تنایخ  تتشت ، هقرفت و  عون  ره  تسا و  اکیرما  مزیلایرپما  گرزب  ناطیش  مجاهت  دروم  فرط  ره  زا  ام  روشک  هک  یطیارش  رد 
نارهاوخ و زور  ود  نیا  رد  لاحلا ، مولعم  ياه  هرهچ  هلیسو  هب  هدشریجا  شابوا  یتشم  دیآ ، یم  باسح  هب  ام  قلخ  یمالسا  یتسیلایرپمادض  شخب  ییاهر 

 ... .دنداد رارق  موجه  هلمح و  دروم  هنایشحو  دندوب ، دوخ  یسایس  ياه  تیلاعف  لوغشم  دهشم  رد  قلخ  نیدهاجم  ياه  نامتخاس  رد  هک  ار  ام  ناردارب 

زورما .دنریگب  ار  هاگآان  رـصانع  ای  شابوا  یتشم  ولج  ینوناق  ياه  هویـش  اب  ات  میتساوخ  اهنآ  زا  هتفرگ ، سامت  یمـسر  تاماقم  اب  لوا  تاعاس  نامه  زا  ام 
ینوناق یمکح  رودص  بالقنا و  یناتـسداد  ياقآ  تین  نسح  اب  هک  تفر  یم  دهـشم ، بالقنا  ناتـسداد  ماقم  رادناتـسا و  ياقآ  اب  هرکاذم  لابند  هب  حـبص 

نایاپ هلئاغ  یـساسا ،) نوناق  اب  قباطم   ) قلخ نیدـهاجم  هلمج  نم  اه و  هورگ  بازحا و  يارب  یـسایس  تیلاـعف  يدازآ  حیرـصت  ناـمتخاس و  هیلخت  رب  ینبم 
زا هک  یسنالوبمآ  یهاو  هلئسم  ندرک  حرطم  اب  هکلب  دندرکن ، لئاسم  هنایوج  تملاسم  لح  تهج  رد  یکمک  اهنت  هن  هنافسأتم  رادناتسا  ياقآ  یلو  دریذپ ؛

قدصم ناتـسرامیب  هب  یمخز  کی  لماح  اهنت  دوب و  هدـش  یـسرزاب  ًاقیقد  نیرومأم  فرط  زا  جورخ  عقوم  هک  یـسنالوبمآ   ) درک یم  جراخ  حالـس  داتس ،
 ... .دندش اه  يریگرد  دیدشت  کیرحت و  ثعاب  هدز ، مه  هب  ار  تارکاذم  دوب )

هرکاذـم لاح  رد  نیفعـضتسم  داینب  اب  نآ ، هراجا  يارب  اه  تدـم  دوب و  قباس  میژر  ياه  هرهم  زا  یکی  هب  قلعتم  هک  نامتخاس  نیا  زا  ام  ناراداوه  اـضعا و 
رب رد  نیگن  نوچ  ار  نامتخاس  نامزاس ، نامرهق  ناراداوه  هک  لاح  نیا  رد  .دـنتفر  دوب  اـم  هراـجا  رد  ًامـسر  هک  مود  ناـمتخاس  هب  هدـش و  جراـخ  دـندوب ،
زا يرادـساپ  ياج  هب  نارادـساپ  زا  یهورگ  هنافـسأتم  دیـسر ، یمن  ییاج  هب  شابوا  هنایـشحو  تـالمح  هجیتن ، رد  دـندرک و  یم  تیاـمح  نآ  زا  هتفرگ و 

.دندیدرگ نامزاس  ناراداوه  اضعا و  زا  يا  هدع  ندـش  حورجم  ثعاب  ینیمز ، ییاوه و  يزادـناریت  اب  دـندش و  هنحـص  دراو  شابوا  زا  تیامح  هب  بالقنا 
دروم هدامآ  ام  تسا و  حلـسمریغ  نامزاس ، ياه  نامتخاس  مامت  لثم  نامتخاس  هک  دـش  یم  مالعا  وگدـنلب  اب  نامتخاس  لخاد  زا  هک  دوب  یطیارـش  رد  نیا 

هار رد  یماگ  مزیلایرپما ، يارگ  سپاو  نارودزم  تسیـشاف و  نابلط  راصحنا  بیترت  نیا  هب  و  میتسه ...  نیلوئـسم  فرط  زا  نامتخاس  نتفرگ  رارق  یـسرزاب 
زا یکی  لقادـح  هدرک و  حورجم  ار  قلخ  ریلد  نادـنزرف  زا  يا  هدـع  روفنم ، نایلو  نارادـقامچ  هرطاخ  ندرک  هدـنز  اب  هتـشاذگ و  يرهمایرآ  ناگدرپسرس 

.دندناسر تداهش  هب  ار  نامزاس  ياضعا 

نیعجترم و هک  دوش  یم  روآدای  شریلد ، نامزرمه  ماف و  نیکشم  هللارکش  دیهش  دهاجم  هداوناخ  هب  تداهش  نیا  تیلست  کیربت و  نمـض  قلخ  نیدهاجم 
میناد یم  ام  تسا و  تداهـش  نادنز و  هجنکـش و  نوخ و  جنر و  زا  رپ  رـسارس  قلخ ، نیدهاجم  راختفارپ  خیرات  هک  دننادب  دـیاب  مزیلایرپما  ياه  یکلاپمه 

هن زگره  نیاربانب  میزادرپب و  رامثتسا  مزیلایرپما و  دیق  زا  ناریا  قلخ  ییاهر  هار  رد  نیتسار و  مالـسا  زا  عافد  رطاخ  هب  دیاب  هک  تسا  ییاهب  اه  نیا  همه  هک 
یم میدـقت  ناریا  قلخ  هب  نیدـهاجم  فرط  زا  هار  نیا  رد  هک  ییاه  نوخ  هکلب  تشاد ، میهاوخن  رب  شیوخ  ناـمرآ  زا  تسد  اـهراشف  نیا  لـباقم  رد  اـهنت 

.دنک یم  رتراوتسا  رت و  ممصم  نامهار  رد  ار  ام  دوش ،
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.راختفارپ دیهش  ماف ، نیکشم  هللارکش  دیهش  دهاجم  رب  دورد  .قلخ  هتفخ  نوخ  هب  يادهش  یمامت  رب  دورد  .شا  یلخاد  يدایا  مزیلایرپما و  رب  گرم 

(1)«31/1/1359 ناسارخ ، هخاش  ناریا ، قلخ  نیدهاجم 

اه هاگشناد  ریخا  ياهارجام  هرابرد  اه  هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  ياه  نامزاس  یمالسا و  ياه  نمجنا  هیعالطا  شرازگ 759 : همیمض 

هدش جرد  رصع ، همانزور  یمالسا ، بالقنا  رد  دندرک و  رداص  ناملسم  نایوجشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا  زورما  هک  يا  هیعالطا  رب  هوالع 
ارجام و حرط  یگنوگچ  زا  تسا  يا  هدرشف  شرازگ  عقاو  رد  هکدیدرگ  جرد  حبـص ، همانزور  یمالـسا ، يروهمج  زورما  هرامـش  رد  زین  يرگید  هیعالطا 
زا سپ  يداینب  تارییغت  ترورـض  هرابرد  يا  همدقم  هیعالطا ، نیا  رد  .دراد  دوجو  هدنیآ  يارب  هک  يزادـنا  مشچ  زین  تسا و  هدـش  يریگیپ  نونکات  هچنآ 

هاگیاج رد  هاگـشناد  نایم ، نیا  رد  هک  تسا  هدش  نایب  تسا و  هدـش  رکذ  یعامتجا  ياه  نامزاس  ییارجا و  ياهداهن  یمامت  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
: تسا هتفای  همادا  نینچ  هیعالطا  .دشک  شود  رب  ار  یمخز  دیهش و  رازه  نوخ 70  ینیگنس  هب  يراب  دیاب  هعماج ، یگنهرف  يرکف و  هاگیاپ  ود  زا  یکی 

ناملسم نادنزرف  ناونع  هب  ار  دوخ  نیِد  میناوتب  ات  هدوب  تصرف  رظتنم  زاغآ  زا  میتسه ، هدوب و  ماما  هار  وریپ  دقتعم و  هک  ناملسم  نایوجـشناد  ناونع  هب  ام  »
ینبم ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  وجشناد ، ناردارب  زا  یهورگ  طسوت  ینونک  هاگشناد  ماظن  یـسررب  همادا  رد  اذل  مینک ؛ ادا  رورپ  نامرهق  تما  نیا  دهعتم  و 

هاگـشناد کی  داجیا  يوس  هب  ار  ام  شالت  ًاتیاهن  هک  دـش  يا  هشیدـنا  ياشگهر  ناریا  رـسارس  ياـه  هاگـشناد  یماـمت  رد  یـساسا  یبـالقنا  ماـجنا  موزل  رب 
.دیدرگ امنهار  یمالسا 

هک ارچ  تخاس ؛ رتراوتـسا  ناممیمـصت  رد  ار  ام  هک  دـیدرگ  حرطم  اکیرما  اب  هطبار  عطق  نومیم  هلئـسم  فلتخم ، ياه  يزیر  همانرب  اـه و  ثحب  لـالخ  رد 
اکیرما هطلـس  يارب  دیق  نیرت  مکحتـسم  هک  یگنهرف  یـشزومآ و  هطبار  دیاب  تسا ، هتـشگ  عطق  ناملـسم  تما  تمه  هب  یـسایس  طباور  هک  کنیا  میدـید 

يوس هب  ار  ام  يورین  راکفا و  قارع  ثعب  كافس  میژر  راک ، يادتبا  رد  اما  .دوش  هدیرب  زین  فیرـش  تلم  يرایمه  ناملـسم و  نایوجـشناد  شالت  اب  تسا ،
ارچ دوشن ؛ ارجا  حرط  ینونک  طیارـش  رد  هک  دومن  یم  راداو  ار  ام  تخادنا و  یم  قیوعت  هب  ار  یگنهرف  بالقنا  هب  نتخادرپ  راچان  هب  هک  دومن  بلج  دوخ 

بـالقنا مالـسا و  حالـص  زین  ار  نیا  اـما  ددرگ ؛ دراو )  ) یجراـخ یلخاد و  ههبج  ود  رد  دـحاو  نآ  رد  ناریا  هدـنمزر  تلم  هـک  میدوـبن  نآ  ناـهاوخ  هـک 
یگنهرف و ياهزرم  نورد ، زا  ام  دنزابب و  ناج  یضرا  تیمامت  اهزرم و  ظفح  تهج  رادساپ  یشترا و  ناردارب  نامراب ، نوخ  نهیم  برغ  رد  هک  میتسنادن 

.میداهن انب  دوب  یتوغاط  هدیسوپ و  ماظن  نیا  فقوت  هک  هلحرم  نیتسخن  ماجنا  رب  ار  دوخ  تکرح  اذل  میرادن ؛ ساپ  ار  اهنآ  یشزومآ 

نینچمه ناریا و  دیـشر  ناملـسم و  تما  روضح  هب  ار  ریز  تاکن  شیوخ ، فدـه  نایب  دنتـشگ و  داـجیا  ریخا  زور  دـنچ  رد  هک  یعیاـقو  اـب  هطبار  رد  اذـل 
: میراد یم  میدقت  دنرادن ، یکاب  دوخ  ناج  ندرک  ادف  زا  یتح  هاگشناد  ندش  یمالسا  يارب  هک  دهعتم  ناملسم و  يوجشناد  نارهاوخ  ناردارب و 

یحور طیارش  رد  ار  ناملسم  نایوجشناد  وس  ره  زا  هک  دوب  یهاگشناد  هدننک  هابت  مکاح و  ماظن  اب  هطبار  رد  ًافرص  اه ، هاگشناد  ینیب  شیپ  لباق  راجفنا  . 1
رگنایب هک  تشگ  ور  هبور  یمدرم  غیرد  یب  ياه  تیامح  اب  نآ ، لابند  هب  هدـش و  رجفنم  تروص  نیدـب  هدـقع  نیا  اذـل  دوب و  هداد  رارق  یلمحت  لـباقریغ 

.دوب ناریا  ناملسم  قلخ  قحب  گرزب و  تساوخ 

يزورون مایپ  شماهلا  مالـسا و  بتکم  شـساسا  هک  دوب  یمالـسا  سدقم و  رکف  رگنایب  زین  ام  درکلمع  نشور و  همه  يارب  زاغآ  زا  ام ، تکرح  فده  . 2
نکـش نادـند  باوج  دوز  هچ  دـندرک ، حرطم  دوخ  ینامزاس  عفانم  تهج  رد  ار  یمالـسا  لیـصا و  تکرح  نیا  هک  ییاه  هورگ  اذـل  دوب ؛ هتفرگ  رارق  ماما 

.دنتفرگ نامناملسم  تلم  زا  ار  دوخ 

راتـساوخ هدوب و  داقتعا  نیا  رب  مه  زونه  تسین و  ریذـپ  ناکما  ینونک  ماظن  فقوت  اب  زج  یمالـسا  هاگـشناد  داجیا  میتشاد ، ناـیب  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  . 3
اه هاگشناد  رب  مکاح  یمالسادض  ییاکیرما و  ماظن  نیا  لالحنا 
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.میتسه تیروف  هب 

هب زاین  یمالسا  هعماج  ساسا ، نیا  رب  دشاب و  هعماج  تخاس  تفاب و  نامه  دیاب  نآ  نامتخاس  تفاب و  ًاملسم  میناد و  یمن  هعماج  زا  يادج  ار  هاگـشناد  . 4
.تسا اکیرما  ینارگن  نیرت  گرزب  نیا  و  هلیسو ، هن  دزاس و  یم  ناسنا  یمالسا  هاگشناد  ًاملسم  .تسین  نینچ  نونکا  مه  هک  دراد  یمالسا  هاگشناد 

: میناد یم  يرورض  ار  اه  هاگشناد  رد  نامزرابم  ناملسم و  يوجشناد  نارهاوخ  ناردارب و  هب  رکذت  دنچ  کنیا  و 

هنحص رد  يراکمه  اب  هداد و  لیوحت  هحلاص  تاماقم  هب  دنراد ، لرتنک  تحت  هک  ار  ییاه  هاگشناد  بالقنا ، ياروش  لمعلاروتـسد  ماما و  دیکأت  قباطم  . 1
.دنزادرپب رمتسم  تراظن  هب  هاگشناد 

تیب تالاقتنا  لقن و  هنوگره  زا  هتفرگ و  هدـهع  هب  تقد  هب  ار  هاگـشناد  رد  دوجوم  یمومع  لاوما  تظافح  یبـالقنا ، تبقارم  یمالـسا و  يرایـشوه  اـب  . 2
.دوش يریگولج  تّدش  هب  نیملسم  لاملا 

ّتلم لوئـسم و  تاماقم  هب  ار  اهنآ  دنتـشاد ، ار  يریگرد  لالخا و  دـصق  یهورگ  هچنانچ  هدومن و  يریگولج  جّنـشت  ّوج  داـجیا  يریگرد و  هنوگره  زا  . 3
.دنریگب میمصت  دوخ  اهنآ  ات  هدومن  یفرعم  فیرش 

هئطوت و اّما  داد ؛ رارق  راشف  تحت  دـیابن  فلاخم  هدـیقع  مرج  هب  ار  سک  چـیه  اذـل  تسا ؛ فلتخم  راکفا  ارآ و  دازآ  دروخرب  لـحم  یمالـسا  هاگـشناد  . 4
.دوش يریگولج  نآ  زا  دیاب  هدوب و  موکحم  یبیترت  تروص و  ره  هب  تنایخ 

هیلع میظع  يداهج  رد  ات  دنبای  یم  تصرف  هتشگ و  اهر  ییاکیرما  متسیس  تراسا  زا  ناملسم  نایوجشناد  لاّعف  يورین  یهاگشناد ، یلعف  ماظن  فقوت  اب  . 5
.دنیوج تکرش  یماظن  يداصتقا و  یگنهرف ، یسایس ، داعبا  همه  رد  گرزب ، ناطیش 

تما تّمه  ادـخ و  يراـی  هب  هک  میراودـیما  هدرک و  رکـشت  هدوـمن ، يراـی  ار  اـم  یگنهرف ، گرزب  بـالقنا  نیا  رد  هک  ناریا  فیرـش  تـّلم  زا  همتاـخ  رد 
.میدرگ زوریپ  مهم  نیا  رد  میناوتب  ناملسم 

.یمالسا ياه  هاگشناد  داجیا  يوس  هب  شیپ 

(1) «) .روشک یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  ياه  نامزاس 

یبرع تایرشن  رد  قارع  ناریا و  اکیرما و  ناریا و  نیب  نارحب  باتزاب  رامشزور 31/1/59 : لوا  همیمض 

لیلحت و هب  طوبرم ، ياه  تلود  عضاوم  اب  بسانتم  یبرع ، تایرـشن  قارع ، ناریا و  طباور  یگریت  نآ ، رانک  رد  اـکیرما و  ناریا و  نیب  نارحب  باـتزاب  رد 
.دوش یم  هراشا  توافتم  ییاه  هنومن  هب  اج  نیا  رد  .دنزادرپ  یم  رظن  راهظا 

دـض رب  اکیرما  تاقییـضت  تادـیدهت و  زین  هنایمرواخ و  هقطنم  رد  اکیرما  یماظن  ياهورین  روضح  دوخ  زورما  هرامـش  رد  قشمد ، پاچ  نیرـشت  هماـنزور 
تینما و دض  رب  روشک  نیا  هناراکزواجت  كانرطخ و  تسایس  هک  داد  رادشه  اکیرما  هب  نیرـشت  .داد  رارق  داقتنا  دروم  ًادیدش  ار  یبرع  ياهروشک  ناریا و 
، هقطنم رد  تفن  ياه  هاچ  زا  تظافح  رب  ینبم  اکیرما  هناهب  نیرـشت ، هدنـسیون  رظن  هب  .تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  یمیخو  بقاوع  هناـیمرواخ ، هقطنم  حـلص 
اب بارعا  لماک  تفلاخم  زا  اکیرما  هک  تسا  ییاه  نایز  ناربج  مجاهت ، نیا  زا  فدـه  تسا و  نآ  كرادـت  رد  اکیرما  هک  تسا  یمجاـهت  نتـشاد  ناـهنپ 

(2) .تسا هدش  لمحتم  دیوید ، پمک  دادرارق 

ياـه ناـگورگ  ندرک  دازآ  يارب  تصرف  نداد  تسد  زا  اـب  ناریا  ناربـهر  : » تشون دوخ  زورما  هرامـش  رد  ماـعلا  يأرلا  یتـیوک  هماـنزور  رگید ، يوس  زا 
.دنک میکحت  سراف  جیلخ  رد  ار  دوخ  تیعقوم  هک  دنداد  تصرف  هدـحتم  تالایا  تلود  هب  مه  دـندرک و  هدز  تفگـش  ار  دوخ  ناگیاسمه  مه  ییاکیرما ،
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زا ار  سراف  جیلخ  هقطنم  مه  دهد و  تاجن  هدشن  باسح  هنافـصنمریغ و  ههجاوم  کی  زا  ار  ناریا  مه  تسناوت  یم  ررقم  دعوم  رد  اه  ناگورگ  يدازآ  ... 
 ... .درادـهگن رود  جـیلخ ، رد  یگنج  ّوج  طیحم و  يرارقرب  هقطنم و  رد  ییایرد  ناگوان  زیهجت  یماظن ، ياه  هاگیاپ  داجیا  هلمج  زا  اه  ییاکیرما  تایلمع 
رظن زا  ار  دوخ  تیعقوم  تخاس  رداق  ار  هدـحتم  تالایا  اهنت  هن  تسا ؛ هتفر  رتارف  زین  هتـشذگ  لاح و  یـسایس  ياه  سایقم  هیلک  زا  يریگ  ناـگورگ  هلئـسم 

نادحتم رب  ار  دوخ  طلست  هک  درک  داجیا  یتیعقوم  روشک  نیا  يارب  هکلب  دزاس ، مکحتسم  جیلخ  هقطنم  رد  یماظن 
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قفوم هکلب  درک ، داجیا  جـیلخ  هقطنم  رد  یگنج  یطیحم  اهنت  هن  قارع ، ناریا و  نیب  جنـشتم  طیحم  داجیا  اب  هدـحتم  تالایا  .دـنک  میکحت  نپاژ  ییاپورا و 
(1)« .دزاس فوطعم  ناریا  هب  لیئارسا )  ) یقرش لامش  ههبج  زا  ار  قارع  هجوت  دش 

.دننک یم  لابند  تقد  هب  ناریا  قارع و  تاشقانم  لابق  رد  ار  یبیل  ریازجلا و  شور  قارع  ناربهر  : » دوب هتشون  زین  دوخ  هتشذگ  زور  هرامـش  رد  ماعلا  يأرلا 
روبزم همانزور  شرازگ  هب  .یبرع » ياهروشک  هیلک  هک  دوش  یم  لماش  ار  قارع  ردـق  ناـمه  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  مهم  ار  تاـشقانم  نیا  قارع  تلود 

.دنتسین نیب  شوخ  دنهد ، یم  راشتنا  ار  نیطـسلف  يدازآ  يارب  قلخ  ههبج  يوروش و  تاغیلبت  هک  یبیل  ریازجلا و  یعمج  طابترا  لیاسو  هب  یقارع  تاماقم  »
ریازجلا و تلود  لـخاد  رد  اـه  تسینوـمک  اـیآ  هک  دـننک  یم  حرطم  ار  لاؤـس  نـیا  یتـح  دادـغب  تاـماقم  .تـسا  هدـش  جارخا  قارع  زا  ًاریخا  هـهبج  نـیا 
، نیطسلف يدازآ  يارب  قلخ  ههبج  هینایب  دهد  یم  هزاجا  زین  یبیل  : » دوزفا یقارع  عبانم  لوق  زا  همادا  رد  ماعلا  يأرلا  .دنا » هدرکن  هنخر  روشک  نیا  تاعوبطم 

(2) .دوش جرد  روشک  نیا  ياه  همانزور  رد  قارع ، ناربهر  هیلع 

یـسراف شخب  زا  زورما  هک  اکیرما  ناریا و  هطبار  زا  یلیلحت  رد  هروثلا  همانزور  .تسا  درف  هب  رـصحنم  یقارع ، تایرـشن  یغیلبت  صاخ  هویـش  لاح ، نیا  رد 
قفانم و هتـسد ، راد و  نیا  اریز  تسا ؛ ضحم  غورد  مسیلایرپما ، هیلع  ینیمخ  هتـسد  راد و  ياه  ییارـس  هوای  : "» تشون نینچ  دـش ، شخپ  زین  دادـغب  ویدار 
دروآ و لمع  هب  هاش  زا  ار  دوخ  رایع  مامت  یناـبیتشپ  لاس 1953 ، لیاوا  لاس 1952 و  رخاوا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  هک  دوب  روظنم  هچ  هب  دنتفـص ...  هاـبور 

ینیمخ هتـسد  راد و  زا  هک  یلاح  رد  درک ، نوگنرـس  ار  قدـصم  رتکد  یلم  تموکح  تخاس و  نوخ  هب  هقرغ  اـهزور  نآ  رد  ار  ناریا  ياـه  قلخ  بـالقنا 
هب یکمک  هنوگره  میدقت  هب  درواین و  رد  تکرح  هب  ار  دوخ  ياه  لارنژ  زا  کی  چـیه  دومن و  راومه  يرادـمان  رب  ار  وا  ندیـسر  هار  درک و  یـشوپ  مشچ 
هب اکیرما  تیریدـم  هک  دـناسر  یم  ناریا  رد  روما  تانایرج  دـیزرون ؟ تردابم  دروآ ، لمع  هب  قدـصم  رتکد  موحرم  نامز  رد  هک  يوحن  هب  هاـش و  میژر 

هقطنم رد  یتسیلایرپما  ياه  هشقن  ندروآ  رد  ارجا  هب  ظاحل  زا  هکلب  ناریا ، لخاد  رد  شعفانم  نیمضت  ظاحل  زا  اهنت  هن  دراد ؛ یلک  نانیمطا  دیدج  نیشناج 
هچ تسا ، هدـناسرن  یبیـسآ  ناریا  رد  اکیرما  عفانم  زا  يا  هبنج  نیرت  کچوک  هب  ینیمخ  میژر  هظحل ، نیا  اـت  مینیب  یم  هطبار  نیا  رد  .هناـیمرواخ  جـیلخ و 

یتینما رواشم  یکسنیژرب  .تسا ...  هدش  هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  ًالک  اکیرما  یتاحیلـست  ياه  هلماعم  دشاب و  یم  ییاکیرما  ياه  تکرـش  نآ  زا  زونه  تفن 
ادـیپ تعـسو  قارع  ناریا و  نیب  عازن  هریاد  رگا  تسا  هتفگ  هدروآ ، دوجو  هب  قارع  اب  ینیمخ  یمدرمدـض  میژر  هک  یتاجنـشت  اب  هطبار  رد  رتراـک ، یمیج 

هب هک  يا  هناراکبارخ  یتسیلایرپما  شقن  ناس  نیدـب  .میوش و  روبجم  یبسانم  تامیمـصت  ذاختا  هب  تقو  نآ  دـسر ، همدـص  ام  عفانم  هب  تسا  نکمم  درک ،
راد نیا  يرادمامز  لابق  رد  ار  اکیرما  تیریدم  توکس  هزیگنا  رما  نیا  ددرگ و  یم  رتراکشآ  تسا ، هدش  هتـشاذگ  ناریا  رودزم  یقلخدض و  میژر  هدهع 

(3) «" .دزاس یم  المرب  ناریا ، رد  عجترم  هتسد  و 

سرپدتیشوسآ يرازگربخ  ندنل و  ویدار  رد  ناتسدرک  تالوحت  باتزاب  رامشزور 31/1/1359 : مود  همیمض 

نیرت هزات  رد  : » درک مـالعا  دوخ  تعاس 21  یسراف  شخب  رد  ندنل  ویدار  زقـس ، جدننـس و  ياه  يریگرد  ناتـسدرک و  ریخا  تالوحت  یناهج  باتزاب  رد 
و دنتسکش ...  مهرد  دوب ، هدنام  فقوتم  رهـش  نوریب  رد  هک  ار  شترا  ناتـسدرک ، ناکیرچ  دوش  یم  هتفگ  درُک  عبانم  لوق  زا  جدننـس  رد  هدیـسر  ياهربخ 

دربن هک  تفگ  زقـس  رد  دربن  دییأت  نمـض  شترا  ینیمز  دحاو  هدـنامرف  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدـشن  دـییأت  ربخ  نیا  یلو  دـنا ؛ هتخاس  ریـسا  ار  زابرـس  دـنچ 
.دنا هدش  هتـشک  رفن  راهچ  ًابیرقت  طقف  فرط  ود  ره  ياهورین  زا  دربن ، نآ  رد  تسا  هدش  هتفگ  یحالف  هللا  یلو  رکـشلرس  لوق  زا  .تسا  هدوبن  مهم  نادـنچ 
.دنا هدیـسر  لتق  هب  زین  یماظنریغ  دارفا  زا  يرایـسب  دـنیوگ  یم  دـنا و  هدـش  هتـشک  شترا  دارفا  زا  رفن  دـص  کی  دودـح  رد  هک  دـنا  هدـش  یعدـم  نادرُک 
اریز دزن ؛ لباقتم  يراب  شتآ  هب  تسد  تفرگ ، رارق  هلمح  فدـه  هناخزابرـس ، رد  هک  نآ  اب  شترا  تفگ  درک و  بیذـکت  ار  هتفگ  نیا  یحـالف  رکـشلرس 

هک نیا  رب  ینبم  ار  ییاه  شرازگ  يو  .دوب  یم  رهش  رد  يراب  شتآ  مزلتسم  راک  نیا 
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توافت دوش  یم  هدینش  ارجام  نیا  زا  هک  یفلتخم  تیاور  ود  .درک  بیذکت  تسا  هدرک  لاغشا  ار  رهش  ناتسرامیب  هدرک و  عطق  ار  رهـش  قرب  بآ و  شترا 
نیموس رد  زورما  دادماب  دنیوگ  یم  نادرک  یلو  دنک ؛ یم  بیذکت  ًایوق  یماظنریغ ، هنکـس  هب  شترا  هلمح  رب  ینبم  ار  ناکیرچ  هتفگ  شترا  .دنراد  رایـسب 

(1)« .دش دهاوخ  ناریو  ّالا  و  دنیوگ ، كرت  ار  ناشاه  هناخ  هک  داد  رادشه  رهش  یلاها  هب  شترا  دربن ، یلاوتم  زور 

ياهدربن : » تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  یناهج  ياه  هناسر  رد  هدش  دای  تالوحت  ساکعنا  زا  يرگید  هنومن  زین  سرپدتیشوسآ  يرازگربخ  شرازگ 
هتشک اهدربن  نیا  نایرج  رد  رفن  زا 70  شیب  هلصاو ، ياه  رازگ ش  هب  انب  تفای و  همادا  زقـس  رد  زین  زورما  درُک ، نایـشروش  یتلود و  ياهورین  نایم  دیدش 
مزاع جدننس  زا  هک  دندوب  یشترا  نوتس  کی  وزج  نازابرس  نیا  .دنا  هدش  ریگتسد  درک  نایشروش  طسوت  یناریا  زابرـس   12 درک ، عبانم  هتفگ  هب  .دنا  هدش 

.دز دـنهاوخ  باـصتعا  هب  تسد  دوشن ، جراـخ  رهـش  نیا  زا  شترا  رگا  دـنا  هدرک  دـیدهت  جدننـس  رد  تلود  ناـنکراک  دـندوزفا ، عباـنم  نیا  .دـندوب  زقس 
28 رکـشل زورما  حبـص  دـنتفگ  یـشروش  ياـهدرک  عباـنم  .دـنا  هداد  عـالطا  ینیمخ  هللا  تیآ  ردـص و  ینب  هب  یمارگلت  یط  ار  دوخ  تساوخرد  ناـنکراک 

ریگتـسد ار  رگید  رفن  هدنامرف و 11  نواعم  ماقم  یماس  درگرـس  دـنتخاس و  فقوتم  ار  نآ  درک ، ياه  کیرچ  یلو  دـنک ؛ تکرح  زقـس  يوس  هب  دیـشوک 
دارفا زا  رفن  نیدنچ  دنراد  یم  راهظا  اهدرک  يوگنخس  هوالع  هب  .دندش  هتشک  زین  یماظنریغ   10 زورما ، ياهدربن  یط  زقس  رد  عبانم ، نیا  هتفگ  هب  .دندرک 

نیا ياه  هناخ  هب  يدیدش  تاراسخ  زقـس  ياهدربن  نایرج  رد  اهدرک  هتفگ  هب  .دـنا  هدـش  مادـعا  تاروتـسد  يارجا  زا  يراددوخ  تلع  هب  زقـس  رد  شترا 
(2)« .تسا هدمآ  دراو  رهش 
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قارع ناریا و  گنج  رامشزور  بلاطم  مها  هدرشف  رامشزور  شرازگ 

ناریا اب  اکیرما  هطبار  عطق  : 1 دلج متفه ، باتک 
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رامشزور 1/1/1359 شرازگ 

هاوخ يروهمج   ) بیقر ياه  بزح  يوس  زا  یلخاد  ياهراشف  هب  هجوت  اب  نارهت  رد  اکیرما  یـسوساج  هنال  يارجام  لح  يارب  اکیرما  تلود  ياه  شالت   1
رب يوعد  حرط  يدج  روط  هب  اکیرما  لاح  نیع  رد  هلئـسم ؛ نیا  رد  يوروش  عفانم  شقن و  تیـساسح  رگید  فرط  زا  روز و  زا  هدافتـسا  يارب  تارکمد ) و 

( دراد همیمض  ود   ) .دنک یم  لابند  ناریا  رب  راشف  مرها  ناونع  هب  ار  ههال  هاگداد  رد  ناریا  دض 

اماناپ رد  هاش  تاجلاعم  همادا  اکیرما : ویدار  .ناریا  قباس  هاش  یلعف  تماقا  لحم  اماناپ  هب  دیفس  خاک  رتفد  سیئر  رفس  لیالد  هرابرد  تاعیاش  تاراهظا و   2
.اکیرما رد  هن  تفای  دهاوخ  همادا 

هرادا هزات  تامیمـصت  .یلم  ياروش  سلجم  هب  اه  ناگورگ  فیلکت  نییعت  يراذـگاو  لابق  رد  ینیمخ  ماما  روتـسد  هب  اـکیرما  يروهمج  سیئر  شنکاو   3
.ناریا رب  رتشیب  راشف  يارب  نایناریا  هژیو  هب  یجراخ  نایوجشناد  لرتنک  يارب  اکیرما  ترجاهم 

دـیدرت و لباقم  رد  ناریا و  اب  یـسایس  طباور  عطق  يداصتقا و  میرحت  هنیمز  ود  رد  ییاپورا  ياـهروشک  یهارمه  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـکیرما  شـالت   4
ناریفـس 9 كرتشم  هتیمک  رد  ناریا  اب  کیتاملپید  هطبار  عطق  لامتحا  یـسررب  لاح ، نیع  رد  اـهروشک و  نیا  رد  اـکیرما  ياـه  تسایـس  هب  ینیبدـب  یعون 

.نارهت رد  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  روشک 

ناریا قباس  هاش  هب  طوبرم  لئاسم  باتزاب  هلمج  زا  اکیرما  ناریا و  طباور  رب  مکاح  وج  زا  هدافتسا  اب  اکیرما  دضرب  يوروش  یتاغیلبت  گنج  زا  يا  هنومن   5
 ... يداصتقا و تراغ  بوکرس ، هجنکش ، هنیمز  رد  ناریا  مدرم  دضرب  اکیرما  هاش و  یتسدمه  شرازگ  وکسم و  ویدار  یسراف  شخب  رد  اکیرما  و 

یماظن تلاخد  ندوب  یعیبط  ترورـض و  هرابرد  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  اب  هبحاصم  رد  عافد ، ریزو  نارمچ ، رتکد  تاراـهظا  زا  سرپدـتیانوی  شرازگ   6
يدازآ زا  سپ  ناریا  اب  طباور  يدوبهب  يارب  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  يراودـیما  زاربا  .سکعرب  ناریا و  هب  يوروش  هلمح  تروص  رد  اـکیرما 

.اه ناگورگ 

تیـساسح هب  هجوت  اب  يزرم  قطانم  رد  قارع  لماوع  تاکرحت  زین  قارع و  ناریا و  يزرم  ياه  یمارآاـن  زا  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  ياـه  شرازگ   7
.روشک ود  طباور  ینونک  تیعضو 

میمصت زا  یشان  ياه  ینارگن  .ناتسدرک  هلئسم  لح  يارب  تلود  هژیو  تئیه  تامادقا  تامیمـصت و  تاعبت  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  اه " ناگورگ  هلدابم   " 8
.روشک برغ  قطانم  رد  هدنکارپ  ياه  یمارآان  یخرب  همادا  .نیشندرک  ياهرهش  زا  ماظن  حلسم  ياهورین  جورخ  هلئسم  تئیه و  یلبق 
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ویدار رد  نآ  باتزاب  ون و  لاس  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  لصفم  مهم و  مایپ  رد  سیـسأت  هزات  ماـظن  ياـه  تسایـس  یلک  بوچراـچ  میـسرت   1
( دراد همیمض   ) .یس.یب.یب

ياه تیـصخش  تیعمج و  ثیح  زا  نییآ  نیا  .هتـشذگ  مسارم  زا  توافتم  یمـسارم  ارهز ، تشهب  رد  دیدج  لاس  هعمج  زامن  نیتسخن  مسارم  يرازگرب   2
يروهمج همانزور  لصفم  شرازگ  .دـنک  یم  میـسرت  يدایز  دـح  ات  ار  ینونک  عطقم  رد  مکاح  یـسایس  تیعـضو  هدـش ، حرطم  بلاطم  هدـننک و  تکرش 

مایپ  " تئارق ننست ،" لها  ناردارب  زا  یکی   " ینارنخـس زا : دوب  ترابع  بیترت  هب  هک  مسارم  نیا  ياه  همانرب  زا  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناگرا  یمالـسا 
هنماخ یلعدیس  مالسالا  تجح  تماما  هب  ریظن  مک  هعمج  زامن   " هماقا اه و  هبطخ  داریا  و  روهمج " سیئر  ردص  ینب  ياقآ   " ینارنخس يرظتنم ،" هللا  تیآ 

هب هاگن  اب  يداصتقا و  یعامتجا و  یـسایس ، فلتخم  ياـه  هبنج  زا  هعماـج  بـالقنا و  ینونک  تیعـضو  هیجوت  نییبت و  حیرـشت و  نارهت ." هعمج  ماـما  يا ،
.دوب مسارم  نیا  رد  هدش  حرطم  ياه  مایپ  نانخس و  كرتشم  هطقن  ور ، شیپ  عناوم 

نیب دوجوم  ياوق  هنزاوم  رد  تاباختنا  ریثأت  هب  اهنآ  رد  هک  سلجم  ریخا  تاباختنا  باتزاب  تاعبت و  یسررب  عوضوم  اب  توریب  پاچ  ریفسلا  رد  هلاقم  ود   3
یناوتان ياشفا  بالقنا و  تیبثت  تیوقت و  رد  تاباختنا  ریثأت  یـسررب  هب  زین  و  یمالـسا ) يروهمج  بزح  ردـص و  ینب   ) تموکح ینونک  یلـصا  حانج  ود 

.تسا هدش  هتخادرپ  یعدم  ياه  هورگ 

هب رادافو  ییاکیرما و  دض  ًایوق  اسراپ و  یناناملـسم  لاکیدار ، یبهذـم و  یهورگ  ناونع  هب  زرابم " ناناملـسم  شبنج   " يو هورگ  نامیپ و  رتکد  یفرعم   4
لوق لقن  .نوبیرتدلاره  هیرشن  زورما  هرامش  رد  دنا ، هدرک  لاغـشا  ار  اکیرما  ترافـس  هک  زرابم  وردنت و  نایوجـشناد  یلـصا  هدننک  تیاده  ینیمخ و  ماما 

هن نایوجـشناد  تسا ، اه  لاربیل  هرهچ  زا  کسام  نتـشادرب  هکلب  تسین  مسیلایرپما  اب  گنج  اهنت  يریگ  ناگورگ  زا  فدـه  : » نامیپ رتکد  زا  نوبیرتدـلاره 
« .دنتسه ناشیاه  تسپ  زا  اه  لاربیل  يرانکرب  ناهاوخ  هکلب  هاش  دادرتسا  ناهاوخ  اهنت 

.هرهاق ویدار  شرازگ  رد  اکیرما ، تلود  يارب  يولهپ  میژر  یشاپورف  زا  سپ  هقطنمرد  يدوعس  ناتسبرع  نتفای  تیمها   5

هب يو  هراشا  ناریا ، دـض  رب  ههال  هاـگداد  رد  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  یقوقح  رواـشم  نئوا ، تربار  ياـه  لالدتـسا  تاراـهظا و  : 1 شرازگ لوا  هـمیمض 
.اه ینیئوخ  يوسوم  شقن  لاغشا و  زا  لبق  ینیمخ  ماما  نیشتآ  نانخس 

زا ناریا  زواجت  رب  ینبم  ییاهن  مکح  تسا  هتساوخ  هاگداد  زا  هدحتم  تالایا  ههال : هاگداد  ریخا  تاسلج  زا  اکیرما  ویدار  شرازگ  : 1 شرازگ مود  همیمض 
.يوروش هعبت  یضاق  هب  اکیرما  یقوقح  رواشم  تاحیضوت  رکذ  .دنک  رداص  ار  للملا  نیب  قوقح 

.دزادرپ یم  دیدج  ماظن  ياه  تسایس  یلک  بوچراچ  میسرت  هب  هک  ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  لماک  نتم  شرازگ 9 : همیمض 

رامشزور 2/1/1359 شرازگ 

ریزو یلم ، تینما  رواشم  هجراخ ، روما  ریزو  روهمج ، سیئر  نواعم  روهمج ، سیئر  روضح  اب  اـکیرما  یلم  تینما  ياروش  ینـالوط  مهم و  هسلج  لیکـشت 
لبق ناریا  اب  دروخرب  يژتارتسا  زین  ناریا و  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تاجن  یماظن  حرط  یسررب  .دیفس  خاک  يوگنخـس  كرتشم و  داتـس  سیئر  عافد ،

یماظن و هلمح  یحارط  رد  ماگ  نیتسخن  ناونع  هب  ییاسانش  ياهورین  مازعا  هب  میمصت  .یماظن  مادقا  زا 

1267 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1398 

http://www.ghaemiyeh.com


همیمـض  ) .روبزم هسلج  زا  اکیرما  ویدار  شرازگ  اکیرما  دـحتم  ياهروشک  یـسایس  طـباور  عطق  يداـصتقا و  میرحت  نوچ  ییاـه  شـالت  نآ  تازاوم  هب   1
( دراد

يارب اماناپ  هب  یناریا  یـضاق  ود  مازعا  ییاکیرما و  دـشرا  تاماقم  زا  ندرج  روضح  اـب  ناـمز  مه  اـماناپ  رد  هاـش  روضح  همادا  هراـبرد  اـه  ینزیار  همادا   2
خـساپ اکیرما ؛ ای  رـصم  هب  هاش  مازعا  هلمج  زا  فلتخم  تـالامتحا  هراـبرد  ناریا  يوسنارف  لـیکو  زا  ندرج  یهاوخرظن  .ناریا  هب  هاـش  دادرتسا  تساوخرد 

.دش دنهاوخ  مادعا  اه  ناگورگ  مامت  ددرگرب  اکیرما  هب  هاش  رگا  هگروب :

تاماقم هلیسو  هب  ناریا  اب  یسایس  طباور  عطق  يارب  دوخ  عوبتم  ياهروشک  هب  هیصوت  هرابرد  نارهت  رد  ییاپورا  ياهروشک  ناریفـس  قفاوت  ربخ  بیذکت   3
.ییاکیرما ییایلاتیا و 

يزکرم ياروش  تفلاخم  دوش : یم  بوسحم  يوروش  تلود  عضاوم  مـالعا  یعون  هب  هک  وکـسم  ویدار  رد  اـکیرما  ناریا و  نیب  يراـج  لـئاسم  باـتزاب   4
( دراد همیمض   ) .ناریا دضرب  ههال  هاگداد  رد  اکیرما  يواعد  در  رد  يراتفگ  شخپ  زین  سراف و  جیلخ  رد  اکیرما  یماظن  روضح  اب  يوروش  ياه  هیداحتا 

.ییاکیرما دض  پچ و  عضاوم  ینشاچ  اب  یناریا  دض  تاغیلبت  ندرک  هارمه  لاح  نیع  رد  اکیرما و  ناریا و  طباور  یگریت  زا  قارع  يرادرب  هرهب   5

.میژر نیا  نافلاخم  رورت  هناراکبارخ و  ياه  تیرومأم  تهج  قارع  هب  يرارف  ياه  یکاواس  زا  قارع  میژر  يرادرب  هرهب  يارب  يزیر  همانرب   6

.نیریشرصق هقطنم  رد  قارع  يزرم  تاکرحت   7

.دنک یم  هیهت  یبرغ  ياپورا  زا  هنایفخم  ار  ییاکیرما  ياه  حالس  ناریا  عافد : ریزو  نارمچ  زا  لقن  هب  تیوک  پاچ  هیسایسلا  همانزور   8

هب هیدـه  ار  هریزج  هس  هیلخت  هلمج  زا  هبحاصم ، نیا  رد  ردـص  ینب  سیراپ : پاچ  یلودـلا " یبرعلا و  راهنلا   " همان هتفه  اب  ردـص  ینب  لـصفم  هبحاـصم   9
حلسم زا  درک ، در  نانآ  ندوبن  لقتسم  لیلد  هب  ینونک  طیارش  رد  ار  یبرع  ياهروشک  اب  يراکمه  هنوگ  ره  زین  درک و  در  ًادکوم  ار  نآ  تسناد و  اکیرما 

ار یمالـسا  داحتا  هدیاف  یب  ییارگ  برع  ياج  هب  لیئارـسا  اب  هزرابم  رد  درمـش و  هدیاف  یب  موکحم و  ار  مسیبرع  ناپ  درک ، تیامح  ینانبل  نایعیـش  ندـش 
( .دراد همیمض   ) .درک داهنشیپ 

یلم تینما  رواشم  یکـسنیژرب  ياه  تشاددای  رد  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  هرابرد  يریگ  میمـصت  دـنور  هقباـس و  زا  یـشرازگ  شرازگ 14 : همیمض 
.رتراک

يوروش ياه  يریگ  تهج  يواح  هک  ههال  هاگداد  رد  ناریا  زا  اکیرما  تیاکـش  لیلحت  رد  وکـسم  ویدار  یـسراف  شخب  راـتفگ  نتم  : 17 شرازگ همیمض 
.تسا دیفم  ناریا  زا  يوروش  ياه  تیامح  تمس  هب  یمومع  راکفا  هجوت  بلج  يارب  لاح  نیع  رد  تسا و  اکیرما  هیلع 

، اه یقلت  يواح  تسا  هتـشاد  یهجوت  روخرد  باتزاب  هک  یلودـلا " یبرعلا و  راهنلا   " اب ردـص  ینب  ینالوط  هبحاصم  زا  ییاه  شخب  شرازگ 22 : همیمض 
.تسا هجاوم  نآ  اب  یمالسا  يوهمج  ماظن  ینونک ، طیارش  رد  هک  یلخاد  یجراخ و  مهم  لئاسم  هرابرد  ردص  ینب  تایرظن  عضاوم و 

رامشزور 3/1/1359 شرازگ 

ياروش یلبق  يزیر  همانرب  اب  هاش  زورما ، رهظزا  دـعب  ناریا ، هب  عولخم  هاش  دادرتسا  تساوخرد  میلـست  يارب  اماناپ  هب  ناریا  هداتـسرف  دورو  اب  ناـمز  مه   10
( دراد همیمض   ) .درک كرت  رصم  دصقم  هب  ار  اماناپ  شناهارمه  قافتا  هب  اکیرما ، یلم  تینما 
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شوب رظن  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  اـه : ناـگورگ  يدازآ  يارب  ناریا  رب  راـشف  یگنوـگچ  رـس  رب  اـکیرما  رد  بیقر  بزح  ود  رظن  فـالتخا   1
جیلخ يراذگ  نیم  ناریا و  نارابمب  یسررب  زا  تسپ  نتگنشاو  شرازگ  .درک  در  ار  ناریا  اب  یسایس  طباور  عطق  رب  ینبم  هاوخ  يروهمج  بزح  يادیدناک 

.سراف

دهاوخ لیکـشت  هدـنیآ  هتفه  هس  یط  ناریا  ناملراپ  ییاکیرما : ياه  ناگورگ  تشونرـس  صوصخرد  یناملآ  هیرـشن  کی  اب  ییابطابط  قداص  هبحاصم   2
دییأت زج  يا  هراچ  ناریا  تلود  هدوبن و  ناریا  لوئـسم  تاماقم  راک  ترافـس  لاغـشا  .تفرگ  دهاوخ  میمـصت  اه  ناگورگ  دروم  رد  مادقا  نیلوا  رد  دش و 

.تسا هتشادن  نآ 

( .دراد همیمض  ود   ) .ناریا زا  تیامح  اکیرما و  اب  دیدش  تفلاخم  رد  قرش  كولب  يا  هناسر  تاغیلبت  زا  ییاه  هنومن   3

رد تلاخد  يارب  یماظن  هاـگیاپ  کـی  ناونع  هب  ناـمع  زا  اـکیرما  هدافتـسا  هنوگره  اـب  ناـمع " يدازآ  یلم  ههبج   " هب موسوم  یهورگ  تفلاـخم  مـالعا   4
.هقطنم

.قارع رد  تادیوز  مادص  یلصیف ، لداع  روپ ، يرازم  يداه  هلمج  زا  برع " قلخ   " هورگ نارس  شزومآ  زیهجت و   5

.روشک برغ  عاضوا  ناتسدرک و  عوضوم  اب  دادغب  ویدار  یتاغیلبت  یناور و  گنج  همادا   6

هکنآ دوجو  اب  تسا ، نانآ  نیب  رد  قیمع  تافالتخا  دوجو  زا  یکاح  هک  ناتـسدرک  رد  ماظن  قفاوم  فلاخم و  ياه  هورگ  نیب  فالتخا  يریگرد و  همادا   7
( .دراد همیمض   ) .دراد روضح  هقطنم  رد  نانچمه  تین  نسح  تئیه 

.رهش رد  نآ  باتزاب  تارکمد و  بزح  زا  سلجم  يادیدناک  یناوضر  گنهرس  لیبموتا  راجفنا  زا  باکت  هاپس  شرازگ   8

راهظا درک  ياه  هورگ  هسنارف : يرازگربخ  رد  روشک  برغ  عاضوا  باتزاب  .نیـشندرک  قطانم  رد  هدـنکارپ  ياه  يریگرد  يداـعریغ و  تاـکرحت  همادا   9
.دنا هداد  شیازفا  ار  جدننس  هیلع  يداصتقا  ياه  تیدودحم  تلود  رادفرط  یماظن  هبش  دارکا  نارادساپ و  هاپس  هک  دندرک 

هب نداد  تهج  یهد و  نامزاس  رد  ماظن  فلاخم  یـسایس  ياه  هورگ  ياپدر  اب  هارمه  روشک  طاقن  یخرب  رد  هدـنکارپ  ياـه  ییاـمیپهار  تاـضارتعا و   10
.اهنآ

يرارقرب راتساوخ  ردص  ینب  هب  يا  همان  رد  يوجر  دوعسم  ماظن : زا  يو  ندرک  رود  ردص و  ینب  هب  یکیدزن  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ياه  ششوک   11
( دراد همیمض   ) .دش يو  اب  رمتسم  میقتسم و  طابترا 

ياه همانزور  رد  سراف ، جیلخ  یناریا  هریزج  هس  یبرع و  ياهروشک  هرابرد  یلودـلا " یبرعلا و  راهنلا   " اب هبحاصم  رد  روهمج  سیئر  عضاوم  باتزاب   12
یمالـسا یبالقنا و  ناریا  زا  هک  ار  يدـیدج  هرهچ  هریزج ] هس  هب  طوبرم  يواعد  در  هرابرد  ردـص  ینب  تراـهظا   ] يو نانخـس  : » سبقلا هماـنزور  .یتیوک 

« .داد ناشن  ار  یمیدق  هرهچ  نامه  درک و  شودخم  میتشاد  راظتنا 

شترا یـشاپورف  عافد : ریزو  نارمچ  ياه  تبحـص  رب  دیکأت  اب  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  شترا  تیعـضو  زا  هسنارف  يرازگربخ  یلیلحت  شرازگ   13
.جیسب هاپس و  شقن  شترا و  ییاکیرما  تازیهجت  میرحت  ناریا ، زا  اکیرما  یماظن  ناراشتسم  جورخ  هاش ،

نیا هب  سلجم  یتقو  : » تاباختنا لوا  رود  جـیاتن  هب  هجوت  اب  هسنارف  پاـچ  نوبیرتدـلاره  هاـگن  زا  ناریا  هدـنیآ  سلجم  رب  مکاـح  وج  عاـضوا و  میـسرت   14
دوجوم تالیکشت  لک  فلاخم  عیـسو  ههبج  اب  ای  دنک و  گنهامه  ار  دوخ  یمالـسا  يروهمج  بزح  اب  دیاب  ای  يروهمج  سیئر  دوش  یم  لیکـشت  بیترت 

« .دوش دحتم 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1400 

http://www.ghaemiyeh.com


.يریگ ناگورگ  يارجام  رد  نآ  راثآ  اماناپ و  زا  هاش  جورخ  روضح و  هرابرد  اکیرما  هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس  ياه  تشاددای  شرازگ 23 : همیمض 
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" .دروآ دهاوخن  رد  وناز  هب  ار  ناریا  ياه  قلخ  اکیرما  مسیلایرپما  ياهدیدهت   " ناونع اب  ینابلآ  ویدار  ریسفت  : 26 شرازگ لوا  همیمض 

.نآ ياهرطخ  فادها و  اکیرما و  یماظن  ياهدیدهت  هرابرد  وکسم  ویدار  يریسفت  شرازگ  شرازگ 26 : مود  همیمض 

ءوس تئیه ، نیا  زا  یمالـسا  ماظن  بـالقنا و  راداوه  ياـهورین  یتیاـضران  ناتـسدرک : هژیو  تئیه  درکلمع  یلاـمجا  رورم  یـسررب و  : 30 شرازگ همیمض 
تئیه تیوضع  زا  رهورف  يافعتسا  .ناتسدرک  هلئسم  رد  ماما  طخ  حانج  اب  یماگمه  رد  ردص  ینب  عضاوم  .تئیه  یشم  زا  درک  حلسم  ياه  هورگ  هدافتـسا 

.ماما رتفد  يوس  زا  نآ  نتفریذپن  هژیو و 

.رگیدکی هب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يو و  ندرک  کیدزن  همانرب  بوچراچ  رد  ردص  ینب  هب  يوجر  دوعسم  همان  لماک  نتم  شرازگ 34 : همیمض 

رامشزور 4/1/1359 شرازگ 

هجراخ ترازو  .درک  مهتم  یللملا  نیب  نیناوق  ضقن  هب  ار  اماناپ  ناریا  لیکو  لاجنجرپ : تماقا  هام  ود  زا  دـعب  اـماناپ  زا  عولخم  هاـش  تمیزع  هیـشاح  رد   1
.تسا هتفرگ  رصم  هب  رفس  هب  میمصت  يو  هب  رادشه  مغر  یلع  دوخ و  میمصت  اب  يولهپ  اضردمحم  درک  مالعا  يا  هینایب  رد  اماناپ 

رجنیـسیک هاـگآ ، عباـنم  هتفگ  هب  هسنارف : يرازگربـخ  .دـش  یفتنم  ناریا  تلود  هب  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  لـیوحت  عوضوم  اـماناپ  زا  هاـش  جورخ  اـب   2
.تسا هدید  كرادت  رتراک  هب  ندز  هبرض  يارب  ار  اماناپ  زا  هاش  جورخ  تامدقم 

همکاحم تروص  رد  اـکیرما  تاـماقم  يوس  زا  ناریا  هراـبود  دـیدهت  اـماناپ ، زا  هاـش  تمیزع  یپ  رد  اـکیرما  ناریا و  طـباور  رد  دوجوم  نارحب  دـیدشت   3
.رصم هب  هاش  لاقتنا  رد  تلاخد  بیذکت  اب  نامز  مه  اه  ناگورگ 

.تسا ارجام  رد  اکیرما  شقن  رب  دیکأت  اهریسفت  اه و  شرازگ  یمامت  رد  كرتشم  هتکن  .یناهج  ياه  هناسر  رد  اماناپ  زا  هاش  جورخ  عیسو  باتزاب   4

شقن سراف و  جیلخ  یناریا  هریزج  هس  يراذگاو  زا  ناریا  يراددوخ  رب  دیکأت  رد  ردص  ینب  نانخـس  یپ  رد  یبرع ، لفاحم  رد  یناریا  دض  ياضف  داجیا   5
.هیضق نیا  رد  قارع  لاعف 

هک دادـغب  ویدار  زا  زورما  راتفگ  ود  شخپ  هلمج  زا  تسا  روبزم  تالمح  یلـصا  جامآ  ینیمخ  ماما  صخـش  هک  قارع  میژر  یناریا  دـض  تاغیلبت  همادا   6
.تسا هدش  شهوکن  ًادیدش  ماما  یمومع  وفع  نامرف  سلجم و  تاباختنا  ناریا ، یبهذمریغ  پچ  ياه  هورگ  یسایس  تایبدا  زا  دیلقت  هب  یتایبدا  اب  نآ  رد 

ياه هاگساپ  تیوقت  .یناریا  عبانم  زا  لقن  هب  قارع  هیناوید  رد  یلم  شترا  سیلپ و  ياهورین  نیب  يریگرد  .قارع  شترا  حطس  رد  عیسو  تالاقتنا  لقن و   7
اب نانآ  تاقالم  قارع و  ماعلا " نما   " زکارم رد  ینیطـسلف  نارـس  یخرب  ددرت  .ناریا  ماظن  فلاخم  حلـسم  رـصانع  یهد  نامزاس  ناـمز  مه  یقارع و  يزرم 

.هاپس هلیسو  هب  لوفزد  رد  قارع  لماوع  زا  یکی  يریگتسد  .یناریا  نایرارف 

یخرب رد  تارکمد  بزح  ذوفن  هلمج  زا  هقطنم  رد  يدوخ  ياهورین  یماظن  یتینما و  تالکشم  .حالس  علخ  شریذپ  مدع  رب  دیکأت  ولمـساق و  ینارنخـس   8
.یلحم یتینما  ياهداهن 

.دهد یم  ناشن  ار  هاپس  یتیرومأم  هزوح  عونت  هک  روشک  یلامش  ياهرهش  زا  یکی  رد  هاپس  تاعالطا  تاقیقحت و  دحاو  زا  شرازگ  ود  نومضم   9

تاباختنا اج  ره  .تفر  مهاوخن  یبلقت  سلجم  راب  ریز  مناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نم  لوا : هلحرم  تاباختنا  هراـبرد  سراـپ  يرازگربخ  اـب  ردـص  ینب  هبحاـصم 
تاباختنا و هرابرد  ییاپورا  روهشم  هیرشن  ود  لیلحت  .دوشن  بارخ  سلجم  لصا  ات  دش  دهاوخ  یگدیـسر  اه  بلقت  هب  دش و  دهاوخ  لطاب  دشاب  تسردان 

گنرمک
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فیعـضت ثعاب  ًاوهـس  ای  ًادمع  دوخ  ياهداقتنا  اب  ینیمخ  روتاورـسبآ : لوون  .اه  ناگورگ  نایرج  اب  نآ  نداد  طبر  تردق و  رد  ردـص  ینب  شقن  ندـش   1
.دننک یم  لمع  وا  ياهروتسد  هب  تسا  ناشلیم  باب  هک  هنوگ  نآ  اهالم  .تسا  هدنگنج  اهنت  ردص  ینب  لگیپشا : .تسا  هدش  ردص  ینب  حانج 

ناملسم نایوجشناد  یهد  نامزاس  عون  یتاقبط و  هاگتساخ  یتدیقع و  تیهام  یسررب  يواح  دنتـسیک "؟ نایوجـشناد   " ناونع اب  کیوزوین  زا  يا  هلاقم   2
.نانآ یلصا  ياه  تیصخش  یخرب  یماسا  رکذ  یسوساج و  هنال  رد  رقتسم  ماما  طخ  وریپ 

ناونع هب  يرظتنم  هللا  تیآ  زا  نآ  رد  هک  نیـسردم  هعماج  هینایب  هب  هراشا  .ماما  زا  دـعب  ناریا  عاضوا  ینیمخ و  ماما  يرامیب  هراـبرد  نوبیرتدـلاره  هلاـقم   3
.تسا هدش  هدرب  مان  ینیمخ  ماما  نیشناج 

رامشزور 5/1/1359 شرازگ 

هب ناریا  ياهرهـش  رتشیب  رد  یمدرم  عیـسو  ياه  ییامیپهار  هلمج  زا  رـصم ، رد  يو  شریذپ  اماناپ و  زا  هاش  جورخ  لابق  رد  ناریا  یمومع  راکفا  شنکاو   4
.نارهت صوصخ 

هینایب .میا  هتفریذپ  یعقاو  ناملسم  ناونع  هب  ار  هاش  ام  دننزب ؛ دایرف  ایند  رخآ  ات  اهنآ  تسا  نکمم  نارهت : زورما  تارهاظت  لباقم  رد  تاداس  رونا  شنکاو   5
.تسا هدش  فیصوت  یناسنا  یمالسا -  یمادقا  ناونع  هب  هاش  شریذپ  نآ  رد  هک  رصم  تلود  یمسر  يوگنخس 

.روشک نیا  تلود  اب  يو  هطبار  رصم و  رد  يولهپ  اضردمحم  تیعضو  نیرخآ  زا  ندنل  ویدار  شرازگ   6

هاش هب  یمئاد  یگدـنهانپ  رب  ینبم  تاداسرونا  میمـصت  تاعوبطم  یخرب  نانبل : هاش ؛ شریذـپ  رد  رـصم  مادـقا  هرابرد  ناهج  هقطنم و  تاعوبطم  شنکاو   7
هب یبرغ  ناملآ  پاچ  " گـنوتیاس هچیود  دوز   " .تسا تاداـس  زا  شیاتـس  یتاـعوبطم  ياـضف  بلاـغ  هجو  ناتـسلگنا : .دـنداد  رارق  هلمح  دروم  ار  عولخم 

.تخادرپ تاداس  زا  دیجمت 

ناریا و هب  يو  ینوناق  دادرتسا  ًاتیاهن  اماناپ و  زا  هاش  جورخ  زا  يریگولج  يارب  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  ياـه  شـالت  زا  دـنومول  یـس.یب.یب و  شرازگ   8
.هنیمز نیا  رد  ردص  ینب  هداز و  بطق  ياه  لیلحت  تاروصت و  اه ، همانرب  زین 

اکیرما هجراخ  ترازو  يوگنخـس  تاراهظا  .يو  هب  اه  ناگورگ  هرابرد  اکیرما  تلود  عضاوم  نیرخآ  مالعا  ناریا و  يوسنارف  لیکو  اـب  رتراـک  رادـید   9
.ایاضق نیا  رد  اکیرما  شقن  تشادرب و  زین  ناریا و  هب  يو  دادرتسا  بقاوع  راثآ و  نینچمه  رصم و  هب  يو  تمیزع  هاش و  يرامیب  هرابرد 

زا لصاح  ینما  ان  رثا  رب  دوخ  تنوکس  لحم  زا  یناریا  نانیشنزرم  یخرب  چوک  هاشنامرک و  يزرم  ياه  هاگـساپ  هب  قارع  هب  هتـسباو  نامجاهم "  " هلمح  10
.تالمح نیا 

.تسا ناتسا  نیا  رد  تامهم  ورین و  دوبمک  زا  یکاح  هک  هاشنامرک  هاپس  زا  ییاه  شرازگ   11

( جدننـس هخاش   ) قلخ ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  شرازگ  .هیمورا  ياهاتـسور  ریخا  ياه  يریگرد  هرابرد  هیمورا   64 رکشل هاپس و  توافتم  شرازگ   12
تاـیلمع يارجا  يارب   64 رکـشل هاپـس و  نیب  یگنهامهان  رکذ  .اـه  هاگـساپ  هیلخت  يارب  نیمجاـهم  هب   64 رکـشل ِلجالا  برـض  نییعت  .اـه  يریگرد  نیا  زا 

.نارهت رد  هاپس  تایلمع  زکرم  هب  هیمورا  هاپس  شرازگ  هاپس و  هب  شترا  كرتشم  داتس  مارگنفلت  رد  نامجاهم  دض  رب  یلامتحا 

زا لقن  هب  هورگ ، نیا  یلحم  نافلاخم  یضعب  یلـصا و  ياهرداک  یفرعم  هل و  هموک  نامزاس  ینلعریغ  درکلمع  زا  روشک  ترازو  هب  ینابرهـش  شرازگ   13
.شترا كرتشم  داتس  موس  نکر 

.ناتسدرک رد  لاعف  حلسم  ياه  هورگ  يزورون  عمجت  کی  زا  جدننس " قلخ -  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس   " ناگرا ربخ "  " هیرشن شرازگ   14
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اب ناریا " نامرهق  قلخ  مان  هب  ادخ و  مان  هب   " ياج هب  هک  درک  لاسرا  ماما  هب  يا  همان  قلخ  نیدهاجم  نامزاس 
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هدمآ همان  رد  .تسا  هدش  دای  نامیمارگ " ردپ  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح   " ناونع هب  ماما  زا  دوش و  یم  عورـش  میحرلا " نمحرلا  هللا  مسب   " 1
هیلع هلمج  نم  یهورگ  یبزح و  تاـفالتخا  هتفرگن و  ماـجنا  تسا  ماـما  یتسیلاـیرپما  دـض  تاـیونم  هـک  يرامعتـسا  دـض  ياهدـنویپ  یماـمت  عـطق  تـسا :

.دهد همتاخ  اه  ینارگن  نیا  هب  دوخ  ياهدومنهر  اب  تسا  هدش  تساوخرد  ماما  زا  نینچمه  .تسا  هتفرگ  تدش  قلخ  نیدهاجم 

رد هک  هیریهامج "  " يرازگربخ زا  لقن  هب  یبیل  تاماقم  زا  دولج  مالسلادبع  درگرس  اب  یلاخلخ  هللا  تیآ  رادید  زا  یمالسا  يروهمج  همانزور  شرازگ   2
.تسا هدش  هراشا  یبیل  بالقنا  زا  یلاخلخ  ياقآ  دیجمت  ناریا و  بالقنا  زا  یبیل  تیامح  هب  نآ 

.ناریا اب  هناتسود  هطبار  رب  دیکأت  و  روتاورسبآ " لوون   " همانزور راگنربخ  اب  هبحاصم  رد  زیزعلادبع  نبدهف  ریما  تاراهظا   3

هک " ) یلودلا یبرعلا و  راهنلا   " اب هبحاصم  رد  يوروش  دروم  رد  ردص  ینب  هناتـسود  همین  تاراهظا  زا  سات  يرازگربخ  وکـسم و  ویدار  یتیاضران  زاربا   4
.روشک ود  يراوجمه  نسح  هطبار  رب  دیکأت  و  دوب ) هدرک  هراشا  يوروش " رطخ  هب  "

رامشزور 6/1/1359 شرازگ 

یهارمه راتـساوخ  رتراـک  نآ  رد  هک  هسنارف  روـهمج  سیئر  ناـملآ و  مظعاردـص  نپاژ و  اداـناک ، سیلگنا ، ناریزو  تـسخن  يارب  رتراـک  یمیج  هماـن   5
ياهروشک ناریفس  روضح  اب  يا  هسلج  يرازگرب  زا  یکسنیژرب  شرازگ  .تسا  هدش  ناریا  دض  رب  يداصتقا  ياه  تازاجم  لامعا  يارب  روبزم  ياهروشک 

.رتراک هب  داقتنا  رد  هاوخ  يروهمج  بزح  زا  يروهمج  تسایر  دزمان  شوب  جرج  تاراهظا  .روبزم  همان  حیرشت  يارب  قوف 

ییاکیرما ياه  ناگورگ  ياه  هداوناخ  رظن  .اه  ناگورگ  هلئـسم  رب  رـصم  هب  هاش  رفـس  یفنم  ياهدـمایپ  نداد  شهاک  يارب  ییاکیرما  تاماقم  شـشوک   6
.اه ناگورگ  هلئسم  رب  نآ  رثا  رصم و  هب  هاش  رفس  هرابرد 

.رصم هب  ناریا  قباس  هاش  رفس  هرابرد  للم  نامزاس  رد  برع  هیداحتا  نامزاس  رظان  للم و  نامزاس  لکریبد  اماناپ ، هجراخ  ریزو  تاراهظا   7

.نآ للع  رصم و  هب  اماناپ  زا  هاش  رفس  هرابرد  هسنارف  يرازگربخ  اب  ردص  ینب  هبحاصم  راشتنا   8

( دراد همیمض   ) .هاش دادرتسا  يارب  شیاه  شالت  هرابرد  هداز  بطق  ینویزیولت  هبحاصم   9

هاش روضح  هب  يرصم  نایوجـشناد  شنکاو  .عولخم  هاش  تاداس و  دض  رب  هنیدم  رد  یبنلا  دجـسم  لباقم  رد  یناریا  جاجح  زا  يریثک  هورگ  ییامیپهار   10
.مادقا نیا  هرابرد  تاداسرونا  هیجوت  .لیئارسا  ویدار  یبرع  شخب  ولراک و  تنوم  ویدار  یبرع  شخب  ندنل ، ویدار  شرازگ  هب  رصم  رد 

.رصم رد  عولخم  هاش  شریذپ  هرابرد  هقطنم  ناهج و  ياه  هناسر  فلتخم  ياهریسفت   11

ناریا تموکح  تسا  هدـش  شالت  ناریا  یلخاد  فلاخم  ياه  هورگ  یـسایس  تاـیبدا  زا  یحطـس  دـیلقت  اـب  هک  قارع  میژر  یناریا  دـض  تاـغیلبت  همادا   12
.دوش دادملق  اکیرما  تمدخ  رد  هاش و  تموکح  ور  هلابند 

سراف جیلخ  یبرع  ياهروشک  یضعب  کیدزن  طابترا  هرابرد  ار  ردص " ینب  هب  بوسنم  تاراهظا   " زا یـشخب  يا  هبحاصم  یط  تیوک  رد  ناریا  ریفـس   13
.دوب هدش  راضحا  تیوک  هجراخ  ترازو  هب  لبق  زور  ود  يو  .درک  بیذکت  اکیرما  اب 

هرکاذـم یلاید و  رادناتـسا  اب  هنامرحم  تاـقالم  یهرز و   6 رکـشل ياهدحاو  زا  قارع  مود  هاپـس  هدنامرف  عافد و  ریزو  هللاریخ " ناندـع   " دبـشترا دـیدزاب 
یناـبزرم شرازگ  .نآ  نانیـشنرس  یناریا و  یتشگ  قیاـق  کـی  فیقوت  رد  اـه  یقارع  مادـقا  زا  رهـشمرخ  یناـبزرم  شرازگ  .یناریا  دـض  تامادـقا  هراـبرد 

هرابرد نیریشرصق 
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یسیواب هاگساپ  لاغشا  يریگرد و  هرابرد  شترا  كرتشم  داتس  مارگنفلت  .یناریا  ياه  هاگساپ  یضعب  هب  هلمح  يارب  قارع  زا  راکبارخ  ياه  هورگ  مازعا   1
.قارع یماظن  لنسرپ  و  نیمجاهم "  " تسد هب  ناریا 

تلود شالت  زا  درک و  مالعا  شترا  تکرح  زا  ار  دوخ  تیامح  ییوگو  تفگ  یط  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  یبرغ : ناجیابرذآ  ناتسا  رد  شنت  همادا   2
هب رتیور  .داد  شرازگ  رهش  عاضوا  ندوب  يداعریغ  زا  داباهم  هاپـس  .دادربخ  نیناوخ  اه و  لادوئف  هلمج  زا  حالـس  زاجمریغ  نالماح  همه  حالـس  علخ  يارب 

یمایپ بزح  نیا  ناگرمـشیپ  هب  باـطخ  هیمورا  تالیکـشت  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  .داد  شرازگ  ناـفلاخم  اـب  شترا  يریگرد  زا  درک  عباـنم  زا  لـقن 
.دنک هیجوت  جیورت و  ماظن  تیمکاح  لماک  رارقتسا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  اه  لادوئف  اب  هزرابم  هناهب  اب  تسا  هدش  یعس  نآ  رد  هک  داد  راشتنا  یتاغیلبت 

.بآودنایم رهش  یلبق  هدنکارپ  ياه  يریگرد  ثداوح و  زا  ناهیک  شرازگ   3

ناهیک یصاصتخا  هبحاصم  يزورون و  نارفاسم  ناتسدرک و  مدرم  عامتجا  رد  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمساق  ینارنخـس  زا  تاعالطا  همانزور  شرازگ   4
.رهش نیا  رد  هل  هموک  بزح  ياهرداک  يربهر  هب  ناویرم  رد  ولمساق  تارکمد و  بزح  دض  رب  تارهاظت  .يو  اب 

ياهورین هیلک  ماـغدا  حرط  یـسررب  عورـش  ینابرهـش و  رد  یـساسا  تارییغت  روشک  ترازو  یـسایس  نواـعم  ینابرهـش و  تسرپرـس  میلـسریم  یفطـصم   5
ینابرهش ياج  هب  شترا  ینیزگیاج  هرابرد  میلسریم  تاراهظا  هب  جدننس  هخاش  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  يداقتنا  شنکاو  .درک  مالعا  ار  یماظتنا 

.زکارم نیا  رد  اه  هورگ  هب  هتسباو  رصانع  یخرب  فذح  نیشندرک و  ياهرهش  یخرب  ینابرهش  هیفصت  زا  روبزم  نامزاس  ینارگن  مالعا  جدننس و 

يزادـناریت زاوها ؛ رد  اـه  تسینومک  هیداـحتا  ناراداوه  عاـمتجا  رد  يریگرد  ناتـسدرک : زا  ریغ  یقطاـنم  رد  یـسایس  ياـه  یمارآاـن  زا  هنومن  ود  رکذ   6
.نامرک ناریمشک  هقطنم  رد  نارفاسم  يوس  هب  شدارفا  ییوران و  ربنق  مان  هب  يرورش 

نیع رد  ماظن و  لخاد  هورگ  کی  عضوم  زا  یـسایس  روضح  ياعدا  ضقانت  هب  طوبرم  ياهراشف  نتـساک  يارب  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ریبادـت  همادا  رد   7
همان نیا  رد  .تشون  ردص  ینب  هب  يا  همان  روبزم  نامزاس  ردص ، ینب  هب  ندش  کیدزن  دنور  موادت  تهج  رد  زین  بسانم و  يزور  يارب  ندنام  حلسم  لاح 
ذخا عقاو  رد  ینونک و  عضو  موادت  زوجم  ذـخا  یپ  رد  حالـس ، لیوحت  مدـع  ای  لیوحت  هب  هراشا  نودـب  يوناث و  عالطا  ات  يرگ  یماظن  زا  زیهرپ  هدـعو  اب 
عافد رد  ینوناق  یعرش و  قح  یعون  دوجو  زین  راختفارپ و  گرم  شریذپ  رب  دیکأت  نمـض  نامزاس  همان  نیا  رد  .تسا  هدمآرب  نامزاس  ندوب  حلـسم  زوجم 
تسا هتساوخ  ردص  ینب  زا  نامزاس  نینچمه  .تسا  هدش  هتسناد  تحلـصم  يوناث  عالطا  ات  لباقتم  تنوشخ  زا  زیهرپ  نایوج ، هدسفم  لباقم  رد  نامزاس  زا 

.دنتـسه حلـسمریغ  زکارم  نیا  هک  ددرگ  صخـشم  ات  دنک  مازعا  نامزاس  زکارم  زا  دیدزاب  يارب  ار  دوخ  هدنیامن  اوق  لک  هدنامرف  روهمج و  سیئر  ماقم  رد 
.درک ناونع  دنناد  یم  نآ  لماع  غورد  هب  ار  نیدهاجم  هک  ییاه  يزیر  نوخ  زا  يریگشیپ  یعون  ار  لمع  نیا  نامزاس 

زا هک  يرظتنم  هللا  تیآ  مایپ  اب  هارمه  ناتـسزوخ  ناتـسا  نازومآ  شناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  ییامهدرگ  نیلوا  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ   8
.دراد تیاکح  یهورگ  یبزح و  ياه  تیلاعف  هب  نازومآ  شناد  بذج  زا  زیهرپ  هرابرد  ماظن  ناراداوه  تیساسح 

رد یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  ظوفحم  ياضما  اب  يوجر  دوعـسم  هب  يرادـهب  ریزو  یناملراپ  نواعم  لضاف  رتکد  هنارگاـشفا  هداشگرـس و  هماـن  جرد 
بلقت هب  ضارتعا  تلع  هب  دهاجم  رهاوخ  نیا  دهاجم ، هیرشن  هتـشون  هب  .يو  رـسمه  قلطم  يریرح  الهـش  ندش  بورـضم  شرازگ  ربخ و  جرد  هب  شنکاو 

تاباختنا رد 

1273 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1406 

http://www.ghaemiyeh.com


( .دراد همیمض  ود   ) .تسا هتفر  يو  تاقالم  هب  يوجر  دوعسم  داد  یم  ناشن  دهاجم  لوا  هحفص  سکع  .دوب  هدش  يرتسب  ناتسرامیب  رد  بورضم و   1

زیربت رادنامرف  خساپ  .تاباختنا  دیدجت  لاطبا و  يارب  تساوخرد  ردـص و  ینب  هب  سلجم  تاباختنا  لوا  هلحرم  ياهادـیدناک  زا  يا  هدـع  مارگلت  لاسرا   2
ثحب رتفد  هیعالطا  .تاباختنا  هب  طوبرم  تایاکش  یسررب  نویسیمک  لیکشت  ربخ  مالعا  .تاباختنا  يرازگرب  هوحن  هب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  تاداقتنا  هب 
ثحب يارب  درگزیم  لیکـشت  تهج  يا  هدـنیامن  هدـش  هتـساوخ  فلتخم  ياه  نامزاس  اـه و  هورگ  زا  نآ  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  دازآ 

.دننک یفرعم  تاباختنا  يرازگرب  هوحن  هرابرد 

نویزیولت و ویدار و  رب  مکاح  تیعضو  هب  داقتنا  رد  هک  نویزیولت " ویدار و  رد  لاذتبا  جوا  زورون   " ناونع اب  یمالسا  يروهمج  همانزور  زورما  هلاقمرـس   3
.تسا هدش  جرد  نآ  یتسرپرس  ياروش 

.یمالسا يروهمج  ماظن  راتخاس  زا  ییاه  هبنج  نییبت  رد  یتشهب  رتکد  یتاعوبطم  هبحاصم   4

" تسا هدرکن  شومارف  ار  امش  بالقنا  دض  یلو  دیدرک  شومارف  ار  بالقنا  دض  امـش   " ناونع اب  یلیلحت  پاچ  هب  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم  همان  هیرـشن   5
یشم اب  ناریا " یلم  يادص   " ویدار لیلحت  .تسا  هتخادرپ  وردنت "  " یبهذم ياه  نایرج  یـسور و  ریغ  پچ  ياه  هورگ  زا  داقتنا  هب  نآ  رد  هک  درک  مادقا 

.يو نایفارطا  ردص و  ینب  تایرظن  یفن  تهج  رد  ماظن و  تیمکاح  يدنب  حانج  هرابرد  هدوت ، بزح 

هدـنیامن تفلاـخم  .داد  ربخ  ناتـسناغفا  هلئـسم  لـح  يارب  يوروش  ریبـک  ریفـس  اـب  یناریا  تاـماقم  ساـمت  زا  نآ  رد  هک  هداز  بطق  ینویزیولت  هبحاـصم   6
تیعمج رتفد  هیعالطا  .ناتـسناغفا  رد  ریگرد  ياه  فرط  هبناـج  دـنچ  سنارفنک  لیکـشت  رب  ینبم  هداز  بطق  داهنـشیپ  اـب  ناتـسناغفا  یمالـسا " تعاـمج  "

.ناتسناغفا هرابرد  یناریا  ینونک  عضاوم  هب  داقتنا  رد  وکسم  ویدار  زورما  راتفگ  .ناتسناغفا  تلود  یتاغیلبت " هئطوت   " هرابرد ناتسناغفا  یمالسا 

ناریا نالوئسم  رظن  زا  ینابلآ  ویدار  یـسراف  شخب  ریـسفت  .اکیرما  یناریا  دض  تادیدهت  لابق  رد  يوروش  عضاوم  زا  یبود  ویدار  یبرع  شخب  شرازگ   7
.يوروش هرابرد 

.اکیرما کمک  اب  ناتسبرع  رد  یکشوم  هاگیاپ  داجیا 14  زا  توریب  پاچ  ریفسلا  همانزور  شرازگ   8

اماناپ زا  هاش  جورخ  هب  رجنم  هک  یعیاقو  هاش و  دادرتسا  يارب  دوخ  تامادـقا  یگنوگچ  هب  نآ  رد  هک  هداز  بطق  ینویزیولت  هبحاصم  شرازگ 69 : همیمض 
.تخادرپ دش ،

.يو ندش  بورضم  یگنوگچ  قلطم و  يریرح  الهش  اب  يوجر  دوعسم  تاقالم  زا  دهاجم  همانزور  شرازگ  شرازگ 82 : لوا  همیمض 

یتالیکشت ياه  تیلاعف  رد  شیوخ  رسمه  روضح  تایئزج  هدنسیون  نآ  رد  هک  يوجر  دوعـسم  هب  لضاف  رتکد  همان  لماک  نتم  شرازگ 82 : مود  همیمض 
.تسا هداد  حیضوت  ًالصفم  ار  قالط  زرم  ات  شرسمه  دوخ و  نیب  تافالتخا  يریگ  جوا  نامزاس و 

رامشزور 7/1/1359 شرازگ 

یـشرازگ يواح  دـیپس " باتک   " راشتنا اب  ناریا  تیاضر  بلج  قیرط  زا  اه  ناگورگ  نارحب  لح  يارب  اـکیرما  يانـس  ناربهر  شـالت  زا  رتیور  شرازگ   9
رارق هک  سلجم  لیکشت  نداتفا  قیوعت  هب  زا  ندنل  ویدار  ربخ  .نآ  اب  سنو  سوریاس  تقفاوم  عولخم و  هاش  تنطلس  نامز  رد  اکیرما  ناریا و  طباور  هرابرد 

.شتورث هاش و  تشگزاب  مدع  تروص  رد  اه  ناگورگ  همکاحم  اب  یتشهب  هللا  تیآ  تقفاوم  مالعا  زین  دنک و  صخشم  ار  اه  ناگورگ  فیلکت  دوب 
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.تسا هدش  هدحتم  تالایا  دراو  نارهت  رد  اکیرما  ترافس  زا  سکع  هعطق  اب 35  ًاریخا  یناریا  کی  هک  داد  شرازگ  نتگنشاو  زا  سرپدتیانوی   1

زیاج هنوگچ  نوبیرت : وگاکیـش  تخادرپ  اماناپ  زا  هاش  تمیزع  عوضوم  هب  هک  دوخ  تاعوبطم " یـسررب   " همانرب رد  اکیرما  ویدار  یبرع  شخب  بلاـطم   2
کی ره  زمیات : كرویوین  دتفیب ؟ هرطاخم  هب  هاش  یناطرـس  لاحط  يارب  هنایمرواخ  مامت  تینما  ییاکیرما و  ياه  ناگورگ  یگدـنز  تشونرـس و  هک  تسا 

هلئـسم هک  دـنک  یم  نامگ  هداز  بطق  قداص  تسپ : نتگنـشاو  .دـندش  هدایپ  یتسردان  ياج  رد  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نیگب  میخانم  ناریا و  قباس  هاش  زا 
هاش تایانج  دشن  رضاح  رتراک  زمیات : سلجنآ  سل  .تسا  هدش  هجاوم  تسکش  اب  دشابن  وردنت  نایوجشناد  لرتنک  تحت  هک  ییاج  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا 

.دنک فارتعا  تایانج  نیا  زا  يرادبناج  رد  اکیرما  هابتشا  هب  دریذپب و  ار 

هرابرد ردص  ینب  ریخا  نانخـس  هنیمز  رد  نحللادـیدش  هیـضارتعا  تشاددای  میلـست  قارع و  هجراخ  ترازو  هب  دادـغب  رد  ناریا  ترافـس  رادراک  راضحا   3
تاجردنم زا  یتمـسق  شخپ  .ردص  ینب  ریخا  نانخـس  هرابرد  قارع  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  تاراهظا  .يو  هب  سراف ) " ) یبرع جـیلخ  یلاغـشا  ریازج  "

.تسا هدش  دیدهت  یحیولت  روط  هب  ناریا  نآ  رد  هک  دادغب  ویدار  یبرع  یشخب  زا  هیروهمجلا  همانزور 

نیمز و هب  نیمز  ياه  کشوم  رارقتسا  هیرـصان ، هقطنم  رد  رونام  هلمج : زا  ناریا  عبانم  زا  لقن  هب  ناریا  یبونج  ياهزرم  رد  قارع  شترا  تاکرحت  همادا   4
يزرم ياه  هاگـساپ  زا  کی  ره  هب  یثعب  یتیرکت  زابرـس  هس  رـسفا و  کی  مازعا  ناریا و  ياهزرم  فرط  هب  هبیعـشلا  ییاوه  هاـگیاپ  فارطا  رد  اوه  هب  نیمز 
فیـس رازاب  رد  راـجفنا  هلمج : زا  ناتـسزوخ  رد  قارع  هب  هتـسباو  لـماوع  تاـکرحت  همادا  اـب  ناـمز  مه  قارع  عاـفد  ریزو  هللاریخ  ناندـع  روتـسد  هب  قارع 

.ناتسب يزرم  شخب  رد  لپ  کی  راجفنا  رهشمرخ و 

.ناریا ياهزرم  لخاد  هب  یقارع  هدش  هدنار  كدوک  درم و  نز و  یلا 252  دورو 200  هرابرد  يرادناتسا  هب  هاشنامرک  هیحان  يرمرادناژ  شرازگ   5

دنچ يریگرد  هلس ، خیـش  هلگزا و  يزرم  قطانم  يزاسکاپ  نارادساپ ، هاپـس  تسد  هب  ناواه  هگنت  ندش  دازآ  ناهاشنامرک : ناتـسا  رد  اه  یمارآان  همادا   6
هاپس زاین  قارع ، هب  رادساپ  کی  هارمه  هب  یقارع  هدنهانپ  رسفا  کی  نتفر  دش ، رجنم  نیمجاهم  تسکـش  هب  هک  نیمجاهم  اب  تقوم  هدایق  ياهورین  لبق  زور 

هواپ و هقطنم  رد  تایلمع  يارب  شترا  اب  یگنهامه  داجیا  ورین و  نیمأت  هرابرد  شترا  كرتشم  داتـس  هب  هاپـس  مایپ  يزاـسکاپ ، همادا  يارب  ورین  هب  دورناوج 
.نآ بونج 

يریگرد غالوب ، قآ  ناژار و  ياهاتـسور  هب  حلـسم  نیمجاهم  هلمح  تارکمد ، بزح  رـصانع  اب  شترا  ياهورین  يریگرد  هیمورا : رد  اه  یمارآاـن  همادا   7
يارب ناریا  كاخ  هب  هیکرت  درک  حلـسم  دارفا  دورو  زا  هیمورا  ینابرهـش  شرازگ  .هدـقن  يرتمولیک  رد 10 تالغ  هیرق  فارطا  رد  نیمجاهم  اـب  نادرمناوج 

.شترا زا  تیامح  حلسم و  ياه  هورگ  ییاذیا  تاکرحت  دض  رب  هیمورا  مدرم  تارهاظت  .نویبالقنا  دض  هب  کمک 

هژیو تئیه  وضع  نایغابـص  مشاـه  .هدـقن  هیونـشا -  هقطنم  ریخا  ياـه  يریگرد  هراـبرد  تارکمد  بزح  نارـس  یخرب  زین  لوئـسم و  تاـماقم  تاحیـضوت 
اه هورگ  زا  یخرب  یبرغ : ناجیابرذآ  رادناتسا  .تسا  هدوب  يرمرادناژ  هاگساپ  فرط  هب  حلـسم  ياه  هورگ  یـضعب  هلمح  لابند  هب  اه  يریگرد  نیا  تلود :
هک میهاوخ  یم  دهعتم  زوسلد و  مدرم  زا  یبرغ : ناجیابرذآ  رادناتـسا  هیمالعا  .تفر  دهاوخ  دشاب  مزال  هک  يا  هقطنم  ره  هب  شترا  هک  دننک  لوبق  دیاب  زین 

نیا تیلوئسم  داباهم : رد  تارکمد  بزح  لوئسم  .دنیامن  یفرعم  لوئسم  تاماقم  هب  هدرک و  ییاسانـش  ًاقیقد  ار  نارگ  هئطوت  نیکرحم و  مظن و  لخم  دارفا 
عالطا ام  هب  ینفلت  تارکمد : بزح  سانشرس  نارس  زا  یکی  یماسح  میرک  .تسا  هقطنم  ياه  لادوئف  هدهع  هب  ًامیقتسم  اه  یمارآان 

1275 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1408 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندوب تکرح  لاح  رد  هقطنم  نیا  فرط  هب  شترا  کنات  هس  نارادساپ و  زا  يا  هدع  هک  دش  هداد   1

هک دنیامن  حالس  علخ  ار  مدرم  دنهاوخ  یم  یطیارـش  رد   " ناونع اب  هیونـشا  ثداوح  هرابرد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناتـسدرک  هخاش  هیمالعا   2
نآ ياهداهن  ناسوساج و  ار  ماظن  نالوئـسم  دـنز و  یم  فرح  ماع  لتق  کی  زا  هیمالعا  نیا  رد  روبزم  نامزاس  .دوش " یم  رارکت  انراق  هعجاف  نات  هعلق  رد 

( دراد همیمض   ) .دناوخ یم  اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هاگیاپ  ار 

فالتخا دوجو  زا  تیاکح  هک  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  جدننـس  هخاش  هلیـسو  هب  يراگزر )  ) يراگتـسر هاپـس  هل و  هموک  نیب  هرکاذـم  ياشفا   3
رد نامثع  خیش  نادیرم  يراگتسر و  هاپس  تاکرحت  زا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هیرشن  شرازگ  .دراد  ماظن  فلاخم  حلسم  یلحم  ياه  هورگ  نیب 

.دنک یم  یفرعم  یمالسا  يروهمج  ماظن  شترا و  لماع  مه  قارع و  ثعب  لماع  مه  ار  اهنآ  نامزاس  هک  هقطنم 

رادنامرف .تاناماروا  هقطنم  ریخا  ياه  يریگرد  ناگدش  تشادزاب  زا  رفن  هس  اب  دندوب  هدـش  ریـسا  حلـسم  دارفا  تسد  هب  ًالبق  هک  ییاتـسور  تفه  هلدابم   4
.داد تارکمد  بزح  حلسم  دارفا  زا  رفن  حالس 15  لیوحت  زا  ربخ  تاناماروا 

داتـس موس  نکر  شرازگ  .فارطا  ياه  هوک  تمـس  هب  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  دارفا  لـماح  سوب  ینیم  ود  تکرح  زا  درجورب  ینابرهـش  شرازگ   5
.جدننس رد  هباشم  كرحت  زا  شترا  كرتشم 

نداد یلحاـس و  هدـکهد  رد  ناروتـسر  کـی  ندـش  هدیــشک  شتآ  هـب  زا  تیاـمح  رد  یلزنا  ردـنب  ناـناوج  زا  يا  هدـع  ییاـمیپهار  زا  دادـماب  شرازگ   6
رادنامرف شهوکن  .میا  هدز  ناراد  هیامرس  هیلع  يرگاشفا  هب  تسد  یلزنا  ردنب  رد  ام  ییامیپهار : نارنخـس  .تشر  ياه  نابایخ  رد  هراب  نیا  رد  تاحیـضوت 

.تسین یبالقنا  یلمع  راک  نیا  یلحاس : هدکهد  هب  هلمح  زا  یلزنا  ردنب 

اکیرما و هرابرد  بزح  نیا  ياه  هاگدید  عقاو  رد  یسررب  نیا  هناهب  هب  هک  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم " همان   " هیرشن رد  ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  یسررب   7
.تسا هدش  جرد  یجراخ  یناگرزاب  یضرا و  تاحالصا  يداصتقا ، عاضوا  تقوم ، تلود  نآ ، یلخاد  لماوع 

ناـمزاس يربهر  هب  راـطخا  ناونع " اـب  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  رد  تاـجناخراک  یمالـسا  ياـهاروش  یگنهاـمه  نوناـک  ياـضما  اـب  یبلطم  پاـچ   8
اب ریاغم  نامزاس  ینونک  ناربهر  شور  فیـصوت و  نآ  هدـش  مالعا  عضاوم  فالخ  رب  روبزم  نامزاس  راـتفر  درکلمع و  نآ  رد  هک  ناریا " قلخ  نیدـهاجم 

.تسا هدش  دیکأت  لیصا  مالسا  طخ  زا  نانآ  فارحنا  رب  هدش و  هتسناد  نآ  ناراذگناینب  یشم 

رد هورگ  ناـمزاس و  تیـصخش ، اـه  هد  ضارتـعا  لـماش  سلجم  تاـباختنا  لوا  رود  يرازگرب  هوحن  هب  هتفاـی  ناـمزاس  ًاتدـمع  عیـسو و  ياـه  ضارتـعا   9
.تاباختنا رد  بلقت  دوجو  هب  وکام  ناجنز و  ناشاک ، دهشم ، جرک ، كارا ، دورگنل ، رسدور ، رهشون ، زیربت ، ياهرهش 

بالقنا هتیمک  هب  فلتخم  یـسایس  ياه  هورگ  هک  یتاماهتا  تاـباختنا و  لـئاسم  هراـبرد  يزکرم  هتیمک  یمومع  طـباور  لوئـسم  یتاـعوبطم  هبحاـصم   10
.قلطم يریرح  رهاوخ  دروم  رد  دهاجم  هیرشن  بلاطم  بیذکت  دننک و  یم  دراو  یمالسا 

نویـسیمک کی  بالقنا : ياروش  وضع  رنهاب  داوجدمحم  رتکد  لاطبا ؛ دـییأت و  رظن  زا  تاباختنا  هدـنیآ  هرابرد  لوئـسم  ياه  ماقم  زا  نت  ود  رظن  راهظا   11
ترازو تسرپرس  ینک  يودهم  هللا  تیآ  .تسا  هدرک  یتاباختنا  تابلقت  ًانایحا  تافلخت و  تایاکـش و  هب  یگدیـسر  رومأم  بالقنا  ياروش  ار  يرفن  تفه 

.دوش یم  لطاب  هقطنم  نآ  رد  تاباختنا  دشاب  دراو  هدیسر  تاضارتعا  دشاب و  سوسحم  تاباختنا  رد  بلقت  رگا  روشک :

مقر نانچ  اب  : » ریازجلا پاچ  دهاجملا  یمسر  همانزور  اب  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  رتکد  هبحاصم 
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يراذـگ 17 هیامرـس  وغل  رب  ینبم  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  میمـصت  .دـنام » یمن  یقاب  ناریا  كاخ  رد  تفن  هرطق  کی  رگید  لاس  یـس  اـت  یجارختـسا ،  1
.لوئس زا  هسنارف  يرازگربخ  زا  لقن  هب  یبونج  هرک  رد  تفن  هاگشیالاپ  کی  داجیا  رد  يرالد  نویلیم 

ناتـسناغفا دروم  رد  میقتـسم  تارکاذـم  لصا  اب  يوروش  داد  ربخ  درک و  مـالعا  یلخاد  ياـه  هناـسر  رد  ار  هجراـخ  ترازو  عضاوم  ًاددـجم  هداز  بطق   2
ار راظتنا  توکـس و  تسایـس  هنیمز  نیا  رد  ناتـسکاپ  .هداز  بطق  تاراهظا  بیذـکت  هراـبرد  وکـسم  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .تسا  هدرک  تقفاوم 

لقن هب  تاعالطا  همانزور  ربخ  دنک : یم  دیدشت  ار  يوروش  ناریا و  نیب  داضت  هک  ناریا  تاعوبطم  رد  جردـنم  ياهربخ  زا  ییاه  هنومن  .دـهد  یم  حـیجرت 
سراف جـیلخ  زیخ  تفن  قطانم  هب  ناتـسناغفا  چولب  لیابق  دارفا و  یماظن  شزومآ  اب  دراد  دـصق  يوروش  داـحتا  تسا  یکاـح  هک  دـنه  یتاـعوبطم  عباـنم  زا 

قثوم عبنم  کی  زا  لقن  هب  یناغفا  نازراـبم  هب  يوروش  شترا  ناملـسم  نازابرـس  نتـسویپ  زا  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  ربخ  .دـنک  ادـیپ  تسد  ًامیقتـسم 
.یبرغ

.تسا یمهم  تاکن  يواح  هک  ندنل  پاچ  ثداوحلا  ندنل و  ویدار  لصفم  ریسفت  ود  رد  ناتسناغفا  هاگیاج  صوصخ  هب  يوروش  ناریا و  طباور  باتزاب   3
زا داـقتنا  رد  ردـص  ینب  تشاد ؛ زاربا  درادرب  رد  يوروش  هک  يرطخ  هب  ار  دوخ  هلمح  نیرتدـیدش  ون  لاـس  زاـغآ  ماـیپ  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ندـنل : وـیدار 

، ریازجلا ناریا ، ناگدنیامن  زا  بکرم  ینویـسیمک  لیکـشت  رب  ینبم  ردص  ینب  داهنـشیپ  در  تسا ؛ هدوب  ناریا  رگید  ناربهر  زا  رت  حیرـص  شمالک  يوروش 
تانایب هداز ؛ بطق  تاراهظا  هب  یمسر  لمعلا  سکع  مدع  يوروش ؛ يوس  زا  ناتسناغفا ، هلئسم  لح  يارب  دئوس  دننام  ییاپورا  روشک  کی  اه و  ینیطـسلف 

ثداوحلا .دوش  یم  ناونع  مسیلایرپما  اب  هزرابم  هار  رد  ناریا  تسود  يوروش  داحتا  اهنآ  رد  هک  يوروش  ویدار  دیارج و  رد  فلتخم  ياهریسفت  یمـسر و 
سونایقا اب  يوروش  یطابترا  هطقن  وکسم  دید  زا  ناریا  تسا ؛ تلع  نیا  هب  ناتسناغفا  لاغشا  تسا و  ساسح  دوخ  ياهزرم  هب  تبـسن  يوروش  ندنل : پاچ 

.دنک ناربج  ار  یقرش  ياپورا  يوروش و  تفن  دوبمک  دناوت  یم  ناریا  تسا ؛ رگید  ياه  تردق  ربارب  رد  يدس  دننام  فرط  یب  ناریا  تسا ؛ دنه 

بـصن هیهت و  تهج  قارع  تلود  دادرارق  زا  یمالـسا  يروهمج  شرازگ  .دراد  يوروش  اب  قارع  طباور  شرتسگ  زا  تیاکح  هک  سرپدتیانوی  شرازگ   4
.قارع رد  یمتا  بمب  دیلوت  ناکما  زا  اهروشک  یخرب  ینارگن  لیزرب و  هسنارف و  ایلاتیا ، ياهروشک  اب  یمتا  روتکآر 

.نیطسلف شخبیدازآ  نامزاس  هب  کیتاملپید  تیوه  ياطعا  اب  دنه  تقفاوم   5

هنکس زا  اتـسور  تسا  هدش  هراشا  نآ  رد  هک  تشذگ " هچ  ناتالاق  هدقن و  رد  : " ناونع اب  هیمورا  نارادساپ  هاپـس  هیعالطا  لماک  نتم  : 99 شرازگ همیمض 
شترا هب  نیگنـس  کبـس و  ياه  حالـس  اب  اجنآ  زا  دندوب و  هتفرگ  رگنـس  اتـسور  رد  هل  هموک  تارکمد و  بزح  دارفا  نانکاس  ياج  هب  دوب و  هدـش  یلاخ 

.دندرک هلمح  نیگنس  حالس  اب  نیشن  كرت  ياتسور  دنچ  هب  هل  هموک  تارکمد و  ناگرمشیپ  هک  هدمآ  هیعالطا  رد  نینچمه  .دندرک  یم  يزادناریت 

رامشزور 8/1/1359 شرازگ 

هب فارتعا  یمسر  هینایب  رودص  اب  تفلاخم  قباس و  هاش  هرود  رد  اکیرما  ناریا و  طباور  یسررب  رب  ینبم  انـس  راکتبا  اب  ییاکیرما  تاماقم  تقفاوم  مالعا   6
يدازآ يارب  رتراک  تلود  یلامتحا  تامادقا  مناد  یمن  حالص  .میریذپ  یم  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  ناریا  بالقنا  اکیرما : هرگنک  رد  سنو  .يراکفالخ 

.منک شاف  ار  اه  ناگورگ 

.اه ناگورگ  نارحب  لح  يارب  یماظن  راک  هار  هرابرد  رتراک  گنیدوه  رجنیسیک و  هلمج  زا  ییاکیرما  تاماقم  توافتم  ياهرظن  راهظا   7

1277 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1410 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد نلک  ویدار  ربخ  .تسا  هدـش  هداد  بیترت  اه  ناگورگ  يارب  كاپ  دـیع  مسارم  هکنیا  رب  ینبم  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  یمومع  طباور  هیعالطا   1
رد ناریا  ناربهر  تیلوئـسم  هرابرد  دیفـس  خاک  يوگنخـس  کی  رظن  .روهمج  سیئر  توعد  هب  ناریا  هب  لبون ) حلـص  هزیاج  هدنرب   ) دـیارب کم  نوش  رفس 

.ناریا تلود  هیلع  اکیرما  لاردف  هاگداد  هب  يرارف  ناگورگ  هس  تمارغ  ياعدا  زا  وکسم  ویدار  شرازگ  .اه  ناگورگ  يرادهگن  لابق 

کیرتاپ هلاقم  رد  اه ، ناگورگ  دروم  رد  رتراک  درکلمع  زا  داـقتنا  زین  وا و  نتفریذـپ  يارب  تاداـس  زا  دـیجمت  هاـش و  دروم  رد  برغ  درکلمع  زا  داـقتنا   2
.دش پاچ  وراگیف  همانزور  رد  زورما  هک  نمسراو 

.دندرگرب هنانئاخ  هار  نیا  زا  دیاب  رصم  تلود  تاداس و  رصم : ناریا و  طباور  هرابرد  حیضوت  سراپ و  يرازگربخ  اب  یتشهب  رتکد  هبحاصم   3

نیطـسلف شخب  يدازآ  نامزاس  يزکرم  هتیمک  ياضعا  زا  یکی  لوهلاوبا  تاراهظا  مادص و  راکتبا  هب  دادـغب  رد  برع  یقلخ  یلم و  سنارفنک  لیکـشت   4
یناـهگان روضح  زا  هسنارف  يرازگربـخ  شرازگ  سـالجا و  یناـیاپ  هیناـیب  زا  ریهاـمجلا  توص  ویدار  شرازگ  .روـبزم  سنارفنک  رد  یناریا  ریازج  هراـبرد 

.تسا هدرک  هراشا  قارع  ناریا و  گنج 1974  هب  نآ  رد  هک  يو  هتعاس  کی  ینارنخس  روبزم و  هرگنک  رد  مادص 

مدقم طخ  صوصخم  تامهم  عاونا  هب  ندش  زهجم  روتسد  يزرم  ياه  ناگی  هب  قارع  شترا  داتـس  دراد : تحـص  دیق  اب  ناریا  عبانم  زا  هدیـسر  شرازگ   5
.روشک برغ  رد  قارع  نایماظن  يزرم  ياه  تیلاعف  يزرم و  ياه  يریگرد  زا  فلتخم  ياه  شرازگ  .تسا  هداد  ار  ههبج 

يریگرد ناریا و  یمالــسا  بـالقنا  ینیمخ و  ماـما  زا  لـصوم  هـعمج  ماـما  دــیجمت  هـلمج : زا  قارع  رب  مکاـح  ثـعب  بزح  دــضرب  یمدرم  تاـکرحت   6
ناج هب  دـصق  ءوس  زا  یـسیلگنا  همانزور  کی  ربخ  ناسین ، رد  درک  رایرـسفا  کی  تسد  هب  رایرـسفا  رـسفا و  راهچ  ندیـسر  لتق  هب  سیلپ ، اـب  نارازگزاـمن 

.نیسح مادص 

.هنهک باگنت  هاگساپ  ون و  هدرگ  رد  يریگرد  هلمج  زا  روشک  بونج  برغ و  رد  ناریا  لخاد  رد  قارع  لماوع  تاکرحت  همادا   7

هموک تارکمد و  بزح  دارفا  هلمح  هاشنامرک و  رد  رکشل  هاگرارق  لباقم  رد  بمب  کی  راجفنا  هلمج : زا  ناهاشنامرک  ناتـسا  رد  هدنکارپ  ياه  یمارآان   8
.نارایماک رد  نیگنس  ياه  حالس  اب  هل 

هرد هقطنم  رد  اه  يریگرد  نیرتدـیدش  : » هعقاو نیا  زا  ناهیک  شرازگ  .ماـما  هب  هراـب  نیا  رد  ولمـساق  فارگلت  هدـقن و  هیونـشا -  روحم  ياـه  يریگرد   9
.درادن دوجو  لکـشت  مظن و  یلو  دـنا  هدـش  جیـسب  ینـسح  ياقآ  توعد  لابند  هب  نیدـهاجم  مدرم و  نارهت : هاپـس  هب  هیمورا  هاپـس  شرازگ  .دوب » ولمـساق 

(. دراد همیمض   ) نیشن كرت  ياهاتسور  هب  هلمح  روشک و  برغ  رد  اه  يریگرد  یضعب  شرازگ 

.ارحص نمکرت  هقطنم  رد  شناهارمه  جاموت و  دمحمریش  ملهچ  مسارم  زا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  راک  همانزور  شرازگ   10

یبهذـمریغ حلـسم  ياه  هورگ  زا  نامزاس  تیامح  لیلد  هب  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  زا  هعمج  زاـمن  رد  ناهفـصا  هعمج  ماـما  يرهاـط  هللا  تیآ  داـقتنا   11
هیعـالطا رودـص  .نیدـهاجم  ناـمزاس  رارقتـسا  لـحم  ِیتلود  ناـمتخاس  ندرکن  هیلخت  تلع  هب  نورزاـک  رد  يریگرد  زا  ناـهیک  شرازگ  .ماـظن  فلاـخم 

.دوخ عضاوم  رب  دیکأت  نمض  نامزاس و  هناشن  نودب  ییامیپهار  رد  یهارمه  مالعا  یمالسا و  يروهمج  مودنارفر  زورلاس  تبسانم  هب  ینامزاس 

.رتیور يرازگربخ  ندنل و  ویدار  رد  ناریا  ماخ  تفن  تمیق  شیازفا  ربخ  باتزاب   12

.بلطم نیا  در  وکسم و  ویدار  رد  ناتسناغفا  تمواقم  نتخانش  تیمسر  هب  رد  يوروش  ناریا و  قفاوت  هرابرد  ناریا  هجراخ  ریزو  نانخس  ندش  حرطم   13
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دروم یکدی  لیاسو  ات  تسا  هدرک  داهنـشیپ  يوروش  داحتا  ندـنل :)  ) زمیات لاشننیاف  .يوروش  ناریا و  طباور  هرابرد  ناهج  ياه  هناسر  ریـسفت  لیلحت و   1
هب هک  درک  مهتم  ار  روشک  نیا  يوروش ، داحتا  هب  دـیدش  تـالمح  نمـض  ناریا  ویدار  نلک : ویدار  .دـنک  نیمأـت  ار  زاـگ  تفن و  تاسیـسأت  رد  ناریا  زاـین 

ار دوخ  یماظن  روضح  ات  دنز  یم  یپرد  یپ  تامادقا  هب  تسد  يوروش  مسیلایرپما  لایسوس  ینابلآ : ویدار  .تسا  هدز  تسد  ناتـسناغفا  ياه  تورث  تراغ 
.دهد شیازفا  سراف )  ) جیلخ هقطنم  دنه و  سونایقا  رد 

هدش هتساوخ  ماما  زا  زیمآدیدهت  ینحل  اب  بزح ، يراد  نتشیوخ  تیمولظم و  زاربا  نمض  هک  ینیمخ  ماما  هب  ولمـساق  فارگلت  نتم  شرازگ 124 : همیمض 
.دریگب ار  یشکردارب " گنج   " نیا يولج  هک  تسا 

رامشزور 9/1/1359 شرازگ 

لیوحت يارب  تلهم  نییعت  ردـص و  ینب  هب  رتراک  ماغیپ  .ناریا  تاعوبطم  رد  اه  ناـگورگ  هب  طوبرم  تارکاذـم  رد  تسکـش  هب  رتراـک  فارتعا  باـتزاب   2
همان قفاوت  ياضما  باتزاب  .هدـنیآ  رد  اکیرما  رتشیب  تیعطاق  رب  ینبم  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  تاراـهظا  .نایوجـشناد  زا  اـه  ناـگورگ  نتفرگ 

نامزاس لکریبد  تفلاخم  .اکیرما  یماظن  تلاخد  لامتحا  هرابرد  لیئارسا  ویدار  شرازگ  .هسنارف  رتیور و  ياه  يرازگربخ  رد  هیکرت  اکیرما و  نیب  یماظن 
.دوخ ياه  تیلاعف  زا  نانآ  شرازگ  اکیرما و  اپورا و  رد  ناریا  يالکو  اب  ردص  ینب  تاقالم  .اه  ناگورگ  هلئسم  لح  يارب  روز  لامعا  اب  للم 

تافرع ضارتعا  .عمجم  نیا  رد  یلاغ  سورطپ  تاراهظا  قباس و  هاش  هب  یسایس  یگدنهانپ  ياطعا  اب  رصم  یلم  عمجم  تقفاوم  زا  سرپدتیانوی  شرازگ   3
.رصم مادقا  هب  یبرع  ياهروشک  زا  یضعب  رد  تاضارتعا  .عولخم  هاش  هب  یگدنهانپ  ياطعا  رد  رصم  مادقا  هب 

هاش ندوبر  يارب  مه  اب  ینیطسلف ، ياهوردنت  یناریا و  تاماقم  یفاذق ، گنهرس  رابخالا : يرصم  همانزور  .نآ  ياهدمایپ  رـصم و  رد  هاش  تماقا  باتزاب   4
دهاوش سیراپ : پاچ  لبقتسملا  .تسا  میخو  تسا  يرتسب  هرهاق  رد  هک  ناریا  قباس  هاش  لاح  راهنالا : يرصم  همانزور  .دندرک  هئطوت  هرهاق  زا  ناریا  قباس 

.دنک ناریا  نیزگیاج  ار  رصم  دراد  دصق  نتگنشاو  هک  دهد  یم  ناشن 

فلتخم لئاسم  هرابرد  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ  روضح  اب  بـالقنا  ياروش  وضع  روشک و  یلاـع  ناوید  سیئر  یتشهب  رتکد  یتاـعوبطم  سنارفنک   5
.اکیرما اب  ناریا  طباور  هدنیآ  رصم و  هب  هاش  رفس  يریگ ، ناگورگ  يارجام  هرابرد  ناریا  عضاوم  نیرخآ  هلمج : زا 

قفاوت کی  ناریا  بالقنا  ناریا : یمالـسا  يروهمج  ییاکیرما  دـض  عضاوم  هئطخت  اکیرما و  ناریا و  نیب  هناتـسود  طابترا  دوجو  هرابرد  قارع  تاـغیلبت   6
.تسا هدوب  ینیمخ  رتراک و  نیب 

هدـش حرطم  تواـفتم  رظن  ود  یـسررب  هلمج  زا  دادـغب  رد  یبرع  یلم و  یموق ، سنارفنک  زا  قارع -  میژر  یماـح  سیراـپ -  پاـچ  لبقتـسملا  شرازگ   7
.تسا يدج  دح  هچ  ات  هک  ناریا  یلیئارسا  دض  ياه  شیارگ  هرابرد 

نیا یتینما  لئاسم  لصف  لح و  زین  يزرم و  قطانم  یماظن  يزاس  هدامآ  يارب  قارع  تیلاعف  همادا  .روشک  یبونج  قطانم  رد  قارع  ییاذیا  تاکرحت  همادا   8
هیکرت و ناریا ، زرم  رد  قارع  یلامش  قطانم  نانکاس  هرابرد  تارابختـسا  یتاعالطا  تیلاعف  ناریا ، برغ  لامـش  قطانم  ياه  هاگـساپ  تیوقت  دننام : قطانم 

.هیروس

اـه و باـتزاب  زا  يرمرادـناژ  هاپـس و  ياـه  شرازگ  .يورـسخ  وـن و  باـگنت  هاگـساپ  ود  هب  قارع  هلمح  نیریـشرصق و  يزرم  راوـن  رد  يریگرد  هـمادا   9
.اه يریگرد  نیا  ياهدمایپ 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  درک و  ناملسم  ناگرمشیپ  رارقتسا  ياه  لحم  هب  هلمح  هلمج : زا  ناهاشنامرک  ناتـسا  رد  یلخاد  هناحلـسم  ياه  يریگرد  همادا 
یلاوح رد  هراپمخ 60  فکنیشالک و  اب  هلمح  .نارایماک  شخب  رد 
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ياه هورگ  يراکمه  هرابرد  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  یمومع  طباور  نالوئـسم  زا  یماسح  رابج  تاراهظا  .هواـپ  هقطنم  رد  باـیرون  هدـکهد   1
تارکمد و بزح  جدننـس  تالیکـشت  يوگنخـس  یلعدیـس  بیذـکت  دورناوج و  ياـه  يریگرد  رد  قارع  هب  هتـسباو  حلـسم  نیمجاـهم  اـب  یلخاد  حلـسم 

یـسایس ياه  هورگ  نیب  عفانم  داضت  دوجو  شرازگ  .دورناوج  ياه  يریگرد  رد  دوخ  بازحا  شقن  هراـبرد  هل  هموک  ناـمزاس  نالوئـسم  زا  یکی  نینچمه 
.روبزم هتسد  ود  اب  قارع  طابترا  عون  توافت  قارع و  هب  هتسباو  حلسم  نیمجاهم  یلخاد و  حلسم 

نیب رظن  فالتخا  زا  هدافتسا  اب  دوسون  تاناماروا و  هقطنم  يداصتقا  هرصاحم  نتسکش  هرابرد  یـصوصخ  هسلج  کی  رد  ولمـساق  نمحرلادبع  تاراهظا   2
نیا يوگنخس  یبیبح  نسح  نانخس  ناتـسدرک و  عضو  هرابرد  بالقنا  ياروش  ياضعا  نیب  فالتخا  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .یتموکح  ياه  حانج 

.اروش

تـسرپرس بالقنا و  ياروش  وضع  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  تاراهظا  .شترا  نوتـس  تکرح  هب  طوبرم  یبرغ  ناـجیابرذآ  ناتـسا  رد  اـه  یمارآاـن  همادا   3
تـسرپرس هیمورا و  نارادـساپ  هاپـس  يوگنخـس  تاراـهظا  .نوتـس  نیا  تـکرح  هراـبرد  یبرغ  ناـجیابرذآ  رادناتـسا  وـگقح  نـینچمه  روـشک و  ترازو 

( دراد همیمض   ) .هدقن رد  یقطانم  هب  نامجاهم  هلمح  هرابرد  هدقن  يرادنامرف 

لامع هنارگ  هئطوت  ياه  تیلاعف   " ناونع تحت  هک  هدوت  بزح  هاگدید  زا  روشک  برغ  رد  ماظن  فلاخم  ياه  نایرج  اه و  تیـصخش  لیلحت  یـسررب و   4
.دش جرد  بزح  نیا  ناگرا  مدرم  همان  همانزور  رد  دبای " یم  شرتسگ  ناتسدرک  رد  قارع  یثعب  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما 

هب هلمح  ماما ، طخ  ینیمخ و  ماما  زا  هدوت  بزح  تیعبت  ناتسناغفا ، تلود  يوروش و  زا  تیامح  نآ : رد  هک  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  لصفم  هیعالطا   5
يروآدای مسیلایرپما ،" ناگتسباو   " ناونع هب  نکپ  قارع و  هب  هتسباو  ياه  هورگ  ریاس  هل و  هموک  يا و  هغارم  مدقم  ماظتناریما ، هیزن ، ناملسم ، قلخ  بزح 

.دروخ یم  مشچ  هب  ردص  ینب  هب  یحیولت  هلمح  بالقنا و  ظفح  دروم  رد  تیساسح  زاربا  دادرم و   28

ریاس هدوت و  بزح  شقن  دادرم و  هثداح 28  نوچ : یتاعوضوم  نآ  رد  هک  دنیآ " یم  اه  يا  هدوت   " ناونع اب  یمالسا  يروهمج  همانزور  زورما  هلاقمرس   6
یـسررب ماما و  بالقنا و  اب  هدوت  بزح  یهارمه  نتـسناد  يرهاظ  یلعف ، تیعـضو  اب  اه  هورگ  نیا  نامز  نآ  تیعـضو  هباشت  هثداح ، نیا  رد  یپچ  رـصانع 

.تسا هدمآ  کیتکات ، نیا  زا  بزح  ياه  فده 

درک و قلخ  بوکرس  اه ، یکاواس  ندرک  دازآ  روهمج : سیئر  دید  زا  تینما  موهفم  نآ  رد  هک  تینما "  " عوضوم هرابرد  رگراک  هار  هناضرتعم  هیمالعا   7
.تسا هدش  ناونع  سلجم و ...  تاباختنا  رد  هدرتسگ  تابلقت  یتلود ، تارادا  شترا و  یبالقنا  لنسرپ  هیفصت  نمکرت ،

یم تروص  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هلیسو  هب  صوصخ  هب  هک  تیمکاح  ینونک  يدنب  حانج  فیصوت  رد  ردص  ینب  یتشهب -  گنج  ریبعت  ندربراک  هب   8
قبط یتشهب   " ناونع اب  میات  هیرشن  هلاقم  راشتنا  یتشهب و  رتکد  یتیـصخش  رورت  یلخاد و  نویـسیزوپا  تایبدا  زا  یجراخ  ياه  هناسر  یخرب  يوریپ  .دریگ 

ات درک  شالت  یتشهب  هللا  تیآ  ناونع "  اب  تیوک  پاچ  هیسایسلا  همانزور  زورما  هرامـش  رد  هلاقم  نیا  زا  ییاه  تمـسق  راشتنا  دنک ." یم  لمع  تایـضتقم 
ذخأم رکذ  نودب  دـنک " تیعبت  دـیدج  میژر  زا  نامزاس  نیا  هکنیا  رب  طورـشم  دـیامن ، ءاقبا  ار  كاواس  هدومن و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  رایتخب  ینیمخ و 

.دشاب رت  هدنبوک  رت و  برخم  یتشهب  رتکد  دضرب  هک  يا  هنوگ  هب  میات  تارابع  ددجم  میظنت  یلصا و 

یتاـبث یب  زین  نآ  نورد  دـنکن و  یگنهاـمه  روهمج  سیئر  اـب  سلجم  نیا  رگا  : » روـهمج سیئر  اـب  سلجم  یگنهاـمه  ترورـض  هب  ردـص  ینب  دـیکأت   9
« .ددرگ یم  اه  ینماان  هنماد  هعسوت  يداصتقا و  یسایس و  یتابث  یب  بابسا  زا  دوخ  دراذگب ، رثا  یتدیقع 
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زا سپ  ینیمخ  ماما  زا  ردص  ینب  لوق  لقن  .رهـش  نیا  تاباختنا  هب  ضارتعا  رد  نامیرف  رد  رفن  ياضما 800  اب  يراموط  هیهت  زا  دادماب  همانزور  شرازگ   1
.بلقت هناـهب  هب  سلجم  لزلزت  زا  زیهرپ  یلاـمتحا ، تاـبلقت  هب  يدـج  یگدیـسر  ترورـض  روـهمج ، سیئر  اـب  سلجم  یگنهاـمه  موزل  ماـما : اـب  تاـقالم 
نامزاس يرـسارس  یتالیکـشت  تامادقا  عیـسو و  یهدنامزاس  هب  شنکاو  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يادـیدناک  يوجر  دوعـسم  دـضرب  مق  رد  ییامیپهار 

.تاباختنا تحص  هب  تاضارتعا  موادت  يارب 

شرازگ بلطم : نیا  زا  ماظن  فلاخم  ياه  نایرج  هدافتـسا  سرادم و  يزورون  تالیطعت  شهاک  تسایـس  لابق  رد  یمومع  راکفا  تمواقم  زا  يدهاوش   2
ناتـسریبد کی  لالحنا  مالعا  زا  ناهیک  شرازگ  شرورپ ؛ شزومآ و  ترازو  همانـشخب  مغر  یلع  سرادـم  زورما  یقنور  یب  زا  یمالـسا  بالقنا  همانزور 

نیا رد  کیرحت  أشنم  ییاسانش  ترورض  دروم  رد  هاپس  رد  هاگآ  ماقم  کی  نانخـس  يزورون و  تالیطعت  شهاک  تاضارتعا  هب  شنکاو  رد  رهـشمرخ  رد 
.هراب نیا  رد  هاپس  هیعالطا  زاوها و  سرادم  زا  یکی  رد  راجفنا  ناتسریبد ؛

نآ رد  هک  طوقس " بیشارس  رد  نویزیولت  ویدار و   " ناونع اب  یمالـسا  يروهمج  بزح  ناگرا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  لصفم  یتشاددای  جرد   3
ناونع اب  ردص  ینب  نایرج  ناگرا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  رد  لصفم  ًاتبـسن  يا  هلاقم  جرد  .تسا  هدش  داقتنا  ًادیدش  امیـس  ادـص و  نامزاس  تیریدـم  هب 
هعمج ماما  داقتنا  .دـنا  هدـیدرگ  شهوکن  نآ  نیفلاخم  هدـش و  تیامح  امیـس  ادـص و  تیریدـم  درکلمع  زا  نآ  رد  هک  مج " ماـج  زارفرب  يراـهب  میـسن  "

.هعمج زامن  ياه  هبطخ  رد  نویزیولتو ، ویدار  تیریدم  زا  نارهت  هعمج  ماما  ناهفصا و 

.قفاوت دروم  تاعوضوم  يوروش و  ریفس  اب  هجراخ  ریزو  تارکاذم  هرابرد  هداز  بطق  قداص  هبحاصم  ناریا و  هجراخروما  ترازو  هیعالطا   4

نیب يراجت  تابـسانم  زا  سرپدتیـشوسآ  ریـسفت  .ناریا  زاگ  تمیق  هرابرد  يوروش  ناریا و  تارکاذـم  تسکـش  زا  ساـت  يرازگربخ  يریـسفت  شرازگ   5
.يوروش ناریا و 

تلود تساوخرد  .ناتـسناغفا  تلود  نافلاخم  ناغفا و  یبالقنا  ياه  هورگ  حـیبقت  رد  هدوت ) بزح  عضاوم  اب  " ) ناریا یلم  يادـص   " ویدار عضوم  مالعا   6
.ناتسناغفا رد  مالسا  يارب  اکیرما  ینارگن  زا  تافرع  بجعت  زاربا  ناتسناغفا  ناریا و  نیب  يرگ  یجنایم  يارب  تافرع  رسای  زا  ناتسناغفا 

هرابرد یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  وگقح  تارکمد و  بزح  نالوئـسم  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ینفلت  هبحاـصم  لـماک  نتم  شرازگ 140 : همیمض 
داژنریهظ راسمیت  هاپـس و  يرمرادـناژ ، شترا ، ار  اه  يریگرد  ببـسم  تارکمد  بزح  نالوئـسم  اه  هبحاصم  نیا  رد  هیونـشا ؛ هدـقن -  هداج  ریخا  ثداوح 

مدع ار  اه  يریگرد  تلع  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  اما  دنا ، هدـش  هنحـص  دراو  اه  لادوئف  زا  تیامح  هب  هک  دـندرک  یفرعم  يرمرادـناژ ) لک  هدـنامرف  )
لح رب  فرط  ود  ره  لاح ، نیا  رد  .درک  رکذ  تلود  تیمکاـح  تیبثت  اـب  ناـنآ  تفلاـخم  لـیلد  هب  هقطنم  رد  شترا  روضح  هب  حلـسم  ياـه  هورگ  لـیامت 

.دندرک دیکأت  ناتسدرک  هلئسم  زیمآ  تملاسم 

رامشزور 10/1/1359 شرازگ 

گرزب ياه  يرازگربخ  هک  مایپ  نیا  رد  .هتـشذگ  بش  رد  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  رد  ینیمخ  ماما  هب  رتراک  یمیج  هماـن  لاـسرا  ربخ  راـشتنا 
هراشا یناهج  حلـص  هرابرد  ناریا  روهمج  سیئر  ماما و  اب  دوخ  ییاونمه  هب  رتراک  دـندرک ، هرباخم  اـیند  رـسارس  هب  يروف " يروف   " دـیق اـب  ار  نآ  ناـهج 
مالعا ینونک  فالتخا  زیمآ  تملاسم  لح  ناریا و  مدرم  تیاضر  نیمأت  هب  يدج  مامتها  يارب  تسا و  هدومن  تقفاوم  قیقحت  نویسیمک  لیکشت  اب  هدرک و 

رصم هب  هاش  رفس  دوخ  همان  رد  رتراک  .تسا  هدرک  یگدامآ 
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لواپ يدوج  بیذکت  .تسا  هدرک  تفلاخم  اکیرما  هب  هاش  دورو  اب  يو  هک  هدومن  يروآدای  هتـسناد و  اکیرما  اب  طابترا  نودب  یـصخش و  يرما  کی  ار   1
تاماقم تاراهظا  رد  ضقانت  .تسا » هتـشادن  لاسرا  یناریا  تاـماقم  رگید  اـی  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  یماـیپ  چـیه  رتراـک  تندـیزرپ  دیفـس : خاـک  يوگنخس 

( دراد همیمض  ود   ) .ناریا هجراخ  ترازو  هب  رتراک  همان  لیوحت  دروم  رد  سیئوس  ترافس 

مایپ لاسرا  تحـص  دـییات  سکعرب  یناریا و  تاماقم  رگید  ینیمخ و  ماما  هب  رتراک  مایپ  لاسرا  هرابرد  ییاـکیرما  تاـماقم  تاراـهظا  رد  ضقاـنت  زورب   2
رادراک هلیسو  هب  نامز  مه  بناج  نیا  ماما و  هب  رتراک  مایپ  يروهمج : تسایر  رتفد  هیعالطا  .ینیمخ  دمحا  جاح  هداز و  بطق  ردص ، ینب  هلیـسو  هب  روبزم 

زا دعب  ار  رتراک  مایپ  هکنیا  مالعا  رب  هوالع  یمالسا  يروهمج  يامیس  سراپ و  يرازگربخ  اب  هبحاصم  رد  هداز  بطق  .تسا  هدش  میلست  نارهت  رد  سیئوس 
طـسوت مایپ  نیا  ینیمخ : دـمحا  جاح  .داد  ربخ  ردـص  ینب  هب  رتراک  مایپ  نیمود  لاسرا  زا  تسا ، هداد  لیوحت  ماما  هب  ًاصخـش  سیئوس  رادراک  زا  تفایرد 

.دیسر ماما  تسد  هب  هداز  بطق  ياقآ 

تهج اب  هارمه  اکیرما  ناریا و  طباور  يروهمج و  سیئر  ماما و  هب  رتراـک  ماـیپ  لاـسرا  هراـبرد  یناریا  ناراـگنربخ  اـب  هداز  بطق  یتاـعوبطم  سنارفنک   3
.طباور نیا  یگریت  شهاک  يارب  يریگ 

هب رتراک  مایپ  لاسرا  يدعب  دییأت  ناریا و  فرط  زا  بیذـکت  سپـس  نآ و  بیذـکت  مایپ و  لاسرا  يارجام  زا  ندـنل  ویدار  هسنارف و  يرازگربخ  شرازگ   4
نویـسیمک تیلاعف  يریگرـس  زا  اکیرما و  یجراخ  طباور  هرابرد  اکیرما  رد  قیقحت  نویـسیمک  لیکـشت  لاـمتحا  زین  لواـپ و  يدوج  هلیـسو  هب  ردـص  ینب 

( دراد همیمض   ) .للم نامزاس  قیقحت 

انب : » هکنیا رب  دیکأت  ینیمخ و  ماما  هب  رتراک  مایپ  هرابرد  روشک  یمسر  تاماقم  دروخرب  عون  هب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ییاکیرما  دض  ًادیدش  ضارتعا   5
« .دشاب روصتم  یلصا  نمشد  ام و  بالقنا  نایم  يدهع  تسا  نکمم  هنوگچ  ینآرق ، نیماضم  هب 

" کمرگ  " هنکس زا  یلاخ  هاگیاپ  فرصت  نیریـشروش ،"  " هاگـساپ ربارب  رد  یقارع  ياهورین  تیوقت  هلمج : زا  قارع  ییاذیا  تامادقا  تاکرحت و  همادا   6
تقرس 200 میظعلاروه ، رد  یقارع  یناریا و  نادایص  نیب  هناحلسم  يریگرد  دندش ، يراوتم  قارع  هب  یناریا  ياهورین  هلمح  اب  هک  یقارع  رـصانع  تسد  هب 

نکاس هاشنامرک  رد  ًاقباس  هک  يدرف  یسوساج  لامتحا  زا  هاشنامرک  ینابرهش  رادشه  .یقارع  نامجاهم  هلیـسو  هب  هتـشکدلو "  " هقطنم رد  دنفـسوگ  سأر 
كدوک نز و  درم و  ندش 17  هدنار  .ماوقا  اب  تاقالم  شـشوپ  تحت  دشاب ، یم  قارع  سیلپ  تمدخ  رد  رـضاح  لاح  رد  هدش و  يراوتم  قارع  هب  هدوب و 

.ناریا كاخ  لخاد  هب  رگید 

یگنج شتآ  ندش  رو  هلعش  زا  حیولت  هب  یبرعلا ،" یلودلا و  راهنلا   " اب شا  هبحاصم  هناهب  هب  ردص  ینب  هب  هلمح  اب  نآ  رد  هک  دادغب  ویدار  زورما  راتفگ   7
.تسا هدش  هتفگ  نخس  تسا  هدنزاب  نآ  رد  ناریا  هک 

یتآ رفس  هیمورا و  هب  روشک  برغ  هقطنم  رد  ماما  هدنیامن  ینامرک  نیسح  خیش  جاح  مالسالا  تجح  رفس  .هدقن  هیونـشا -  روحم  رد  عاضوا  ندش  مارآ   8
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تیعضو  نیرخآ  .ناتسدرک  یـسایس  یبهذم و  ناربهر  اب  تاقالم  يارب  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  توعد  هب  داباهم  هب  يو 

بیذکت ار  یماظن  رتپوک  یله  کی  موتناف و  کی  نتخاس  نوگنرس  رب  ینبم  تارکمد  بزح  ياعدا  شترا  كرتشم  داتس  سیئر  .رادناتـسا  وگقح  نابز  زا 
عوضوم هراب  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  هیناـیب  .دوب  هدرک  طوقـس  دنفـسا 58  رد  هک  نآ  نانابلخ  هزاـنج  4 و  فا -  يامیپاوه  هشال  ندـش  ادـیپ  .درک 

( دراد همیمض  ) .تارکمد بزح  تسد  هب  مرادناژ  يریگتسد 13  هرابرد  شترا  كرتشم  داتس  سیئر  تاراهظا  .نیمز  میسقت 
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نایاپ رد  هیمورا  رد  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  یتاراـشتنا  رتفد  هب  هلمح  هیمورا و  رد  هدـقن  هیونـشا -  روحم  ریخا  ياـه  يریگرد  نادیهـش  هزاـنج  عییـشت   1
نیفلاخم و نیب  ینابایخ  يریگرد  هثداح ، نیا  زا  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  دادـماب و  یمالـسا ، يروهمج  شرازگ  نادیهـش و  هزاـنج  عییـشت  مسارم 

هاپـس هیمالعا  ریوصت  جرد  روبزم و  هثداح  هراب  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناجیابرذآ  هخاش  هینایب  هثداح ، نیا  دمایپ  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  ناراداوه 
.دهاجم همانزور  رد  هثداح  نیا  هرابرد 

اب هبحاـصم  رد  ناـتالق "  " هب موـسوم  يارجاـم  هژیو  هب  ناتـسدرک  ياـه  يریگرد  هراـبرد  شترا  كرتـشم  داتـس  سیئر  رهمداـش  رکـشلرس  تاحیـضوت   2
.سراپ يرازگربخ 

يریگرد هرابرد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  زکرم ، میقم  ياهدرک  تیعمج  ینیـسح ، نیدـلازع  خیـش  عضاوم  مـالعا   3
". ناتالق  " يارجام هژیو  هب  هدقن  هیونشا -  روحم  ریخا  ياه 

دضرب هناحلسم  ياه  تیلاعف  رد  بزح  نیا  دارفا  تکرش  هب  فارتعا  سراپ و  يرازگربخ  اب  جدننـس  رد  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخـس  هبحاصم   4
.هل هموک  ینعی  بیقر  هورگ  شنزرس  ماگنه  هیونشا ، هدقن -  هداج  ریخا  يارجام  رد  تکرش  هلمج  زا  ماظن  ياهورین 

بزح و نیا  رثؤم  رصانع  زا  یناوضر  گنهرـس  ناج  هب  دصق  ءوس  یپ  رد  تارکمد  بزح  هلمح  لامتحا  رهـش و  جنرغب  عاضوا  زا  باکت  هاپـس  شرازگ   5
.ورین تامهم و  دوبمک  هنیمز  رد  راجیب  هاپـس  هباـشم  شرازگ  .تاـمهم  ورین و  تساوخرد  بزح و  اـب  رهـش  يرادرهـش  يرمرادـناژ و  يراـکمه  هب  هراـشا 

.موزل تروص  رد  هدافتسا  يارب  دنوش  مازعا  نارهت  هب  دوب  رارق  هک  ییاهورین  شاب  هدامآ  رب  ینبم  ناجنز  هاپس  هب  هاپس  يزکرم  داتس  روتسد 

تفلاخم تلع  هب  ناویرم  ریژ " هلو   " ياتسور رد  هل  هموک  دارفا  زا  رفن  ات 15  حالس 12  نتشاذگ  نیمز  هب  هرابرد  درک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس  ربخ   6
زا نالگهد  هب  اهنآ  یموب  ناراداوه  نارادساپ و  عوقولا  بیرق  هلمح  ربخ  مالعا  هل و  هموک  يوگنخس  هلیـسو  هب  ربخ  نیا  بیذکت  هل و  هموک  یـشم  طخ  اب 

یهجوت یب  تارکمد و  بزح  هلیـسو  هب  هورق  رهـش  رد  نالگهد  یلاـها  زا  نت  ندش 20  هراوآ  هرابرد  نادـمه  هاپـس  تاعالطا  شرازگ  .هورق  رهـش  قیرط 
.نانآ هب  رهش  رادنامرف 

يریگتسد يارب  یهورگ  هارمه  هب  هک  رادساپ  هس  تداهش  هب  رجنم  يریگرد  عوقو  هب  ضارتعا  رد  وکام  ناتـسرهش  یتلود  ياه  نامزاس  رازاب و  یلیطعت   7
هتیمک دارفا  زا  نتراهچ  ندـش  هتـشک  هب  هثداح  نیا  زا  هیمورا  هاپـس  شرازگ  رد  .دـندوب  هدرک  تمیزع  هقطنم  هب  هدـلگ " لوی   " ياتـسور ملعم  ود  نـالتاق 

.تسا هدش  هراشا  ملعم  ود  رورت  زین  هیرق و  یلاها  زا  نت  ود  ندش  هدرب  ناگورگ  هب  يدلگالوی " "

ًاتبسن دودحم و  نامز  تدم  هلمج : زا  روشک  برغ  قطانم  يارب  بلطواد  یمدرم  يورین  نیمأت  رد  هاپـس  تالکـشم  زا  هک  هاپـس  زکارم  زا  شرازگ  راهچ   8
.دراد تیاکح  تازیهجت ، دوبمک  یمدرم و  بلطواد  ياهورین  هاتوک 

بالقنا شخب  يدازآ  ههبج  لیکشت  هرابرد  اه  ناتسرهش  اه و  ناتسا  رد  هاپـس  زکارم  هب  هیغالبا  لاسرا  هاپـس : تالاغتـشا  فیاظو و  عونت  زا  ییاه  هنومن   9
هب هاپـس  هدـنامرف  همان  دـننک ؛ گنهامه  زکرم  اب  ار  یناغفا  نیزرابم  هب  دوخ  ياه  کمک  هک  هدـش  هتـساوخ  هاپـس  زکارم  زا  نآ  رد  هک  ناتـسناغفا  یمالـسا 
زا یکی  زا  تیامح  رد  دورد  نارادساپ  یظفل  يریگرد  زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  نارادساپ ؛ ینابلخ  نف  يریگارف  هرابرد  يروشک  ییامیپاوه  هاگشاب 

شترا كرتشم  داتس  شرازگ  نیمز ؛ هرابرد  یلحم  فالتخا  لح  هسلج  رد  دابآ  مرخ  بالقنا  ياه  هاگداد  عرش  یضاق  ناتسرل و  رادناتـسا  اب  اوعد  نیفرط 
.لباز نادهاز -  هار  نیب  سانشان  دارفا  اب  هاپس  تشگ  لیبموتا  هتشذگ  زور  يریگرد  زا 
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، دمحم یضاق  تداهـش  درگلاس  نیموس  یـس و  تشادگرزب  مسارم  زا  جدننـس  هخاش  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  ربخ "  " هیرـشن شرازگ   1
.دوب هدش  اپ  رب  درک " قلخ  یگدنیامن  تئیه   " توعد هب  هک  ناتسدرک " نادیهش   " زور

یبرغ قطانم  ریخا  ثداوح  هرابرد  دینک " يریگولج  ناتـسدرک  رد  یـشک  ردارب  گنج  دـیدجت  زا   " ناونع اب  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  زورما  هیمالعا   2
.تسا هدش  هداد  ناشن  شنکاو  تانایرج  نیا  هب  بزح  صاخ  هقیلس  قباطم  نآ ، رد  هک  روشک 

ناونع هب  ار  نآ  ناهیک  هک  بالقنا  اب  هزرابم  يارب  دادغب  هب  رایتخب  رفـس  ناتـسدرک و  قیرط  زا  ناریا  هب  یـسیوا  يرارف  دبـشترا  عوقولا  بیرق  دورو  ربخ   3
.تسا هدرک  جرد  یعطق  ربخ  ناونع  هب  ار  نآ  مدرم " همان   " هعیاش و

قلطم يریرح  مناخ  همان  نیا  رد  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  لضاف و  رتکد  خـساپ  رد  دـهاجم  همانزور  رد  قلطم  يریرح  الهـش  هداشگرـس  هماـن  جرد   4
يروهمج همانزور  رد  يأر  ذـخا  هزوح  ود  ياضعا  همان  جرد  .تسا  هتـسناد  نیدـهاجم  نامزاس  اب  طابترا  یب  ار  شرـسمه  دوخ و  یگداوناخ  تاـفالتخا 

مالعا هرظانم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دـهاجم  همانزور  رد  جردـنم  بلاطم  زا  داقتنا  نمـض  هراـشا و  قلطم  يریرح  مناـخ  تاـفلخت  هب  نآ  رد  هک  یمالـسا 
.دنا هدرک 

مالعا نآ  رد  هک  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  نتفای  تیمـسر  زورلاـس  نیتسخن  نیدرورف  تبـسانم 12  هب  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  هناخریبد  هیمـالعا   5
زور هکنیا  رب  دیکأت  و  دیدح " يدیحوت  نامزاس   " هیمالعا .دنک  یم  تکرش  نآ  مسارم  رد  یـصاخ  راعـش  تمالع و  نودب  هدوت  بزح  هک  تسا  هدیدرگ 

نآ رد  هک  یمالـسا  يروهمج  درگلاس  نیتسخن  تبـسانم  هب  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  هیناـیب  .ددرگ  نیفعـضتسم  تدـحو  یلجت  دـیاب  یمالـسا  يروهمج 
نیرومأم و هیلک  ياشفا  ناریا ، رد  اه  تسیلایرپما  فلتخم  ياه  هیامرـس  ندرک  هرداصم  اکیرما ، ناریا و  ياـهدادرارق  هیلک  وغل  اـشفا و  راتـساوخ  ناـمزاس 

.تسا هدش  اکیرما  ناریا و  طباور  لماک  عطق  كاواس و  ایس و  نامزاس  ياه  هکبش 

.یمالسا يروهمج  زور  نیدرورف  تبسانم 12  هب  یمالسا  يروهمج  همانزور  رد  يرظتنم ، هللا  تیآ  يا  هدام  مایپ 15  جرد   6

.رارقتسا هاتوک  تدم  لوط  رد  نآ  تامدخ  زا  یضعب  ماظن و  عضاوم  هراب  رد  لمآ  رد  بالقنا ، ياروش  وضع  رنهاب ، داوج  دمحم  رتکد  ینارنخس   7

نایاقآ تیحالـص  رب  دـیکأت  نمـض  نآ  رد  هک  يرتسگداد  تاضق  روشک و  لک  ناتـسداد  روشک ، یلاع  ناوید  سیئر  اب  رادـید  رد  ینیمخ  ماما  تاـنایب   8
.تسا هدش  هتخادرپ  ماظن  نارس  نیب  فالتخا  عفر  هملک و  تدحو  رما  رد  دکؤم  شرافس  هب  روبزم  تمس  ود  يارب  یلیبدرا  يوسوم  یتشهب و 

تیآ رظن  راهظا  .يرتسگداد  تاضق  زا  يا  هدع  یلیبدرا و  يوسوم  یتشهب ، نایاقآ  اب  رادـید  رد  ناتـسناغفا  رد  يوروش  روضح  هرابرد  ینیمخ  ماما  رظن   9
.دوخ یگتفه  یتاعوبطم  سنارفنک  رد  يوروش  ناریا و  طباور  هراب  رد  یتشهب  هللا 

". يوروش مسیلایرپما  عفانم  هب  ناریا  ياه  قلخ  هبرض  ناونع " اب  ینابلآ  ویدار  رد  يوروش  ناریا و  طباور  هرابرد  يراتفگ  شخپ   10

ریهامج نویـساردف  هب  طوبرم  هک  روشک  نیا  ناملراپ  رد  هیروس  مچرپ  رییغت  بیوصت  رـصم و  اب  هیروس  طباور  لماک  عطق  زا  سرپدتیـشوسآ  شرازگ   11
.تسا هدوب  یبیل ) هیروس -  رصم -  ) یبرع

نارحب لح  يارب  ماما  زا  يرای  ياضاقت  دوش و  یم  زاغآ  مان ) نودـب  !) بانج یلاع  ناونع  اب  هک  ینیمخ  ماما  هب  رتراک  ماـیپ  نتم  : 153 شرازگ لوا  همیمض 
.هنافصنم طباوض  ساسا  رب  دوجوم 

1284 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1418 

http://www.ghaemiyeh.com


.ردص ینب  هب  رتراک  یصوصخ  ِمایپ  ود  لاسرا  هرابرد  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  سنو ، سوریاس  ياه  هتشون  : 153 شرازگ مود  همیمض 

توعد هب  نارهت  هب  دنلریا  قباس  هجراخ  روما  ریزو  دـیارب  کم  نوش  رفـس  هرابرد  رتیور  زا  لقن  هب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ربخ  : 156 شرازگ همیمض 
.اه ناگورگ  نارحب  لح  هب  کمک  يارب  لقتسم  نویسیمک  کی  لیکشت  لامتحا  ناریا و  تلود 

يارب تلود  میمـصت  تسا : هجوت  لباق  ریز  تاکن  نآ  رد  هک  هقطنم  رد  نیمز  میـسقت  هرابرد  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  هینایب  نتم  : 160 شرازگ همیمض 
لومـشم هک  یعارز  ياـه  نیمز  ناـبحاص  هب  هیـصوت  حرط ، يارجا  رد  تلود  اـب  يراـکمه  تهج  درک  ناردارب  زا  تساوخرد  نیعراز ، نیب  نیمز  میـسقت 

نوریب عرازم  زا  ار  نیعراز  هک  ینابابرا  هب  راطخا  دـنراد ، ار  شمارآ  ندز  مه  رب  دـصق  هک  یناسک  هب  راطخا  حرط ، رد  هنابلطواد  تکرـش  هب  دنتـسه  حرط 
.دننادرگ زاب  عرازم  هب  ار  اهنآ  رت  عیرس  هچ  ره  هک  دنا  هدرک 

رامشزور 11/1/1359 شرازگ 

اکیرما بناج  زا  یمایپ  لاسرا  زا  سرپدـتیانوی  شرازگ  اه : ناگورگ  يارجام  رد  لمع  راکتبا  نتفرگ  تسد  هب  يارب  اکیرما  تلود  ياه  شـشوک  همادا   1
نیا رد  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  اه ؛ ناگورگ  ندشن  دازآ  تروص  رد  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  يداصتقا و  ياه  تازاجم  لامعا  هب  دیدهت  ناریا و  هب 
هراب رد  ییاکیرما  تاماقم  رظن  راهظا  مدـع  هنیمز ؛ نیمه  رد  یـس.یب.يا  نویزیولت  ربخ  اکیرما ؛ اب  اـپورا  كرتشم  رازاـب  وضع  یهارمه 9  لامتحا  هراـب و 
هداز بطق  تاراهظا  زا  سرپدتیانوی  شرازگ  .اه  ناگورگ  هرابرد  ردص  ینب  هب  سیلگنا  ریزو  تسخن  مایپ  لاسرا  زا  رتیور  شرازگ  .هرشتنم  ياه  شرازگ 

.اه ناگورگ  نارحب  لح  هرابرد 

ینیمخ ماما  هب  رتراک  مایپ  لاسرا  يارجام  هرابرد  ندنل  ویدار  یسراف  شخب  زا  تعاس 20:45  رد  شرازگ  هس  تعاس 15:15 و  رد  شرازگ  کی  شخپ   2
.تسا عوضوم  نیا  هب  یجراخ  ياه  هناسر  تیساسح  زا  يا  هنومن  هک 

.اکیرما یلاع  ناوید  تاضق  هلیسو  هب  یناریا  نایوجشناد  زا  يا  هدع  جارخا  قیوعت  در  زا  اکیرما  ویدار  شرازگ   3

ناریا عفانم  هب  هجوت  نودب  راتفگ  نآ  رد  هک  مزیلایرپما " ياه  تنایخ   " ناونع اب  ردـص  ینب  ماما و  هب  رتراک  مایپ  هرابرد  ناریا  یلم  يادـص  ویدار  راتفگ   4
.تسا ینمشد  ياضف  دیدشت  بلاط  طقف  دنک و  یم  یفن  ار  زیمآ  تملاسم  تکرح  طابترا و  هنوگره  سقن  ارجام ، نیا  رد 

همانزور ربخ  .رـصم  تلود  زا  نانآ  هلیـسو  هب  عولخم  هاش  دادرتسا  هبلاـطم  تساوخرد  رـصم و  رهزـالا "  هعماـج   " اـملع و هب  یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  هماـن   5
.تاداس اکیرما و  هیلع  هبعک  فاوط  نمض  رد  یناریا  نارئاز  تارهاظت  طویسا ."  " رهش رد  رصم  سیلپ  اب  يرصم  نایوجشناد  يریگرد  زا  یمالسا  بالقنا 

لماوع ییاذیا  تامادقا  همادا  .ناریا  دض  رب  هناراکبارخ  تیلاعف  تهج  هرـصب  زا  ممعم  رفن  کی  مازعا  شرازگ  .قارع  يزرم  ياه  هاگـساپ  تیوقت  همادا   6
بزح دض  رب  تیلاعف  ماهتا  هب  یشترا  لنـسرپ  مادعا 14  هلمج  زا  قارع  لخاد  رد  قانتخا  بوکرـس و  شرتسگ  .رهـشمرخ  رد  بمب  راجفنا  هلمج  زا  قارع 

.قارع هوعدلا  بزح  ندوب  ینوناقریغ  مالعا  ثعب و 

ردص ینب  هب  ینیـسح  نیدـلازع  مایپ  .یلخاد  گنج  کی  عوقو  لامتحا  ناریا و  ناتـسدرک  عاضوا  هرابرد  دادـغب  ویدار  يدرک  شخب  زا  يراتفگ  شخپ   7
.تسا هدرک  دیدهت  یلخاد  نینوخ  گنج  کی  هب  ار  ماظن  نآ  رد  هک 
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گنه هب  کـمک  تهج  هاپـس  زا  روـشک  ریزو  تساوـخرد  .دورناوـج  رهـش  طوقـس  زا  يریگوـلج  يارب  هاـشنامرک  هاپـس  هلیـسو  هب  ورین  مازعا  ياـضاقت   1
.زقس يرمرادناژ 

تاراهظا زین  تارکمد و  بزح  نارـس  اب  يو  تارکاذم  هجیتن  هرابرد  هقطنم ) هب  ینیمخ  ماما  یمازعا  هدنیامن  ناونع  هب   ) ینامرک نیـسح  خیـش  تاراهظا   2
.هراب نیا  رد  ولمساق 

هژیو تئیه  ردـص و  ینب  زا  داقتنا  هب  ناتـسدرک  هلئـسم  زیمآ  تملاسم  لح  هب  هراشا  اب  نآ  رد  هک  ردـص  ینب  هب  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  هماـن  لاـسرا   3
.دنا هدش  هتسناد  يریگرد  لماع  نارادساپ  شترا و  هدش و  هتخادرپ 

ماع لتق  اب  تینما  لاس   " نیوانع تحت  ناتالق "  " هعقاو هراب  رد  هناگادـج  هیعالطا  ود  یط  رگراک " هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ   " ناـمزاس يریگ  عضوم   4
.نارادساپ هاپس  شترا و  ردص ، ینب  ماما ، هب  نامزاس  نیا  دیدش  هلمح  زین  و  ناریا " مساقرفک  ناتالق  ياتسور   " و دش " زاغآ  ناتالق  نیشندرک  هدکهد 

تساوخرد یبرغ و  ناجیابرذآ  يرادناتسا  لباقم  رد  هدقن  عباوت  زا  اتـسور  دنچ  ناییاتـسور  ناگدنیامن  زا  رفن  نصحت 100  زا  دادـماب  همانزور  شرازگ   5
.نآ لئالد  هدقن و  هیونشا -  روحم  ریخا  ياه  يریگرد  رد  هاپس  روضح  مدع  هرابرد  هیمورا  هاپس  هیعالطا  .نیناوخ  حالس  علخ  هقطنم و  تینما  نیمأت  يارب 

.نآ بیرخت  ناهفصا و  رد  بزح  نیا  نامتخاس  هب  هلمح  زا  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم " همان   " شرازگ  6

رد يوضر  سدق  ناتـسآ  نارئاز  دهـشم و  مدرم  زا  يریثک  عمج  رد  يا  هنماخ  مالـسالا  تجح  طوسبم  نانخـس  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ   7
، يوروش هیـسور  للملا ، نیب  مسینومک  یجراخ ، نمـشد  یمالـسا  بالقنا  يارب  : " دش جرد  روبزم  همانزور  رد  رتیت  نیا  اب  نآ  ربخ  هک  ینیمخ  ماما  نحص 

همانزور ناسـسؤم و  یمالـسا ، يروهمج  بزح  عضوم  مالعا  يانعم  هب  نیا  .تسا " راکتیانج  نئاخ  ياکیرما  دـننام  يرگید  تردـق  ره  راکتنایخ و  نیچ 
.دشاب یم  دنتسه ، یتسیسکرام  ياه  نایرج  َاتدمع  هک  ماظن  فلاخم  یلخاد  ياه  هورگ  هیلع  هژیو  هب  هدشدای و  ياه  تلود  هیلع  نآ  ناگرا 

ترازو ياه  تسایـس  عضاوم و  اب  نآ  رد  هک  تسیچ !" لـمراک  كربب  اـب  هرکاذـم  ياـنعم   " ناونع اـب  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  رد  يا  هلاـقم  جرد   8
.تسا هدش  تفلاخم  هلئسم  نیا  رد  فاطعنا  هنوگره  ناتسناغفا و  هراب  رد  هجراخ 

اب نآ  یکیدزن  ناریا و  بالقنا  هراـبرد  لـمراک  نآ  زا  ییاـه  تمـسق  رد  هک  ناتـسناغفا  يروهمج  سیئر  لـمراک " كربب   " اـب لـگیپشا  هلجم  هبحاـصم   9
.تسا هتخادرپ  ثحب  هب  ناتسناغفا  اب  يوروش  طباور  ناتسناغفا و  بالقنا 

رامشزور 12/1/1359 شرازگ 

هرابرد نیدرورف ، زور 12  مسارم  رد  ردـص  ینب  زورما  ینارنخـس  زا  شیپ  دـیدهت ) اب  هارمه   ) ناهج یهورگ  ياه  هناسر  رد  اه  ییاکیرما  يراودـیما  زاربا 
.تسا سوسحم  اه  ناگورگ  هیـضق  هرابرد  يزیمآ  طایتحا  ینیب  شوخ  اکیرما  هجراـخ  ترازو  رد  اـکیرما : ویدار  یـسراف  شخب  .اـه  ناـگورگ  يارجاـم 

رگا اکیرما : ویدار  یبرع  شخب  .دـشاب  هدـش  کیدزن  دوخ  نایاپ  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  نارحب  هک  تسا  نکمم  راب  نیا  ندـنل : ویدار  یـسراف  شخب 
.درک دهاوخ  مالعا  ناریا  دض  رب  ار  يدیدج  تامادقا  دوخ ، هینایب  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  دـنکن ، مادـقا  اه  ناگورگ  رب  دوخ  تراظن  يارب  ناریا  تلود 

هیعالطا زورما  ینیمخ  هللا  تیآ  اهنآ ، لرتنک  نتفرگ  تسد  هب  اه و  ناگورگ  لاقتنا  رد  تلود  یگدامآ  نوزفازور  ياه  هناشن  ناـیم  رد  رتیور : يرازگربخ 
، دریگن تسد  هب  ار  اه  ناگورگ  لرتنک  لقادح ، ناریا  تلود  هک  یتروص  رد  .داد  دهاوخ  راشتنا  اه  ناگورگ  تشونرس  دروم  رد  يا 
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ياهداهنـشیپ لماش  ردـص  ینب  قطن  دراد  راظتنا  دیفـس  خاک  هسنارف : يرازگربخ  .دـش  دـهاوخ  لامعا  ناریا  هیلع  اکیرما  دـیدج  ياه  تازاجم  ًـالامتحا   1
.دـهد قوـس  حیحـص  تهج  کـی  يوـس  هب  ار  روـما  ناـیرج  لقادـح  دـشابن  اـه  ناـگورگ  يروـف  يدازآ  لـماش  رگا  هک  ییاهداهنـشیپ  .دـشاب  يدـیدج 
.دراد هیهت  تسد  رد  یبرغ  نادـحتم  کمک  اب  ار  یمهم  کیتاملپید  مادـقا  تامدـقم  زورما  رتراک  تلود  هک  دوش  یم  هتفگ  سیراپ : پاچ  نوبیرتدـلاره 

میمصت دنکفین ، هرطاخم  هب  ار  اه  ناگورگ  ناج  دنک و  ظفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  اکیرما  هکنیا  رب  ینبم  رتراک  تندیزرپ  هیلوا  میمـصت  ندنل : پاچ  زمیات 
ردص ینب  تندـیزرپ  ًالامتحا  یناریا و  تاماقم  اب  رتراک  تندـیزرپ  هبتاکم  هب  هک  داد  يور  ییاه  يراک  منادـن  هتـشر  کی  نآ  لابند  هب  یلو  دوب ؛ یتسرد 

تالکشم لح  يارب  تسا  هدامآ  زین  رتراک  دریذپب  ار  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  ینیمخ  هللا  تیآ  رگا  هسنارف : پاچ  راوس  سنارف  .دش  یهتنم 
.دنک گنت  ینیمخ  هللا  تیآ  رب  ار  هصرع  یتامادقا ، ماجنا  اب  تسا  هدامآ  رتراک  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ، هرکاذم  روشک  ود  ریخا 

اکیرما و هلئـسم  هراـبرد  نآ  هدـمع  شخب  هک  ینیمخ  دـمحا  دیـس  هلیـسو  هب  یمالـسا  يروهمج  زور  تشادـگرزب  مسارم  رد  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  تئارق   2
هلئسم هرابرد  نیدرورف  مسارم 12  رد  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  ینارنخـس  .تسا  رتراک  دـیدش  شنزرـس  اب  هارمه  رـصم  رد  هاش  روضح  اه و  ناگورگ 

اـت 30 اـه  ناــگورگ  لاــقتنا  ترورــض  رب  نآ  رد  هـک  رتراــک  مود  ماــیپ  نـتم  تـئارق  تـسا و  هتــشذگ  هـچنآ  زا  مدرم  هـب  یــشرازگ  هـئارا  اــکیرما و 
رد هک  بالقنا  ياروش  میمـصت  هب  اکیرما  تاماقم  يراودیما  .اه  ناگورگ  هرابرد  بالقنا  ياروش  میمـصت  مالعا  دوب و  هدش  دـیکأت  ( 11/1/1359) سرام

.هنیمز نیمه  رد  رجنیلاسریپ  ياه  هتشون  اه ؛ ناگورگ  هلئسم  لح  هب  للم  نامزاس  لکریبد  يراودیما  راهظا  .تسا  هتفای  دومن  ردص  ینب  هب  دیفـس  خاک  مایپ 
( دراد همیمضود  )

: ندنل ویدار  .تسا  هدش  گنرمک  زورما  حبـص  هیلوا  يراودیما  نآ  دهد  یم  ناشن  هک  یجراخ  ياه  هناسر  رد  ردـص  ینب  ینارنخـس  ماما و  مایپ  باتزاب   3
تموکح هاگتـسد  تاراظتنا  اب  زین  ردـص  ینب  تندـیزرپ  تاراهظا  .دوب  رتراک  اکیرما و  هب  تبـسن  يزیمآ  تموصخ  نحل  اب  مأوت  ینیمخ  هللا  تیآ  نانخس 

هلئـسم لـح  يارب  يراودـیما  عون  ره  هک  دوش  یم  هدـیقع  راـهظا  ینیمخ  هللا  تیآ  نانخـس  دروم  رد  نتگنـشاو  رد  لیئارـسا : ویدار  .داد  یمن  قـفو  رتراـک 
دهاوخ لح  مدرم  بختنم  ناملراپ  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هلئسم  هک  درک  مالعا  مهزاب  ینیمخ  هللا  تیآ  وکسم : ویدار  .تسا  هتفر  نیب  زا  اه  ناگورگ 

.درک

هدرک دـییأت  ار  ناریا  يواعد  رابتعا و  یب  ار  دیفـس  خاک  بیذـکت  هک  ینیمخ " ماما  هب  رتراک  یلاـسرا  هماـن   " هراـبرد یبرغ  عباـنم  یخرب  ياـه  شرازگ   4
هس ریخا  ياهزور  رد  راوس : سنارف  .تسا  هتـشون  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  یهاوخرذع  زا  یکاح  يا  همان  رتراک  تندیزرپ  زمیات : سلجنآ  سل  همانزور  .تسا 

کیرا ردص :) ینب  اب  سیئوس  ریفـس  گنال " کیرا  " تاقالم شرازگ  رد  : ) رتیور .تسا  هدـش  هداتـسرف  یناریا  تاماقم  يارب  اکیرما  تلود  فرط  زا  مایپ 
.تسا هنامرحم  یطابترا  نینچ  کی  تفگ  نکل  درکن ، بیذکت  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  رتراک  تندیزرپ  يوس  زا  یموس  مایپ  دوجو  گنال 

.رصم رد  هاش  روضح  نافلاخم  دیوید و  پمک  دادرارق  نافلاخم  هب  داقتنا  رد  رصم  روشک  ریزو  لیعامسا  يوبن  تاراهظا   5

اه هاگساپ  تیوقت  همادا  .تیاده  يرمرادناژ  هاگساپ  تمس  هب  يزادناریت  هلمج  زا  یهاگساپ ، حطـس  رد  ناریا  دضرب  قارع  ییاذیا  ياه  يریگرد  همادا   6
ياه حالس  هب  هرصب  ناتسا  رد  قارع  يزرم  هطرش  ياه  هاگـساپ  هیلک  ندش  زهجم  هلمج  زا  قارع  يزرم  ياه  ییاج  هباج  تیوقت و  هب  طوبرم  تاکرحت  و 

.قارع لخاد  رد  یتظافح  یتینما و  ياه  يریگتخس  همادا  .یتارباخم  ياه  هاگتسد  نیگنس و  کبس و 
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تـسخن نواعم  زیزع " قراط   " ماجرفان رورت  .طایتحا  تمدـخ  هب  نادـلوتم 1955  راضحا  ناریا و  اب  طابترا  رد  قارع  رد  یماظن  جیـسب  تیعـضو  داجیا   1
.زیزع قراط  اب  مادـص  تاقالم  .تسا  لـصالا  یناریا  کـی  یلعرون " ریمـس   " براـض قارع : یتلود  يربخ  عباـنم  .قارع  يروهمج  سیئر  رواـشم  ریزو و 

.مالسا ناییادف  رد  یلعرون " ریمس   " تیوضع رب  ینبم  يو  ياعدا  سانشان و  یصخش  ینفلت  سامت  زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ 

.دوردـنورا رد  ینما  اـن  داـجیا  يارب  ناتـسزوخ  نینکاـس  صوصخ  هب  ناریا  رد  یـضاران  دارفا  بذـج  تهج  قارع  مادـقا  زا  ناداـبآ  ینابرهـش  شرازگ   2
.قارع تلود  يراکمه  اب  دادغب  رد  ناریا  بلط  تنطلس  نافلاخم  سالجا  زا  هسنارف  پاچ  دنومول  شرازگ 

اب اه  هاگـساپ  یخرب  يراکمه  زا  باـکت  هاپـس  شرازگ  يروق ."  " هندرگ رد  هناحلـسم  نادـنب  هار  .داـباهم  رد  یمالـسا  يروهمج  زور  مسارم  يرازگرب   3
.یلبق ياهراطخا  زا  سپ  يوخ  هقطنم  رد  روطق  تارکمد  بزح  نارس  زا  يردب  رهاظ  تامادقا  زا  هیمورا  هاپس  شرازگ  .تارکمد  بزح 

مدرم هنامیمص  يراکمه  اب  ناماس  نآ  هلئسم  مدوخ  نامگ  هب  : » دبنگ هرابرد  ناتـسدرک ؛ دبنگ و  هرابرد  نیدرورف  ینارنخس 12  رد  ردص  ینب  تاراهظا   4
« .دنک كاپ  اه  یغای  نیا  دوجو  زا  ار  هّطخ  نآ  هک  نآ  رگم  دروآ  رد  ياپ  زا  نیتوپ  درادن  قح  شترا  هظحل  نیمه  زا  : » ناتسدرک هرابرد  .تسا » هدش  لح 

( دراد همیمض  )

ناگرا مدرم " همان  " زا لقن  هب  دراد  لرتنک  تحت  ار  يراـگزر " هاپـس   " هک ناـمثع  خیـش  طـسوت  ناریا  ناتـسدرک  یمالـسا  هاوخ  يدازآ  بزح  سیـسأت   5
.هدوت بزح 

هار تاـباختنا  لاـطبا  زج   " ناونع تحت  يا  هلاـقم  پاـچ  و  ناریا " تلم  بزح  ناـگرا " تلم " ناـمرآ   " هماـنزور دـیدج  هرود  هرامـش  نیتسخن  راـشتنا   6
.تسا هدش  هراشا  تابلقت  هب  داقتنا و  تاباختنا  يرازگرب  هوحن  هب  ًادیدش  نآ  رد  هک  درادن " دوجو  يرگید 

" هداوناخ هاـفر  زکرم   " لاـقتنا .تینما  يرارقرب  عباوت و  جونهک و  تفریج ، هقطنم  رارـشا  اـه و  ناـخ  یبوکرـس  يارب  زکرم  زا  ناـمرک  هاپـس  تساوخرد   7
هاپـس یمومع  طباور  لوئـسم  داقتنا  نیدرورف و  مسارم 12  نایامیپهار  تمه  هب  رهـش  نیا  هاپـس  هب  دوب ) قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  راـیتخا  رد  هک   ) ناـغماد

زا نابهطصا  رادشخب  هاگداد و  تسایر  يراددوخ  دوخ و  راک  لحم  رهـش و  هب  نابهطـصا  رادنامرف  تعجارم  مدع  .رهـش  نیا  بالقنا  ناتـسداد  زا  ناغماد 
( دراد همیمض  ) .رفن رب 2000 غلاب  یعامتجا  رد  تارادا  ياسؤر  رثکا  اهنآ و  هب  نارادساپ  هاپس  وضع  کی  نیهوت  یپ  رد  دوخ  راک  ياه  لحم  رد  روضح 

هنیباـک و ناریزو  زا  يدادـعت  زین  يو و  نواـعم  يوروش و  ریهاـمج  داـحتا  هسیئر  تئیه  ياروـش  ردـص  تسینوـمک و  بزح  لوا  ریبد  فـنژرب  روـضح   8
.دوب هدش  اپرب  یمالسا  يروهمج  زور  تبسانم  هب  هک  وکسم  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  هنارصع  ینامهم  رد  یبزح  یتلود و  هبتر  یلاع  تاماقم 

یپچ و ] مچرپ ود  لوبق  زین  ناتـسکاپ و  ناریا و  هب  یتسود  داهنـشیپ  مالعا  ناتـسناغفا و  یتسیـسکرام  تلود  سیئر  لمراک ، كربب  یتاـعوبطم  سنارفنک   9
.ناتسناغفا يارب  یلم ]

.وتنروت رد  اداناک  عیانص  نابحاص  سنارفنک  رد  نآ  هدنیآ  تفن و  تمیق  هرابرد  يدوعس  ناتسبرع  تفن  ریزو  عضاوم  تاراهظا و   10

.یمالسا يروهمج  زور  نیدرورف  تبسانم 12  هب  ماما  مایپ  یباختنا  بلاطم  نیرت  مهم  : 198 شرازگ لوا  همیمض 

يروآدای اـب  رتراـک  نآ  رد  هک  ردـص  ینب  نیدرورف  مسارم 12  ینارنخـس  رد  اـکیرما  يروهمج  سیئر  مود  ماـیپ  نتم  ياـشفا  : 198 شرازگ مود  همیمض 
لابق رد  زین  اـهنآ  اـت  تسا  هتـساوخ  یناریا  تاـماقم  زا  ناریا ، رظن  بلج  هار  رد  دوخ  تامادـقا  نآ و  روهمج  سیئر  ناریا و  هب  تبـسن  اـکیرما  تین  نسح 

.دنهد ماجنا  رت  عیرس  هچره  تلود  هب  ار  اه  ناگورگ  لاقتنا  هداد و  ناشن  هجوت  دوخ  ياه  تیلوئسم 
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هورگ ندرک  مهتم  نیدرورف : مسارم 12  رد  اوق  لک  یهدنامرف  يروهمج و  سیئر  عضوم  زا  ناتـسدرک  هرابرد  ردـص  ینب  نانخـس  : 206 شرازگ همیمض 
ریخا ياه  يریگرد  عیاقو و  ربارب  رد  هک  هتکن  نیا  مالعا  ینارمع ، ياه  حرط  يارجا  زا  اهنآ  تعنامم  ییورود و  یتقادص و  یب  هب  ناتـسدرک  حلـسم  ياه 

زا ندرک  ریدقت  اه و  ناگورگ  هلدابم  اب  تقفاوم  مدـع  يوخ و  رد  تامادـقا  هب  هراشا  دـنک ، یم  دروخرب  نانآ  اب  تدـش  هب  هدـماین و  هاتوک  ناتـسدرک  رد 
.دنک كاپ  اه  یغای  زا  ار  هطخ  نیا  هک  شترا  هب  روتسد  دیهش و  ناونع  هب  اهنآ 

هتیمک و ماغدا  هراـبرد  شترا و  هاپـس و  رد  مظن  يرارقرب  ترورـض  هراـبرد  یمالـسا  يروهمج  زور  مسارم  رد  ردـص  ینب  نانخـس  : 209 شرازگ همیمض 
.ینابرهش

رامشزور 13/1/1359 شرازگ 

.نآ راثآ  لماوع و  اه و  ناگورگ  هلئسم  لح  رد  زورما  زورید و  يدیماان  يراودیما و  ریس  توافت و   1

( دراد همیمض  ود  )

.تلود هب  اه  ناگورگ  لیوحت  هب  تبسن  لیامت  زاربا  ردص و  ینب  هب  دئوس  تلود  یهافش  ماغیپ   2

.عافد ترازو  نواعم  روضح  اب  يوروش  ذوفن  ربارب  رد  سراف  جیلخ  هزوح  زا  عافد  رد  رتراک  تلود  تسایس  هرابرد  اکیرما  هرگنک  یسررب  ثحب و   3

 . اکیرما اب  ناریا  يراکمه  ياعدا  ددجم  حرط  یتسیلایرپما و  دض  عضاوم  هب  رهاظت  اب  دادغب  ویدار  یتاغیلبت  گنج   4

.دروم نیمه  رد  مادص  تاراهظا  زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ  زیزع و  قراط  رورت  نایرج  هب  ناریا  ندرک  طبترم  يارب  یقارع  نالوئـسم  اه و  هناسر  شالت   5
.قارع نیدهاجم  مان  هب  ینامزاس  يوس  زا  زیزع  قراط  رورت  نتفرگ  هدهع  رب 

يراکمه و همادا  .قارع  يزرم  قطانم  صوصخب  روشک  نیا  مدرم  رب  قارع  میژر  یتینما  راـشف  شیازفا  .قارع  يزرم  ياـه  هاگـساپ  تیوقت  دـنور  همادا   6
.يذوفن حلسم  ياه  هورگ  حلسم و  نویبالقنا  دض  زا  ینابیتشپ 

.دنتسه ریگرد  ًامیقتسم  نآ  لماوع  قارع و  هک  یتاکرحت  اه و  یمارآ  ان  روشک و  برغ  ییاذیا  هدنکارپ  ياه  يریگرد  موادت   7

.هعقاو نیا  زا  یمالسا  يروهمج  شرازگ  هیمورا و  هدقن -  هداج  هناحلسم  نادنبهار  نتفای  نایاپ   8

لباقم فص  رد  شترا  يرارف  رـسفا  کی  يریگرد  نیا  رد  .دـش  راهم  هاپـس  شترا و  یگنهاـمه  يراـکمهاب و  هک  بآودـنایم  رد  هتعاـس  يریگرد 12   9
( دراد همیمض  ) .تشاد روضح 

هک داباهم  ياهورین  ضیوعت  يارب  ناجنز  هاپـس  تساوخرد  .ناتـسدرک  هرابرد  ردـص  ینب  هتـشذگ  زور  نانخـس  هب  ضارتعا  رد  جدننـس  رد  ییامیپهار   10
.دوب هدش  هداد  نآ  هدعو 

رتفد هاپـس ، یهدـنامرف  هب  نامرک  هاپـس  شرازگ  .ییوران  ربنق  مان  هب  هقطنم  رارـشا  زا  یکی  هلئـسم  يریگیپ  بیقعت و  زا  نارهت  هب  نامرک  هاپـس  شرازگ   11
مدـع هرابرد  نامرک  هب  نارهت  هاپـس  یهدـنامرف  ماـیپ  .جونهک  هقطنم  رد  اـه  ناـخ  نارادـساپ و  نیب  يریگرد  هراـبرد  روشک  ترازو  يروهمج و  تساـیر 

.تسا يرمرادناژ  فیاظو  زا  هک  نیقراس  يریگتسد  رد  هاپس  تلاخد 

نامزاس ناگرا  راک  هیرـشن  هلمج : زا  نآ ، یتسینومک  دـض  بلاطم  هژیو  هب  ینیمخ  ماما  يزورون  مایپ  هب  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  تایرـشن  دـیدش  داـقتنا 
نامزاس ناگرا  ییاه  هیرـشن ر  درک ؛" دونـشخ  ار  یناـسک  هچ  ینیمخ  هللا  تیآ  يزورون  ماـیپ   " ناونع اـب  یلـصفم  لـیلحت  رد  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ 

ناگرا کی  رذآ "  16" هیرشن تجح ؛" مامتا  ینیمخ ، " ناونع تحت  یبلطم  رد  یتسینومک  تدحو 
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". تسیلایرپما دض  يزاوژروب  هدرخ  يارجام  بوکرـس و  هعیلط  يزورون ، مایپ   " ناونع اب  يراتـشون  رد  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  هب  هتـسباو  ییوجـشناد   1
یـسایس و هیرـشن  ایند ، همانهام  هلمج : زا  هدوت  بزح  اب  طبترم  تایرـشن  رد  ماما  هب  يرادافو  رب  ددـجم  دـیکأت  يزورون و  مایپ  زا  میالم  داـقتنا  .دـنتخادرپ 

نیع رد  تخادرپ و  مایپ  زا  یشخب  زا  میالم  داقتنا  هب  للملا " نیب  یگتسبمه  رگراک و  هقبط   " ناونع تحت  یبلطم  رد  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  کیروئت 
هلاقم پاچ  .دنتسه  اه  تسینومک  یعیبط  دحتم  دنراد  داقتعا  یمالسا  یقرتم  ییارگ  ناهج  هب  هناقداص  هک  یناسک  مامت  هک  میرادن  دیدرت  ام  تشون : لاح 

هب هدوت  بزح  يراداـفو  رب  ینیمخ , ماـما  زا  شیاتـس  نمـض  نآ  رد  هک  يوروش  تسینومک  بزح  هلجم  رد  ناریا  هدوت  بزح  ربـهر  يروناـیک  نیدـلارون 
.تسا هدرک  دیکأت  ماما  بالقنا و 

زا هیرـشن  نیا  لیلحت  .نآ  ینونک  ناهدنامرف  دض  رب  هژیو  هب  نآ  يزاسزاب  شترا و  دـض  رب  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  راک  هیرـشن  هلاقم   2
اکیرما و اب  طـباور  ندرک  يداـع  يارب  شـالت  هب  ار  هجراـخ  ریزو  يروهمج و  سیئر  بـالقنا ، ياروش  نآ  رد  هک  ینیمخ  ماـما  هب  رتراـک  ماـیپ  يارجاـم 
هب هلمح  تاباختنا و  لوا  رود  جـیاتن  هرابرد  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ياهاعدا  رارکت  .دـنک  یم  مهتم  یتسیلایرپما  دـض  تاـساسحا  ندـناشنورف 

.ردص ینب  یمالسا و  يروهمج  بزح 

.مود هلحرم  رد  تباقر  يارب  نابختنم  و  ءارآ ) قلطم  تیرثکا  نازئاح  ) لوا هلحرم  نابختنم  تسیل  لماش  نارهت  تاباختنا  جیاتن  مالعا   3

رتراک هدعو  فالخرب  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  يا  هلمح  یحارط  يارب  اکیرما  تامادقا  عورش  هرابرد  رجنیلاس  ریپ  ياه  هتشون  : 213 شرازگ لوا  همیمض 
.مادقا مدع  رب  ینبم 

قرـش كولب  هب  طوبرم  عبانم  زج  هب  اهنآ  كرتشم  هجو  هک  ناهج  ياه  هناسر  رد  اـکیرما  ناریا و  نیب  ریخا  تـالوحت  باـتزاب  : 213 شرازگ مود  همیمض 
": اکیرما ناریا و  نارحب  رد  تبثم  تالوحت   " ناونع اب  هسنارف  يرازگربخ  .تسا  اکیرما  يارب  يزوسلد  زاربا  ناریا و  یحیرـصت  ای  یحیولت  ندرک  موکحم 
زا رتراک  دـح  زا  شیب  یتحاران  ینارگن و   " ناونع اب  فارگلت  یلید  همانزور  .دـهد  موتاـمیتلوا  ناریا  هب  يا  هنوگ  هب  هتـشذگ  هتفه  دـش  ریزگاـن  نتگنـشاو 

ياه هبنج  ًادمع  دنک و  دیکأت  تبثم  لماوع  رب  طقف  داد  حیجرت  رتراک  ارـسالد : هریروک  .دنتـسه  يرتشیب  يدردمه  هتـسیاش  اکیرما  مدرم  رتراک و  ناریا :"
يوق ردص  ینب  نخس  هزادنا  ره  هب  تسا و  هتفگن  ار  دوخ  یمسر  نخس  زونه  ینیمخ  هک  مینک  شومارف  دیابن  ولراک : تنوم  ویدار  .تفرگ  هدیدن  ار  یفنم 

زج هب  ار  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  لکـشم  دناوت  یمن  سک  چیه  تفگ  ناریا  ربهر  تیوک : ویدار  .دوب  دـهاوخن  ینیمخ ، نخـس  تردـق  هزادـنا  هب  دـشاب ،
اکیرما مسیلاـیرپما  هک  دوش  یم  نآ  عناـم  ناریا  بـالقنا  زا  يوروش  یناـبیتشپ  وکـسم : ویدار  .دـنک  لـح  یلم  ياروـش  سلجم  رد  ناریا  تلم  ناگدـنیامن 

.دزاس یلمع  ار  یماظن  دیدهت  هلمج  زا  ناریا  هرابرد  دوخ  ددعتم  ياهدیدهت 

زورما خـیرات  هب  یگمه  هک  بآودـنایم  ياه  يریگرد  هرابرد  شترا  هاپـس و  زین  هاپـس و  زکارم  نیب  تابتاکم  اه و  ماـیپ  رب  يرورم  : 221 شرازگ همیمض 
.تسا

رامشزور 14/1/1359 شرازگ 

نیا هرابرد  کیوزوین  ییاکیرما  همان  هتفه  اب  ردـص  ینب  هبحاصم  بالقنا : ياروش  تلود و  هب  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  لـیوحت  هب  طوبرم  ثحاـبم  همادا 
هللا تزع  يوگو  تفگ  تلود ؛ هب  اه  ناگورگ  لیوحت  يارب  ردـص  ینب  طیارـش  هراـب  رد  روهمج  سیئر  رواـشم  يدوراـمرگ  يوسوم  تاراـهظا  عوضوم ؛

طخ وریپ  نایوجشناد  اب  یناجنسفر  یمشاه  مالسالا  تجح  يو و  تارکاذم  هراب  رد  ناهیک  اب  بالقنا  ياروش  وضع  یباحس 
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نایوجـشناد و نیب  فالتخا  زورب  تروص  رد  ماما  تلاخد  اه ؛ ناگورگ  لاقتنا  هرابرد  نایوجـشناد  عضاوم  زین  ینک و  يودـهم  هللا  تیآ  تاراهظا  ماما ؛  1
رب ینبم  دـیارب  کم  داهنـشیپ  اب  بالقنا  ياروش  تقفاوم  زا  ناهیک  ربخ  ینک ؛ يودـهم  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  اـه  ناـگورگ  لـیوحت  رـس  رب  بـالقنا  ياروش 

لواپ يدوج  تاراهظا  هدـش ؛ حرطم  ثحابم  هراب  رد  هداز  بطق  تاراهظا  بالقنا و  ياروش  هسلج  لیکـشت  گربنرون ؛ دـننام  یهاگداد  رد  هاش  همکاـحم 
( دراد همیمض  ) .اه ناگورگ  لاقتنا  هرابرد 

يارب دئوس  ژورن و  دنلسیا ، دنالنف ، كرامناد ، ياهروشک  مایپ  ناریا : رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  هرابرد  اه  تلود  رگید  تاماقم  تامادقا  تاراهظا و   2
اب ناملآ  هجراخ  ریزو  تاقالم  اه ؛ ناگورگ  لاقتنا  تهج  اکیرما  ناریا و  تلود  دیدج  تامادـقا  زا  نپاژ  هجراخ  ترازو  لابقتـسا  ردـص ؛ ینب  نسحلاوبا 

ماما هب  رتراک  مایپ  اکیرما و  ناریا و  اب  طابترا  رد  دوخ  ترافس  درکلمع  هراب  رد  سیراپ  يرازگربخ  اب  ناریا  رد  سیئوس  ریفس  هبحاصم  ییابطابط ؛ قداص 
.ینیمخ

زا يدایز  هدـع  لابقتـسا  اب  هک  ناریا  اکیرما و  نایم  طباور  هب  طوبرم  قیاقح  یـسررب  هراب  رد  هرگنک  زا  اـکیرما  هرگنک  وضع  نسناـه  جرج  تساوخرد   3
.تسا هدش  هجاوم  اه  ناگورگ  ناگتسب  زین  ناگدنیامن و  سلجم  ياضعا  اهروتانس و 

وحن هب  اه  ناگورگ  هیـضق  لحزا  رتشیب  يدیمون  - 1 دوب : صخاش  بلطم  هس  يواح  ناهج  ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  لـئاسم  عیـسو  باـتزاب  زورما   4
اب هلباقم  راکشآ  عضوم  .ماظن 3 - لک  زا  لقتسم  یعضوم  ذاختا  يارب  يو  کیرحت  يارب  ششوک  ردص و  ینب  ياه  یگژیو  هب  هراشا  .اکیرما 2 - بولطم 

.يوروش عبانم  رد  اکیرما 

ضارتعا .لیئارـسا  اب  حلـص  نامیپ  ياضما  عولخم و  هاش  روضح  هب  ضارتعا  رد  هرهاق  بونج  يرتمولیک  رد 40  طویسا  رهش  نایوجشناد  ییامیپهار  - 5 5
.ناتسناغفا رد  يوروش  یماظن  روضح  رصم و  رد  عولخم  هاش  روضح  هب  ناتسناغفا  رصم و  ترافس  لباقم  رد  ون  یلهد  میقم  یناریا  نایوجشناد 

.ناریا ینونک  ناربهر  تاماهتا  در  رصم و  رد  يولهپ  اضر  دمحم  لصفم  هینایب  زا  ندنل  ویدار  شرازگ   6

اه ییاکیرما  روضح  نایاپ  زا  سپ  ناریا  سراف : جـیلخ  هریزج  هس  هرابرد  ردـص  ینب  هبحاصم  زا  يو  بولطم  تشادرب  همیخلا و  سأر  مکاـح  هبحاـصم   7
.داد دهاوخ  سپ  ار  هریزج  هس  جیلخ ، رد 

شرازگ قارع ؛ ترافـس  زا  يو  جارخا  تساوخرد  ناریا و  رد  یـسوساج  هب  یقارع  تاملپید  کی  ندش  مهتم  قارع : ناریا و  طباور  رد  جنـشت  شیازفا   8
رب ینبم  قارع  ياعدا  زیزع و  قراط  رورت  یپ  رد  نآ  هدـنیآ  قارع و  ناریا و  طباور  تماخو  دروم  رد  هسنارف  يرازگربخ  ندـنل و  ویدار  ياه  لیلحت  اـه و 

.قارع تلود  ینیرفآ  جنشت  هرابرد  مالیا  رادناتسا  تاراهظا  اعدا ؛ نیا  هب  ناریا  خساپ  هیضق و  نیا  اب  ناریا  طابترا 

دراگ نادرگ  هدنامرف  هب  روتـسد  قارع : ییاذیا  تاکرحت  تامادقا و  رثا  رب  برغ ) بونج و   ) يزرم قطانم  مدرم  هنازور  عاضوا  یعیبط  دنور  رد  لالتخا   9
هدنامرف ندش  حورجم  قارع ؛ لماوع  هناراکبارخ  تاکرحت  زا  يریگولج  يارب  اه  هچوان  زا  تبقارم  برعلا و  طش  نادایص  لرتنک  يارب  دابآورسخ  یلحاس 

ياه هاگـساپ  رد  رقتـسم  یهاپـس  ياهورین  دوبمک  باهذ ؛ دوبک  ملاک  يدابآ  هب  یقارع  لماوع  هلمح  قارع و  لماوع  نیم  راجفنا  رثا  رب  نایـسوم  ناـهورگ 
.طوبرم زکارم  هب  قارع  لماوع  هناراکبارخ  تامادقا  یخرب  هرابرد  هاپس  هب  هتسباو  یسایس  ياه  یسررب  تاعالطا و  يزکرم  هرادا  رادشه  يزرم ؛ قطانم 

تیریدم حرط  یـسررب  تهج  یتاقیقحت  شرازگ   " ناونع اب  ناتـسزوخ  رادناتـسا  يارب  بونج  يزرم  قطانم  زا  ناتـسزوخ  يرمرادناژ  یتاقیقحت  شرازگ 
تالکشم قاچاق و  اب  هزرابم  تالکشم  يزرم ، تالکشم  شخب  هس  رد  تالکشم  یسررب  و  ناتسزوخ " هب  رفس  رد  يروهمج  تسایر  هب  يداهنشیپ 
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.اه هصیقن  عفر  يارب  ییاهداهنشیپ  هئارا  و  تارباخم ، هلول و  طوطخ  یمیشورتپ ، زاگ ، تفن ، تعنص  یتایح  ساسح و  تاسیسأت  تظافح   1

يریگرد 9 هدقن ؛ ناتـسرهش  لامـش  رد  ولنچب  هاگـساپ  هب  نیگنـس  حالـس  اب  تارکمد  بزح  دارفا  هلمح  روشک : برغ  رد  هدـنکارپ  ياه  يریگرد  همادا   2
، هل هموک  ياه  شرازگ  دش ؛ رجنم  ناملسم  گرمشیپ  هس  تداهش  هب  هک  نیمجاهم  اب  نارادساپ  هاپس  درک و  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نیب  نارایماک  رد  هتعاس 

( دراد همیمض   ) .نارایماک ياه  يریگرد  زا  هاپس  هب  قلعتم  هیرشن  کی  شترا و  كرتشم  داتس  هاشنامرک ، هاپس 

ولمساق هرد  هیونشا و  هدقن -  هداج  ریخا  ياه  يریگرد  هرابرد  هاپس  يرمرادناژ و  شترا ، ینیمز  يورین  هب  شترا  كرتشم  داتس  مارگنفلت   3

.يدازآ نادیم  رد  ردص  ینب  ریخا  تاراهظا  در  رد  رگراک  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  هیعالطا   4

بزح نارس  ینیـسح و  نیدلازع  خیـش  اب  هرکاذم  تاقالم و  همادا  رد  داباهم و  هب  برغ  هقطنم  رد  ماما  هدنیامن  ناونع  هب  ینامرک  مالـسالا  تجح  دورو   5
هقطنم نیا  رد  ماظن  تیمکاح  تارکمد  بزح  رظن  دروم  يراتخمدوخ  ققحت  ات  هک  رما  نیا  حیرـصت  سراـپ و  يرازگربخ  اـب  ولمـساق  هبحاـصم  .تارکمد 

( دراد همیمض   ) .دش دهاوخن  رقتسم 

ياه ناگرا  ییاپون  بالقنا و  زا  دـعب  ینونک  عضو  هدـنهد  ناشن  هک  رهـشمرخ  نادـمه و  زردوگیلا ، جوسای ، ياهرهـش  هاپـس  هب  طوبرم  شرازگ  راهچ   6
ياهادـیدناک زا  یکی  ندـش  هدوبر  جوسای : .تسا  ینونک  عاضوا  رد  داهن  نیا  ياه  هغدـغد  فیاـظو و  عونت  هاپـس و  تیعقوم  تیـساسح  دـیدج و  ماـظن 

هدع نیب  يریگرد  زردوگیلا : .هاپس  هلیسو  هب  يو  تاجن  و  دمحاریوب " هیولیکهک و  خرـس  یبالقنا  ناناوج   " مان هب  یهورگ  تسد  هب  دمحاریوب  ناتـسرهش 
هک رهش  نیا  یلاها  زا  يا  هدع  اب  دندوب  هتفر  ناتسرهش  نیا  هب  زردوگیلا  ناگدز  لیس  هب  کمک  يارب  هک  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ياضعا  زا  يا 
رب ینبم  نادمه  ینابرهـش  نواعم  ياعدا  هب  ضارتعا  رد  ناتـسا  یماظتنا  ياوق  اب  نادمه  هاپـس  يراکمه  مدع  مالعا  نادمه : .تفای  همتاخ  هاپـس  تلاخد  اب 

رهـشمرخ و رد  داهن  نیا  ردـخم  داوم  اب  هزرابم  دـحاو  ياضما  اب  هاپـس و  مرآ  اب  هیمالعا  راشتنا  رهـشمرخ : .ینابرهـش  راک  رد  هاپـس  نیا  نارومأـم  تلاـخد 
.رهش نیا  عرش  مکاح  يرانکرب  هب  ضارتعا 

هدوت بزح  ناگرا  مدرم " همان   " همانزور هلاقم  ماما : هب  رتراک  مایپ  هناهب  هب  اکیرما  اب  ناریا  طابترا  هوحن  هرابرد  فلتخم  ياه  هورگ  عضاوم  مالعا  همادا   7
نداد و اهب  مک   " ناونع اب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دهاجم  هیرـشن  هلاقمرـس  .دروخ " تسکـش  هک  یـسایس  يزاب  ماما ، هب  رتراک  مایپ  ناونع " تحت 

يزاسدازآ يارب  اکیرما  تلود  ياه  شالت  هرابرد  زرابم  ناناملسم  شبنج  هینایب  .بالقنا " هب  تنایخ  نیرت  گرزب  اکیرما ) ) یلـصا نمـشد  نتفرگ  هدیدان 
.اه ناگورگ 

هدوت بزح  يدنب  حانج  نآ  رد  هک  رگراک " هار   " راداوه نایوجـشناد  ياضما  اب  تجح " مامتا  ياهزور   " ناونع اب  رگراک " هار   " هیمالعا ددجم  راشتنا   8
.دوب دنهاوخ  ماظن  فده  یتسینومک  یبالقنا  ياهورین  اکیرما  ياج  هب  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  هدش و  یفن  تیمکاح  هرابرد  نارگید  و 

.ماخ تفن  تمیق  شیازفا  يارب  ریازجلا  تلود  میمصت  زا  ولراک  تنوم  ویدار  شرازگ   9

.يریگ ناگورگ  زا  یشان  يداصتقا  ياه  نایز  هرابرد  ردص  ینب  هب  نولالیو  روتکه  رادشه  دروم  رد  رجنیلاس  ریپ  ياه  هتشون  : 227 شرازگ همیمض 

هاپس هیعالطا  .درک  حلـسم  ياه  هورگ  زا  لقن  هب  نارایماک  زورما  يریگرد  زا  ندنل  ویدار  یمالـسا و  بالقنا  همانزور  ياه  شرازگ  : 237 شرازگ همیمض 
.حلسم بازحا  ياهاعدا  بیذکت  نارایماک و  ریخا  يریگرد  هرابرد  هاشنامرک 
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تفلاخم ریخا و  ياه  يریگرد  للع  هرابرد  داباهم  هب  سراپ  يرازگربخ  یمازعا  راگنربخ  اب  ولمـساق  نمحرلادبع  هبحاصم  حورـشم  : 245 شرازگ همیمض 
.حالس علخ  اب  تارکمد  بزح 

رامشزور 15/1/1359 شرازگ 

ام اه : ناگورگ  نارحب  هرابرد  دیفـس  خاک  يوگنخـس  لواپ  يدوج  تاراهظا  نیفرط ؛ زا  کی  چیه  ندادنزایتما  اه ؛ ناگورگ  عضو  لوحت  نودب  موادـت   1
( دراد همیمض  ) .دنک یسررب  تقد  هب  ار  عاضوا  لماک  جیاتن  اکیرما و  تلود  عضوم  ییاهن  میمصت  نتفرگ  زا  لبق  ناریا  تلود  میراودیما 

.اه ناگورگ  هرابرد  بالقنا  ياروش  میمصت  زا  ویدار  نیا  شرازگ  .اکیرما  رد  یناریا  ياه  تاملپید  تماقا  تیعضو  زا  اکیرما  ویدار  شرازگ   2

زا يا  هدع  تارهاظت  .نارهت  هعمجزامن  رد  لاکیدار " تخـسرس و   " عضاوم مالعا  اب  هارمه  اه  ناگورگ  تشونرـس  هرابرد  یتآ  سلجم  شقن  رب  دیکأت   3
رب یـسوساج  هنال  لباقم  ات  هعمج  نارازگزامن  ییامیپهار  .اه  ناگورگ  لاقتنا  هب  ضارتعا  یـسوساج و  هنال  لباقم  رد  زرابم  ناناملـسم  شبنج  نارادـفرط 

.اکیرما دض 

مایپ نتم  .دوب  هدش  لاسرا  یمالـسا  يروهمج  درگلاس  تبـسانم  هب  هک  یلامـش  هرک  نیچ و  يوروش ، روشک  هس  نارـس  ياه  مایپ  هب  ینیمخ  ماما  خـساپ   4
( دراد همیمض  ) .نآ هب  ینیمخ  ماما  خساپ  هرک و  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  سیئر  ربهر و  گنوس  لیا  میک 

راگنربخ هلمج  زا  ناـعلطم  ناسانـشراک و  اـب  ساـمت  ناریا و  هب  طوبرم  تاـعوضوم  زا  یفلتخم  ياـه  هبنج  هراـبرد  ولراـک ) تنوم  ) هسنارف ویدار  هماـنرب   5
ياهورین ریاس  اب  ردـص  ینب  طباور  اه ، ناـگورگ  هراـبرد : يو  اـب  وگو  تفگ  هتـشگزاب و  ناریا  زا  ًاریخا  هک  یلودـلا " یبرعلا و  راـهنلا   " یناـنبل هماـنزور 

 ... . ماما و طخ  نایوجشناد  یسایس  تیوه  اه ، ناگورگ  هرابرد  ماما  رظن  یسایس ،

تفگ .نآ  ياهدـمایپ  لیئارـسا و  رـصم و  حلـص  دادرارق  رـصم و  رد  قباس  هاش  روضح  دـض  رب  يرـصم  نایوجـشناد  تارهاظت  زا  ندـنل  ویدار  شرازگ   6
ویدار شرازگ  هب  ناریا  عاضوا  لیئارسا و  اب  حلـص  يوروش ، داحتا  برع ، ماکح  هرابرد  ییاکیرما  روهـشم  رـسفم  تفارک  فیزوج  اب  تاداسرونا  يوگو 

.هرهاق

نیـشن ناطلـس  هب  ناریا  هب  هلمح  ياج  هب  هشیمه  فالخرب  هک  قارع  ریهامجلا  توص  ویدار  ریـسفت  رد  ناریا  اب  تباقر  رد  یتسیلاـیرپما  دـض  شقن  همادا   7
.درک هلمح  اکیرما  نامع و 

ذوفن ییاذـیا و  تاکرحت  ماـجنا  يزرم ، ياـهورین  یتاـعالطا  هینب  تیوقت  تاـعالطا و  بسک  اـه ، هاگـساپ  تیوقت  لـماش  قارع  يزرم  تاـکرحت  همادا   8
.ناریا لخاد  هب  راکبارخ  لماوع 

زا تیاضر  راهظا  درُِِک و  ناربهر  اب  يو  تارکاذم  هرابرد  روشک  برغ  هب  ماما  یمازعا  هدـنیامن  ینامرک  مالـسالا  تجح  اب  ناهیک  یـصاصتخا  هبحاصم   9
تجح هزادـنا  زا  شیب  ینیب  شوخ  زا  اهنآ  تیاضر  هدـنهد  ناشن  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  وضع  هداز  نسح  اب  ناهیک  هبحاصم  .تارکاذـم  ناـیرج 

.تسا ینامرک  مالسالا 

بزح ياـعدا  بیذـکت  رد  شترا  كرتـشم  داتـس  هیعـالطا  .هیمورا  نیـشندرک  قطاـنم  هب  شترا  عوقولا  بیرق  هلمح  هراـبرد  تارکمد  بزح  هیعـالطا   10
و نارایماک " جدننـس -   " هداج رد  ددرت  تکرح و  يزاـس  يداـع  هراـبرد  يرمرادـناژ  هب  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداـش  رکـشلرس  هماـن  .تارکمد 

هتـشذگ زور  يریگرد  زا  ندـنل  ویدار  شرازگ  .عالطا  تهج  هاپـس  هب  تشونور  يرمرادـناژ و  اب  مزال  يراکمه  تساوخرد  ینیمز و  يورین  هب  تشونور 
.ناتسدرک تیعضو  نیرخآ  زا  يدنب  عمج  نارایماک و 

طبترم رصانع  دورو  هرابرد  يراس  تاقیقحت  تاعالطا و  دحاو  يارب  هاپس ) تاعالطا  دحاو  هب  هتسباو  ) یسایس ياه  یسررب  تاعالطا و  يزکرم  هرادا  مایپ 
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هک بلطم  نیا  مالعا  يراس و  عماج  دجسم  رد  ناردنزام  رادناتسا  ینارنخـس  .نمکرت  ردنب  هب  دنتـشاد  تکرـش  دبنگ  ياه  يریگرد  رد  هک  ییاه  یپچ   1
رادـید رد  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  زا  يرظتنم  هللا  تیآ  داقتنا  .دـنک  یم  هلباقم  نانآ  اب  قلخ  ییادـف  ياه  کـیرچ  ناـمزاس  يزورفا  گـنج  ربارب  رد 

.مق رد  بالقنا  نیحورجم  ادهش و  هداوناخ  زا  یعمج 

.بزح نیا  ناگرا  مدرم " همان   " همانزور رد  هورق  رهش  رد  هدوت  بزح  تایرشن  کسویک  راجفنا  ربخ   2

زت ای  تردق  ربا  ود  هیلع  هزرابم  ناونع " تحت  يراتفگ  رد  دنا  هداد  رارق  اکیرما  فیدر  رد  مه  ار  يوروش  ناریا ، رد  هک  یناسک  زا  وکـسم  ویدار  داقتنا   3
ناریا ظفح  يارب  يوروش  ياه  شالت  زین  دنامب و  نوصم  داقتنا  دنزگ  زا  ینیمخ  ماما  صخـش  هک  تسا  هدش  یعـس  راتفگ  نیا  رد  نکپ ؛" ناربهر  یمیدق 

.تسا هدش  يروآدای  اکیرما  تامادقا  ربارب  رد 

زا ناریا  تیامح  مالعا  هیروس و  هعمج  زامن  رد  تکرـش  هیروس و  يروهمج  سیئر  هجراخ و  روما  ریزو  اب  رادـید  هیروس و  هب  یلاـخلخ  هللا  تیآ  رفـس   4
هیزجت يارب  شالت  هب  قارع  ندرک  مهتم  ریفسلا و  ینانبل  همانزور  اب  یلاخلخ  هبحاصم  .قارع  هنامـصخ  ياه  تسایـس  زا  داقتنا  لیئارـسا و  ربارب  رد  هیروس 

.هریزج هس  ندوب  یناریا  رب  دیکأت  ناریا و 

.لیئارسا هب  یناریا  نایدوهی  ترجاهم  فقوت  ناریا و  هب  لیئارسا  زا  یناریا  نایدوهی  تشگزاب  هرابرد  ویوآ  لت  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ   5

.ناریا تفن  شورف  دیلوت و  تیعضو  نیرخآ  هرابرد  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  تاراهظا   6

اه شرازگ  یخرب  .دـنا  هدرک  هجوت  بالقنا  ياروش  یلخاد  فالتخا  هب  عبانم  یخرب  هک  اه  ناگورگ  هرابرد  ریخا  تالوحت  باتزاب  : 245 شرازگ همیمض 
هدـننک شنزرـس  ای  زیمآداقتنا  اه  شرازگ  یخرب  تسا و  ناریا  دـض  رب  رت  يدـج  تامادـقا  هب  اـکیرما  هدـننک  قیوشت  زیمآ و  کـیرحت  يراکـشآ  روط  هب 

.تسا اکیرما 

.ینیمخ ماما  هب  گنیا  نیچ  هی  فنژربدینوئل و  کیربت  ياه  مایپ  نتم  نیچ و  يوروش و  ناربهر  هب  ینیمخ  ماما  ياه  مایپ  نتم  : 248 شرازگ همیمض 

رامشزور 16/1/1359 شرازگ 

فقـسا هارمه  هب  اه  ناگورگ  يارب  كاپ  دـیع  مسارم  ییاـپرب  تهج  ماـما " طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   " توعد هب  ییاـکیرما  شیـشک  هس  دورو   7
نایوجشناد یگدامآ  مالعا  اه : ناگورگ  لیوحت  رس  رب  اه  ثحب  همادا  .یناریا  شیشک  ود  و  تسا ) هدمآ  ناریا  هب  هجراخ  ترازو  توعد  هب  هک  ) یچوپاک

اب بالقنا  ياروش  نیطبار  یباحـس  هللا  تزع  یناجنـسفر و  یمـشاه  تاراهظا  رما ؛ نیا  اب  ناشتفلاخم  مغر  هب  روهمج  سیئر  هب  اه  ناگورگ  لـیوحت  يارب 
لیکـشت زا  ییاه  شرازگ  دـننام ؛ یم  یقاب  نایوجـشناد  تسد  رد  اه  ناگورگ  هک  رما  نیا  ندـش  صخـشم  اه ؛ ناـگورگ  تشونرـس  هراـبرد  نایوجـشناد 

.هجراخ ریزو  اب  ناشرادید  یجراخ و  یجنایم  جنپ  لماش  نارحب  عفر  نویسیمک 

دورف حرط  یسررب  زا  لیئارـسا  ویدار  ربخ  .تسا  هدرک  رتدنت  لمعلا  سکع  هب  بیغرت  ار  اکیرما  تلود  هک  رجنیـسیک  تاراهظا  زا  سرپدتیانوی  شرازگ   8
.اکیرما ییاوه  يورین  دنمراک  کی  زا  لقن  هب  نآ  ّدر  سپس  اه و  ناگورگ  تاجن  يارب  نارهت  رد  اکیرما  ترافس  رد  رتپوک  یله 

.اکیرما ناریا و  طباور  تلود و  هب  اه  ناگورگ  لاقتنا  هرابرد  زرابم  ناناملسم  شبنج  یمالسا و  يروهمج  بزح  هینایب   9

( دراد همیمض  ) .نآ هب  طوبرم  یشاوح  یخرب  اه و  ناگورگ  تیعضو  هرابرد  دنومول  همانزور  فورعم  رسفم  ولور  کیرا  اب  ردص  ینب  هبحاصم   10
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یبرع هیرـشن  ندنل و  پاچ  تسیمونوکا  ندنل ، ویدار  رد  اکیرما  ناریا و  طباور  اه و  ناگورگ  نارحب  رب  ناریا  تیمکاح  لخاد  يدنب  حانج  رثا  یـسررب   1
.هسنارف پاچ  لبقتسملا 

.اکیرما ویدار  زورما  شرازگ  رد  اهنآ  تافالتخا  قارع و  ناریا و  طباور  یسررب   2

زا یکی  نانخس  هرابرد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هب  ناریا  هجراخ  ترازو  ضارتعا  .ناریا  قارع و  نیب  يرگ  یجنایم  يارب  تافرع  رـسای  داهنـشیپ   3
.یتاعوبطم هبحاصم  رد  ریازج  ندوب  یناریا  رب  هداز  بطق  دیکأت  .هراب  نیا  رد  ناهیک  شرازگ  هریزج و  هس  هرابرد  نامزاس  نیا  يزکرم  هتیمک  ياضعا 

باترپ .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ناریا  هب  هک  هیرـصنتسم  هاگـشناد  هثداح  لابند  هب  قارع  رد  یناریا  دـض  يزاساضف  یتاغیلبت و  ياـه  شـالت  يریگ  جوا   4
رفن و کی  ندش  هتـشک  و  دندوب ، هدـش  هتـشک  روبزم  هثداح  رد  قارع  يرازگربخ  هتفگ  هب  هک  ییوجـشناد  ود  هزانج  ناگدـننک  عییـشت  يوس  هب  کجنران 

هیرـشن .نآ  رد  هتـسویپ  عوقوب  هثداح  مسارم و  نیا  زا  ریهامجلا  توص  ویدار  شرازگ  .قارع  يرازگربخ  شرازگ  رد  اه  یناریا  هب  مادـقا  نیا  نداد  تبـسن 
.درک هیبشت  تسا " شملاس  ناگیاسمه  هب  دوخ  يراـمیب  هعاـشا  يوجو  تسج  رد  هک  هقطنم  راـمیب  دوجوم   " هب ار  ناریا  قارع  ثعب  بزح  ناـگرا  هروثلا 

.تسا هدوبن  یناریا  دض  ياضف  هدننکداجیا  روبزم  هثداح  دهد  یم  ناشن  هک  هیرصنتسم  هاگشناد  هعقاو  زا  لبق  یموق  سنارفنک  رد  نیسح  مادص  ینارنخس 
همیمـض ) .یبرعلا نطولا  همانزور  رد  هناگ  هس  ریازج  يریگ  سپ  زاب  يارب  روز  هب  قارع  لـسوت  لاـمتحا  ناتـسزوخ و  ياـهارجام  رد  قارع  تلاـخد  دـییأت 

( دراد

نارومأم يرادرب  تروص  ماگنه  البرک  رد  ناـیناریا  هدـش  هتـسب  هسردـم  هب  قارع  نارومأـم  شیپ  زور  هـلمح 4  زا  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  شرازگ   5
.هسردم هیثاثا  زا  یناریا 

ریازجلا و دادرارق  ناریا ، اب  كرتشم  هچـضوح  رد  قارع  یتفن  تامادـقا  هب  طوبرم  لـئاسم  هراـبرد  سراـپ  يرازگربخ  اـب  مـالیا  رادناتـسا  يوگو  تفگ   6
( دراد همیمض  ) .یقارع ناگدنهانپ 

همادا .ییایرد  ینیمز و  ياهزرم  رد  یقارع  ياهورین  ياه  ییاج  هباج  تیوقت و  همادا  .نادابآ  هاـگدورف  نامـسآ  رد  قارع  یماـظن  ياـمیپاوه  هس  تیؤر   7
.روشک برغ  بونج و  رد  ناریا  دضرب  قارع  ییاذیا  تاکرحت 

تلود هلیسو  هب  هحلـسا  شخپ   " هرابرد زاوها  هاپـس  یهدنامرف  ناتـسزوخ و  يرمرادناژ  هدنامرف  هب  ناتـسزوخ  يرادناتـسا  یماظتنا  یـسایس و  رتفد  همان   8
نادابآ و رهـشوب ، سابعردنب ، ياه  هاپـس  هب  هاپـس  یهدـنامرف  زکرم  روتـسد  .ورین  ود  نیا  يراکمه  موزل  و  ناتـسب " ًاصوصخ  ناریا  يزرم  طاقن  رد  قارع 

تردق اب  بمب  کی  فشک  هلمج : زا  ناریا  لخاد  رد  قارع  لماوع  ییاذیا  تاکرحت  همادا  .ردانب  دراگ  ياه  هچوان  رد  رادساپ  ود  روضح  يارب  رهـشمرخ 
.رهشمرخ يرتسگداد  رد  دایز  یبیرخت 

قارع و ناتـسدرک  تارکمد  بزح  نایوگنخـس  زا  لقن  هب  قارع  ناتـسدرک  رد  قارع  یتلود  ياهورین  اب  يریگرد  یقارع و  ياهدرک  ییاذـیا  تاـکرحت   9
.دادغب هیمظعا  هقطنم  رد  بمب  راجفنا  .قارع  ناتسدرک  دحتم  تسیلایسوس  بزح 

هللا تیآ  مایپ  .ثعب  بزح  سیـسأت  درگلاس  تبـسانم  هب  دادـغب  تموکح  هب  ضارتعا  رد  دزی  نارهت و  ياهرهـش  رد  ناریا  میقم  ياه  یقارع  ییامیپهار   10
.قارع ناملسم  تلم  هب  يزاریش  یمظعلا 

اب قارع  هک  بلطم  نیا  نایب  درک و  حلـسم  ياه  هورگ  ياه  نادنز  زا  هدـش  دازآ  نارادـساپ  زا  نت  دـنچ  هاپـس و  تایلمع  هدـنامرف  فیرـشوبا  هبحاصم   11
( دراد همیمض  ) .دراد كرتشم  يراکمه  روشک  برغ  رد  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ 

ار اهنآ  هک  هل  هموک  ینیسح و  نیدلازع  خیـش  اب  تارکمد  بزح  ندوب  زیامتم  هب  هراشا  دادماب و  همانزور  اب  روشک  برغ  رد  ماما  یمازعا  هدنیامن  هبحاصم 
جرد .دادماب  همانزور  هرامش  نیمه  رد  شترا  تالاقتنا  لقن و  اب  يو  تفلاخم  هرابرد  ولمساق  تاراهظا  جرد  .درک  باطخ  ام " لباقم  نید و  دض  "
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یم بیذکت  ار  يرگید  روشک  اب  تارکمد  بزح  طابترا  تدش  هب  اه  يریگرد  عوقو  للع  هب  هراشا  نمض  نآ  رد  هک  زورما  ناهیک  رد  ولمساق  هبحاصم   1
.دنک

.ندنل ویدار  رد  نآ ، لاعف  بازحا  یفرعم  ناتسدرک و  تیعضو  یسررب   2

طرـش شیپ  اه  هورگ  حالـس  علخ  هک  هتکن  نیا  دـییات  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  هیعالطا  ناتـسدرک و  هژیو  تئیه  وضع  نایغابـص  مشاه  تاراهظا   3
.تسا نانآ  تابلاطم  یسررب 

.دنا هدرک  هاگآ  ولمساق  رتکد  ینیسح و  نیدلا  زع  هب  هدقن  مدرم  ضارتعا  ياه  مارگلت  زا  ار  يروهمج  سیئر  نآ  رد  هک  هدقن  یلاها  زا  یهورگ  مارگلت   4
شترا ناوت  مدع  تروص  رد  تسا  هدش  تجح  مامتا  تارکمد  بزح  تامادقا  حیرشت  نمض  هک  يروهمج  سیئر  ماما و  هب  هدقن  یلاها  هناگادج  مارگلت 

.دننک یم  مادقا  راک  نیا  هب  دوخ  اهنآ  هقطنم ، تینما  نیمأت  يارب 

شالت اب  ناه  اشنامرک  ناتسا  رد  هنیورش  هقطنم  يزاسکاپ  .هقطنم  يزاسکاپ  مدع  رب  ینبم  باکت  رد  رقتسم  ناجنز  هاپس  هب  هاپس  یهدنامرف  زکرم  روتسد   5
.یتلود ياهورین  هب  هلمح  يارب  حلسم  دارفا  یگدامآ  هرابرد  هواپ  ینابرهش  شرازگ  .درک  ناملسم  ناگرمشیپ  نامزاس 

هاپـس نالوئـسم  زا  يوترپ  مالـسالا  تجح  تاراـهظا  .دـش  رجنم  يریگرد  هب  هک  راـکیب  ياـه  هملپید  ناوـنع  تحت  هاـشنامرک  رد  ییاـمیپهار  يرازگرب   6
( دراد همیمض  ) .يو لتق  يریگیپ  وجشناد و  کی  ملهچ  مسارم  هرابرد  نارادساپ 

رد یتلود  ياـهورین  تاـمهم  ورین و  تیوقت  زا  سراـپ  يرازگربخ  ربخ  .نیدرورف  مسارم 12  رد  روهمج  سیئر  نانخـس  هب  شنکاو  رد  هل  هموـک  هیناـیب   7
.جدننس

ربج يروتاتکید ،  " ناونع اب  تسخن  هلاقم  رد  رگراک ." هقبط  ییاهر  يارب  دربن  یتسیئوئام " هورگ  ناگرا  دربن "  " هیرشن زورما  هرامش  رد  هلاقم  ود  جرد   8
هدرخ ياـه  یپوتا  قلخ و  نیدـهاجم  ناـمزاس   " هک يرگید  رد  تسا و  هدـش  هتخادرپ  ماـما  يزورون  ماـیپ  هب  هتـسباو " يراد  هیامرـس  تیمکاـح  يرورض 

.تسا هدش  داقتنا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  زا  تیامح  راکیپ و  نامزاس  زا  دراد ، ناونع  ییاوژروب "

نوناک  " هداشگرـس همان  لوا : ربخ  .یعقاو  لکـشت  ات  دنتـسه  رگید  ياـه  هورگ  یـششوپ  ياـه  لکـشت  رتشیب  هک  يا  هیـشاح  لکـشت  ود  زا  دادـماب  ربخ   9
تابلقت يرگاشفا و  تاوزج  عیسو  شخپ  اه ، یـشورفباتک  هب  هلمح  هب  یگدیـسر  تساوخرد  يروهمج و  سیئر  هب  نیفعـضتسم " هار  رد  شالت  يدیحوت 

عیاقو هب  یگدیـسر  يراکیب و  لکـشم  لح  يارب  روهمج  سیئر  زا  تساوخرد  و  ناراکیب " یگنهامه  ياروش   " هماـن عطق  مود : ربخ  .تاـباختنا  رد  عیـسو 
.رهش نیا  ناراکیب  زا  یهورگ  عامتجا  هب  هلمح  کشمیدنا و  ریخا 

عوضوم اب  هاپس  هب  روشک  ترازو  شرازگ  .دورد  هاپس  هرصاحم  ربخ  يواح  شترا  كرتشم  داتس  موس  نکر  هب  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا  مایپ   10
هدش هداد  ربخ  رهش  یماظتنا  نیرومأم  تیوقت  ناگدننک و  تارهاظت  زا  رفن  ندش 4  هتشک  زا  نآ  رد  هک  ناتسرل  يرمردناژ  زا  لقن  هب  و  دورد " تارهاظت  "

مایپ هیرـشن  شرازگ  .نامجاهم  تسد  هب  رهـش  زا  هطقن  دـنچ  رد  قیرح  داجیا  دورد و  ياه  يریگرد  هراـبرد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  شرازگ  .تسا 
حورجم رفن و  ندش 3  هتـشک  رهـش و  نیا  نینوخ  عیاقو  حرـش  دورد و  زا  ناهیک  همانزور  شرازگ.اه  يریگرد  عورـش  یگنوگچ  زا  هاپـس  ناگرا  بالقنا 

( دراد همیمض  ) .ارجام نیا  رد  رفن  ندش 13 

هدـنامرف و ماقم  مئاق  ناونع  هب  فیرـشوبا  هاپـس ، هدـنامرف  ناونع  هب  ینازودزود  سابع  نآ  رد  هک  نارادـساپ  هاپـس  یهدـنامرف  داتـس  ياضما  اب  يا  هیغالبا 
نآ و ياهراک  هار  یلزنا و  هاپس  تالکشم  نآ  رد  هک  نارهت  هاپس  يارب  لباب  هاپس  هدنامرف  همان  .دنا  هدش  یفرعم  داتـس  لوئـسم  ناونع  هب  زودهالک  فسوی 

ندوب زاجم  هرابرد  نارهت  هاپس  زا  ناجنز  هاپس  مالعتسا  .دنک  یم  دزشوگ  ار  مدرم  هب  ندش  رت  کیدزن  هچره 
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.ناتسدرک بالقنا  دض  اب  هزرابم  يارب  نارمچ  رتکد  فرط  زا  ییودنامک  تالیکشت  سیسأت   1

یـشم طخ  يریگ و  هرانک  للع  هرابرد  دادـماب  همانزور  اب  يو  هبحاصم  یمالـسا و  بالقنا  همانزور  یلوئـسم  ریدـم  زا  ردـص  ینب  یمـسر  يریگ  هرانک   2
.همانزور نیا  هدنیآ 

هدیشوک هدنسیون  نآ  رد  هک  دنداد " يأر  یناسک  هچ   " ناونع اب  تسا ) سلجم  تاباختنا  تحص  نیعفادم  زا  هک  ) یمالـسا يروهمج  همانزور  هلاقمرـس   3
رود تاباختنا  هرابرد  ینیمخ  ماما  رظن  نایب  .دهد  رارق  لاؤس  دروم  نانآ ، نادحتم  یبهذمریغ و  پچ  ياه  هورگ  رد  ار  نامورحم  زا  تیامح  تیهام  تسا 

.یناجنسفر یمشاه  ياقآ  هلیسو  هب  سلجم  لوا 

اب بـالقنا  ياـه  هتیمک  ماـغدا  حرط  هراـبرد  دادـماب  هماـنزور  اـب  بـالقنا  ياروش  وـضع  روـشک و  ترازو  تسرپرـس  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  هبحاـصم   4
مدرم هب  هیـصوت  نآ ، تیعـضو  بالقنا و  ياه  هاگداد  هدـنیآ  هرابرد  یبلاطم  يواح  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  اب  يرظتنم  هللا  تیآ  هبحاـصم  .یناـبرهش 

.ماظن فلاخم  ياه  هورگ  شنزرس  اه و  هاگشناد  تیعضو  نالوئسم ، هب  راشف  مدع  تالکشم و  لمحت  يارب 

يرظتنم هللا  تیآ  رظن  راهظا  .دننادرگزاب  ناریا  هب  ار  عولخم  هاش  دوخ  مایق  اب  تسا  هدش  هتساوخ  اهنآ  زا  نآ  رد  هک  رصم  تلم  هب  باطخ  ردص  ینب  مایپ   5
بالقنا ءادبم  هدمآ ، شیپ  رصم  رد  هک  یعضو  نیا  هللا  ءاش  نا  : » روشک نیا  رد  ناریا  هاش  روضح  هب  تبسن  رصم  رد  زیمآ  ضارتعا  تاکرحت  جیاتن  هرابرد 

« .دوب دهاوخ  رصم 

طباور هیعالطا  .ون  یلهد  رد  رصم  ترافس  لباقم  تارهاظت  رد  یناریا  یقارع و  يرصم ، يوجـشناد  ندش 18  هتشک  زا  یمالسا  يروهمج  همانزور  ربخ   6
.دـندرک بیذـکت  ار  ربخ  نیا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  نارهت و  رد  دـنه  ترافـس  .نایوجـشناد  نیا  تداهـش  هراـبرد  هاپـس  یمومع 

( دراد همیمض  )

.ناریا اب  طباور  هرابرد  ناتسبرع  ِضایر  هقطنم  ریما  زیزعلادبع , نب  ناملسریما  تاراهظا   7

ناملراپ .دنه  رد  يدناگ  مناخ  اب  تافرع  رسای  رادید  رد  ناریا  اب  میژر  نیا  نیب  يرگ  یجنایم  يارب  تافرع  رـسای  زا  لباک  میژر  تساوخرد  ربخ  مالعا   8
یسوردض تارهاظت  زا  یمالسا  يروهمج  همانزور  ربخ  .درک  بیوصت  ناتسناغفا  كاخ  رد  يوروش  ياهورین  روضح  يارب  ار  ناتسناغفا  اب  نامیپ  يوروش 

.ناکبرا يربهر  هب  هیکرت  یلم " تمالس  بزح   " توعد هب  هیکرت  رد  لباک  میژردض  و 

یسررب دنومول  زورما  هرامش  رد  برغ  رد  یتفن  يزاس  هریخذ  هنیمز و  نیا  رد  ناتـسبرع  لباقم  شقن  ناریا و  شقن  تفن ، شیازفا  هبور  تمیق  تیعـضو   9
.تسا هدش 

فیرحت مالعا  .دوب  هدرک  رظن  راهظا  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  هرابرد  هک  اکیرما  ویدار  رد  ردص  ینب  هبحاصم  زا  یـشخب  ساکعنا  : 264 شرازگ همیمض 
.یمالسا يروهمج  يامیس  ادص و  هلیسو  هب  سرپدتیشوسآ ، شرازگ  رد  تسا  نایوجشناد  هرابرد  هک  ردص  ینب  هبحاصم  زا  ییاه  تمسق 

.ناریا هب  زیزع  قراط  رورت  نداد  طبر  يارب  قارع  یتلود  یعمج  طابترا  لیاسو  شالت  زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ  : 268 شرازگ همیمض 

، تفن ياه  هاچ  رفح  ریازجلا ، دادرارق  هب  هراشا  سراپ و  يرازگربخ  اب  یمیهاربا  رغصا  ياقآ  مالیا  رادناتـسا  يوگو  تفگ  حورـشم  : 270 شرازگ همیمض 
.بالقنا یفرعم  يارب  رتشیب  تاغیلبت  موزل  ناریا و  دض  رب  نآ  تامادقا  قارع و  تموکح 

ناگورگ راتفر  هوحن  يریگتـسد ، یگنوگچ  هرابرد  درک  حلـسم  ياه  هورگ  نادنز  زا  هدش  دازآ  نارادـساپ  زا  ناراگنربخ  تالاؤس  : 275 شرازگ همیمض 
.قارع هب  نانآ  لاقتنا  یگنوگچ  اهنآ و  اب  ناریگ 

دنک یم  یفرعم  مولع  هدکـشناد  يوجـشناد  ار  يو  ادتبا  هک  یقیقع  دیعـس  لتق  اب  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  داضتم  دروخرب  : 281 شرازگ همیمض 
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.دنک یم  دای  ماگشیپ  يوجشناد  ناونع  اب  يو  زا  دعب  زور  لهچ  اما 
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هیرـشن ناهیک ، همانزور  هاپـس ، ناگرا  بالقنا  مایپ  هیرـشن  رد  هچنآ  هلمج  زا  دورد  هثداـح  هراـبرد  فلتخم  عباـنم  تاجردـنم  رورم  : 285 شرازگ همیمض 
ًارهاظ هثداح  نیا  داعبا  ندش  رت  نشور  هب  هک  تسا  هدمآ  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  راک  هیرـشن  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  ناگرا  دـهاجم 

.دنک یم  کمک  یسایسریغ 

ادـص و رد  یمالـسا و  يروهمج  همانزور  رد  لتق  هب  رجنم  تارهاظت  ربخ  راشتنا  زا  دـعب  زور  دـنه  ترافـس  هیبیذـکت  هینایب  رودـص  : 291 شرازگ همیمض 
.امیس

رامشزور 17/1/1359 شرازگ 

نوش.ناریا رد  پاپ  هدـنیامن  یناریا و  شیـشک  ود  ییاکیرما ، شیـشک  هس  یچوپاک , فقـسا  روضح  اب  اه  ناگورگ  يارب  كاـپ  دـیع  مسارم  يرازگرب   1
یللملا نیب  یهاگداد  رد  للم  نامزاس  تینما  ياروش  تراظن  اب  عولخم  هاش  حرط  نیا  ساـسا  رب  دادربخ ؛ يو  حرط  اـب  ردـص  ینب  تقفاوم  زا  دـیارب  کـم 

یبیبح نسح  نانخـس  .درک  میلـست  زین  اـکیرما  هجراـخ  ریزو  هب  ار  دوخ  حرط  دـیارب  کـم  .دـش  دـهاوخ  دازآ  اـکیرما  رد  ناریا  ياـه  ییاراد  همکاـحم و 
لیکشت هرابرد  رتیور  ربخ  بیذکت  .اه  ناگورگ  هلئسم  هرابرد  بالقنا  ياروش  زورما  هسلج  هرابرد  بالقنا  ياروش  يوگنخس 

.دنه سونایقا  رد  رقتـسم  روشک  نیا  یگنج  ياهوان  زا  ییاکیرما  ياهروتانـس  زا  یهورگ  رادید  .هجراخ  ریزو  هلیـسو  هب  نارهت  رد  نارحب  عفر  نویـسیمک 
.سرپدتیشوسآ شرازگ  رد  ناریا  دض  رب  اکیرما  يداصتقا  ياه  تازاجم  شیازفا  لامتحا 

رد بش  صوصخم  ياعد  مسارم  يرازگرب  اـکیرما و  فلتخم  طاـقن  رد  اـه  ناـگورگ  زا  تیاـمح  رد  ناـییاکیرما  تارهاـظت  زا  اـکیرما  ویدار  شرازگ   2
.اکیرما مدرم  زا  نارهت  رد  اکیرما  ترافس  رادراک  زیمآرکشت  همان  هبنشکی و  ياهزور  رد  ناریا  ترافس  لباقم 

يدورامرگ يوسوم  یلع  هبحاصم  .تسا  هدـش  هتخادرپ  اه  ناگورگ  لاقتنا  يارب  اـکیرما  راـشف  تلع  یـسررب  هب  نآ  رد  هک  ناـهیک  هماـنزور  هلاقمرـس   3
یسررب .تسا  هتخادرپ  اه  ناگورگ  هلئسم  هرابرد  ردص  ینب  ياهرظن  حیرـشت  هب  يو  نآ  زا  یـشخب  رد  هک  يروهمج  سیئر  یتاعوبطم  یگنهرف و  رواشم 

لکشم رورزبآ : .تسا  بانتجا  لباقریغ  اکیرما  تسایس  رد  رظن  دیدجت  تسپ : نتگنشاو  هلمج  زا  ییاپورا  ییاکیرما و  ياه  هناسر  رد  اه  ناگورگ  هلئـسم 
زا ینیمخ  هللا  تیآ  هک  ینامز  ات  وراگیف : .تسا  ناسون  رد  نایناریا  دوخ  نیب  دـشاب  حرطم  اـکیرما  ناریا و  نیب  هچنآ  زا  شیب  رـضاح  لاـح  رد  ثحب  دروم 

یتشهب تسد  رد  یکسمتسم  هب  اه  ناگورگ  نیا  زمیات : يدناس  .تسین  ریذپ  ناکما  ردص  ینب  ياقآ  اب  یشزاس  هنوگ  چیه  دنک  يراددوخ  تلود  تیامح 
.دنا هدش  لیدبت 

يو .رگید  یبرغ  ریغ  روشک  ره  ناریا و  زواجت  ربارب  رد  یبرع  ياهروشک  ریاس  زا  عافد  يارب  روشک  نیا  یگدامآ  هرابرد  رـصم  هجراخ  ریزو  تاراـهظا   4
.دناوخ تیمها  یب  ار  رصم  رد  ریخا  ياه  شروش  نینچمه 

حرطم یبرع ،" جـیلخ  " ياـهروشک لالقتـسا  هب  مارتـحا  هریزج و  هس  هیلخت  رب  ینبم  ناریا  تـلود  زا  قارع  هجراـخ  ریزو  يداـمح  نودعـس  تساوـخرد   5
ياه هناسر  رد  ربخ  نیا  عیـسو  شـشوپ  ناریا ؛ رب  راشف  ندرک  دراو  هب  نامزاس  نیا  قیوشت  للم و  نامزاس  لـکریبد  هب  يا  هماـن  رد  اـه  هتـساوخ  نیا  ندرک 

.قارع ياهاعدا  هب  روهمج  سیئر  رواشم  يدورامرگ  يوسوم  یلع  هجراخ و  روما  ریزو  هداز  بطق  شنکاو  .قارع 

هب هلمح  رد  قارع  یتـینما  نارومأـم  زورید  تامادـقا  هیجوـت  .ناریا  زا  یقارع  تاـملپید  کـی  جارخا  یفـالت  هب  قارع  رد  ناریا  ترافـس  مودریبد  جارخا   6
ردص و ینب  ناریا و  دضرب  قارع  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  هبتر  یلاع  ياضعا  زا  یکی  دادح  میعن  تاراهظا  .هروثلا  یقارع  همانزور  رد  اه  یناریا  هسردم 

.توریب پاچ  یبرعلا " عوبسالا  " همان هتفه  اب  وگو  تفگ  رد  اکیرما  يارب  یسوساج  هب  ناریا  عافد  ریزو  هجراخ و  ریزو  ندرک  مهتم 
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زین نآ و  تمیق  تفن و  هلئـسم  رد  هلمج  زا  یللملا  نیب  حطـس  رد  ناریا  توق  طاقن  نداد  هولج  هنوراو  يارب  نآ  نادـحتم  قارع و  ياه  هناـسر  شـشوک   1
.تیمجع تیبرع -  هلئسم  هب  ندز  نماد  ناریا و  یمالسا  يروهمج  یتسینویهصدض  نأش  هئطخت 

ياهددرت موادـت  يزرم ، قطانم  رد  هناخپوت  ياهدـحاو  رارقتـسا  هلمج  زا  دوردـنورا  یبآ  زرم  رد  یقارع  ياهورین  ياه  ییاـج  هباـج  تاـکرحت و  همادا   2
.ناریا ياهورین  عضاوم  زا  تاعالطا  بسک  يارب  یقارع  نارومأم  ددرت  هلمج  زا  ینیمز  ياهزرم  رد  كوکشم 

هاشنامرک و تفن  هقطنم  سیئر  تفن ، ترازو  يوگنخـس  تاراهظا  .روشک  بونج  برغ و  رد  زاگ  تفن و  تاسیـسأت  هب  قارع  لماوع  ییاذـیا  تـالمح   3
( دراد همیمض  ود  ) .هدراو تاراسخ  نازیم  روبزم و  ثداوح  هرابرد  نادابآ  هاگشیالاپ  ياه  هناخراک  لک  سیئر 

يواح هک  ناتسزوخ ، ندناوخ  ناتسبرع  اب  هارمه  هعقاو  نیا  زا  دادغب  ویدار  شرازگ  .رهشمرخ  لبق  بش  ود  راجفنا  زا  ناریا  ياه  همانزور  ياه  شرازگ   4
.تسا فرتعم  رما  نیا  رد  قارع  ندوب  لیخد  هب  یحیولت  روطب  تسا و  قارع  يواعد  عماطم و 

.قارع لماوع  تسد  هب  ناریا  ياهزرم  رد  هحلسا  قاچاق  زا  فلتخم  ياه  شرازگ   5

اب يا  هیمالعا  شخپ  رودـص و  .ثعب  بزح  سیـسأت  درگلاس  تبـسانم  هب  نارهت  هاگـشناد  رد  قارع  یمالـسا  راـکیپ  ناـمزاس  هزور  جـنپ  نصحت  مـالعا   6
سیـسأت درگلاس  تبـسانم  هب  قارع  میژر  هیلع  ییاـمیپهار  يارب  ناملـسم  ناردارب  نارهاوخ و  هیلک  زا  توعد  يواـح  ناریا " میقم  ياـه  یقارع   " ياـضما

.ثعب بزح 

يرادناتسا نواعم  تاراهظا  .هنامحر  یب  زیمآ و  نیهوت  یلکش  هب  عیـسو و  یحطـس  رد  قارع  زا  لصالا  یناریا  ياه  یقارع  قارع و  میقم  نایناریا  جارخا   7
.هراب نیا  رد  مالیا 

.تافرعرسای يرگ  یجنایم  قارع و  كاخ  زا  نایناریا  عیسو  جارخا  قارع ، زا  ناریا  ترافس  مود  ریبد  جارخا  هرابرد  ناریا  هجراخریزو  تاراهظا   8

نیا باتزاب  .مولعمان  يا  هطقن  هب  يو  لاقتنا  قارع و  یتینما  نارومأم  تسد  هب  شا  هناخ  رد  قارع  نایعیش  ربهر  ردص  رقابدمحمدیس  هللا  تیآ  يریگتسد   9
.ناریا رد  هثداح 

هرابرد ینیسح  نیدلازع  خیش  ياهرظن  ینامرک و  مالسالا  تجح  اب  تارکاذم  دروم  رد  ینیسح  نیدلا  زع  خیش  رتفد  لوئسم  یمالسالا  خیش  تاراهظا   10
يارب هل  هموک  حلـسم  دارفا  هب  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  داهج  مالعا  رب  ینبم  هاپـس  يرمرادناژ و  هب  شترا  كرتشم  داتـس  موس  نکر  ربخ  .ناتـسدرک  حلص 

 . شترا ربارب  رد  تمواقم 

هورگ تسد  هب  ولمساق  هرد  رد  هدش  ریسا  نارادساپ  یماظن و  لنسرپ  ياه 12  هبحاصم  زا  يراون  شخپ  ریثکت و  هرابرد  شترا  كرتشم  داتس  شرازگ   11
لباقم رد  عامتجا  هیمورا و  ياه  نابایخ  رد  هدـقن  ناتـسرهش  يزرواشک  یمالـسا  ياهاروش  ناگدـنیامن  زا  یهورگ  ییامیپهار  .ماظن  فلاخم  حلـسم  ياه 

هک زبس  هالک  ندش 11  ریسا  .حالـس  علخ  هرابرد  هیمورا   64 رکـشل هیعالطا  .یگدنزاسداهج  تامادـقا  زا  تیامح  رد  همان  عطق  تئارق  هیمورا و  رکشل 64 
.رتپوک یله  هب  ددجم  ندش  راوس  ناکما  مدع  اوه و  ندش  دعاسمان  لیلد  هب  دندوب  هتفر  هدرک  طوقس  موتناف  هشال  يروآ  عمج  يارب 

بزح دارفا  تیوقت  تارکمد و  بزح  تـالاقتنا  لـقن و  .رادـساپ  ياـهورین  هب  برغ  هقطنم  يروف  جاـیتحا  رب  ینبم  نارهت  هب  هاـشنامرک  هاپـس  زمر  ماـیپ   12
.شترا تالاقتنا  لقن و  هب  جدننس  هخاش  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  يوگنخس  تارکمد و  بزح  يوگنخس  ضارتعا  .دوسون  رد  رقتسم 

ناگرمـشیپ يرمرادـناژ ، یناوتان  يراک و  مک  هقطنم ، تینما  مدـع  نوچ : یتاعوضوم  هرابرد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  اب  ناهاشنامرک  رادناتـسا  هبحاصم 
تاباختنا يرادناتسا ، اب  ناشطابترا  درک و  ناملسم 
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.يراکیب هلئسم  رهش و  ياروش  اب  يرادناتسا  يراکمه  هقطنم ، رد  یلم  ياروش  سلجم   1

.تسا رثؤم  فلتخم  یـسایس  ياه  ناـیرج  بولطم  يزاـساضف  رد  دوخ  هب  دوخ  هک  فلتخم  ياهرهـش  رد  یـسایسریغ  تاـعمجت  یخرب  زا  ییاـه  هنومن   2
رد رـسپ  رتخد و  راکیب  ياه  هملپید  قوف  اـه و  هملپید  زا  رفن  نصحت 100  دزی : .ییاراد  هرادا  لحم  رد  راکیب  نالیـصحتلا  غراـف  زا  نت  200 نصحت لیبدرا :

بوـنج و نارهت –  رلیورتساـف  تکرـش  هدـش  هیفــصت  ناـنکراک  زا  یهورگ  ییاـمیپهار  نـصحت و  زاوـها : .يرادناتــسا  شرورپ و  شزوـمآ و  لـک  هرادا 
نالیگ رادناتسا  تاراهظا  كایرت و  هیمهـس  دوبمک  هب  تشر  رهـش  ناداتعم  زا  یهورگ  ضارتعا  تشر : .تکرـش  نانکراک  اب  نانآ  يریگرد  ناشنایماح و 

یناملراپ و نواعم  لضاف  رتکد  تاراهظا  كایرت و  هیمهـس  عطق  هب  ضارتعا  رد  رهـش  نیا  يرادـنامرف  رد  كایرت  هب  نیداتعم  نصحت  ریالم : .هنیمز  نیا  رد 
.هنیمز نیا  رد  یتسیزهب  يرادهب و  ترازو  یتاعوبطم 

.رهش نیا  رد  ریخا  ياه  يریگرد  دورد و  هاپس  هیفصت  هرابرد  هاپس  يوگنخـس  ینفلت  يوگ  تفگ و  .دورد  هعقاو  حیـضوت  رد  درجورب  رادنامرف  هیعالطا   3
.دننک عامتجا  دجسم  رد  تقیقح  ندش  نشور  يارب  دندوب  هتساوخ  اهنآ  زا  هک  نالوئسم  هیعالطا  یپ  رد  رهش  نیا  ماما  دجسم  رد  درجورب  مدرم  عمجت 

هاپـس طسوت  کشمیدـنا  دـبنگ و  مدرم  ماع  لتق  هعجاف   " ناونع اب  دورد  ثداوح  هراـبرد  ناتـسرل  هخاـش  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناـمزاس  هیعـالطا   4
اه یکاواس  هک  یلاح  رد  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  درجورب " ماگـشیپ  نیملعم   " ياضما اب  یتاغیلبت  تکارت  کـی  شخپ  .دـش " رارکت  دورد  رد  نارادـساپ 

ینابرهـش سیئر  هب  روشک  ترازو  یماظتنا  روما  لکریدم  مارگنفلت  .دـنوش  یم  ماع  لتق  دورد  نارگراک  دـننک  یم  عامتجا  شاداپ  يدـیع و  نتفرگ  يارب 
.دورد نارگلالخا  زا  تیامح  رد  هناحلسم  مادقا  يارب  ییادف  ياه  کیرچ  ندش  هدامآ  رب  ینبم  دابآ  مرخ  ینابرهش  شرازگ  هرابرد  روشک  لک 

هب ارحص  نمکرت  یمالسا  نمجنا  هاگشیامن  ندش  هدیشک  شتآ  هب  یعامتجا : طباور  رب  بالقنا  نارود  تیعضو  يایاقب  ندوب  مکاح  زا  هنومن  دنچ  رکذ   5
هلمح زا  مدرم " همان   " همانزور شرازگ  .اهنآ  ندش  هجنکش  سوواک و  دبنگ  یمالسا ] ] هناخباتک نانکراک  زا  رفن  شـش  ندش  هدوبر  .سانـشان  دارفا  تسد 

.زاریش بالقنا  نادیم  رد  بزح  یشورفباتک  طاسب  نورزاک و  رد  هدوت  بزح  تاعوبطم  تاراشتنا و  رتفد  هب 

نامزاس یفنص  ياه  هخاش  زا  زاریـش  ناملـسم  نیملعم  نوناک  هداشگرـس  همان  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  یجیورت  یغیلبت و  ياه  تیلاعف  زا  هنومن  ود  رکذ   6
دننک یم  داجیا  هقرفت  ناناملـسم  نایم  هک  یناسک  زا  هدناوخ و  ناماسبان  ار  روشک  یعامتجا  یـسایس -  عاضوا  نآ  رد  هک  ینیمخ  ماما  هب  قلخ  نیدـهاجم 
يوس زا  يرافغ  يداه  اب  یعامتجا  تاـطابترا  مولع  هدکـشناد  یمالـسا  نمجنا  يداهنـشیپ  هرظاـنم  شریذـپ  مدـع  هلدا  رکذ  .دـنا  هدرب  تیاکـش  ماـما  دزن 

.هرظانم يارب  يرافغ  يداه  تیحالص  مدع  هلمج  زا  دهاجم  هیرشن  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس 

نوناق ضقن  هب  مهتم  ار  ردـص  ینب  نآ  رد  هک  یلم " ههبج  مایپ   " هیرـشن هرامـش  نیتسخن  رد  روهمج " سیئر  هب  ناریا  یلم  ههبج  هداشگرـس  همان   " جرد  7
رد دـنواجرو  زیورپ  رتکد  هلاقم  .دـنک  لطاب  ار  دهـشم  نارهت و  رد  سلجم  تاـباختنا  تسا  هتـساوخ  يو  زا  هدرک و  روما  هرادا  رد  یتیاـفک  یب  یـساسا و 
هب ار  یلعف  ناماسبان  عاضوا  نآ  رد  هک  تشاد " دـیما  مشچ  یلم  ياروش  سلجم  هب  ناوت  یم  یتاباختنا  نینچ  اب  اـیآ  ناونع " اـب  یلم " ههبج  ماـیپ   " هیرـشن

.دننامب یقاب  تردق  رد  قیرط  ره  هب  دنهاوخ  یم  هک  تسا  هتسناد  ینابلطراصحنا  دوجو  لیلد 

هداشگرس همان  هلمج  زا  مود  هلحرم  ماجنا  ندوب  یعطق  لوا و  هلحرم  تاباختنا  جیاتن  مالعا  دوجو  اب  سلجم  تاباختنا  يرازگرب  هوحن  هب  اه  ضارتعا  همادا 
يارجا رب  یلم  تراظن  داتس   " ناونع تحت  یهورگ 
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هک لوا  هلحرم  جـیاتن  مالعا  زا  سپ  سلجم  تاباختنا و  نیعفادـم  هگرج  هب  ماـما  طـخ  حاـنجریغ  ياـه  تیـصخش  یخرب  ندـش  دراو  .دازآ " تاـباختنا   1
رتارف یمالـسا  يروهمج  بزح  هب  هلمح  دـح  زا  تاباختنا  هب  هلمح  هک  لـیلد  نیا  هب  دوب  داـیز  ناـنآ  نیب  رد  زین  یمالـسا  يروهمج  بزح  زا  ریغ  نیبختنم 
یعون هب  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  ریغ  نابختنم  زا  يدزی  میهاربا  رتکد  ینارنخـس  هلمج  زا  تسا  هدـش  سلجم  ندرک  رابتعا  یب  یلـصا  فدـه  هتفر و 

.تسا روشک  ياه  يریگ  میمصت  رد  نآ  هدنیآ  تیعضو  یسررب  سلجم و  زا  عافد 

یم تسا و  هدـش  لیکـشت  بالقنا  زا  لبق  زرابم  کچوک  هورگ  تفه  فالتئا  زا  هک   ) یمالـسا بالقنا  نیدـهاجم  نامزاس  يوگنخـس  کـی  تاراـهظا   2
زا ینونک  تیعضو  یسررب  نامزاس و  عضاوم  مالعا  درگلاس  تبسانم  هب  دنک ) فرطرب  نکمم  دح  ات  ار  ماظن  رادفرط  ياهورین  یتالیکـشت  فعـض  دشوک 

.رضاح لاح  یسایس  يدنب  فص  لیلحت  هلمج 

انـشآ رتشیب  يارب  تسا ) هدـنام  نآ  هب  يدایز  نامز  هک  هم  هام  لوا  ) رگراک یناهج  زور  تبـسانم  هب  تاجناخراک " یمالـسا  ياهاروش  نوناک   " هیعالطا  3
یم هدافتـسا  غیلبت  مهم  رازبا  کی  تروص  هب  زور  نیا  زا  هک  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  اب  هلباقم  زین  نامورحم و  زا  تیامح  ياه  هبنج  اـب  نارگراـک  ندرک 

.دننک

هرابرد زین  نآ و  هدنیآ  تیعضو  ناریا و  داصتقا  یلعف  تیعضو  زا  يریوصت  هئارا  نارادناتـسا و  رانیمـس  زاگ و  رانیمـس  ود  رد  روهمج  سیئر  ینارنخـس   4
.برغ هطلس  ریز  زا  يداصتقا  ییاهر  هب  لین  تهج  نالوئسم  مدرم و  هفیظو 

ماما هناگادج  ياه  مایپ  ناشیا ، هب  ینیمخ  ماما  خساپ  یمالسا و  يروهمج  درگلاس  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  هب  یبیل  يروهمج  سیئر  یفاذق  کیربت  مایپ   5
.دندوب هدرک  لاسرا  یمالسا  يروهمج  درگلاس  تبسانم  هب  هک  ریازجلا  روهمج  سیئر  هیروس و  روهمج  سیئر  کیربت  ياه  مایپ  هب  ینیمخ 

دض رب  مالسا  ناهج  زا  هدافتسا  ناتسناغفا ، رد  مالسا  هلئسم  حرط  زا  اکیرما  فده  هک  نیا  هرابرد  يروس  تاماقم  زا  دمحا " ردنکـسا  دمحا   " تاراهظا  6
ریگتـسد ییاکیرما  سوساج  کی  تافارتعا  زا  هدوت  بزح  ناـگرا  مدرم " هماـن   " يربخ شرازگ  .سبقلا  یتیوک  هماـنزور  اـب  هبحاـصم  رد  تسا  يوروش 

.دشاب یم  دوخ  دصاقم  رد  نانآ  زا  هدافتسا  يارب  ناناملسم  بیرف  اکیرما  فده  تسا  هتفگ  هک  ناتسناغفا  رد  هدش 

نامزاس ناگرا  دهاجم  هیرـشن  رد  ینیمخ  ماما  عطاق  عضاوم  زا  تیامح  مالعا  اکیرما و  اب  هزرابم  ترورـض  دـحاو  عوضوم  اب  هناگادـج  هلاقم  ود  راشتنا   7
زا تیعبت  مدع  لیلد  هب  هداز  بطق  ردص و  ینب  زا  داقتنا  هب  هدوت  بزح  بلطم  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم  همان  هیرشن  قلخ و  نیدهاجم 

یمالـسا و يروهمج  بزح  هب  تدش  هب  سکعرب  دـهاجم  هیرـشن  بلطم  رد  اما  تسا  هدـش  دـییات  یمالـسا  يروهمج  بزح  عضوم  هدـش و  هتخادرپ  ماما 
.تسا هدش  هلمح  نآ  نارس 

زورما هثداح  هرابرد  نیریـشرصق  نارادساپ  هاپـس  نالوئـسم  قاطالاب و  هاگـساپ  هاشنامرک ، تفن  هقطنم  سیئر  زا  ییاه  شرازگ  : 303 شرازگ لوا  همیمض 
.قاتاپ یتفن  تاسیسأت  هب  هلمح 

نادابآ و نیب  هلول  طوطخ  راـجفنا  هثداـح  هراـبرد  هدوت ، بزح  ناـگرا  مدرم " هماـن   " هماـنزور خروـم 20/1/1359  شرازگ  شرازگ 303 : مود  هـمیمض 
.نآ ياهدمایپ  رهشهام و 

رامشزور 18/1/1359 شرازگ 

سیئر هسلج  لیکـشت  زا  سپ  اه  ناگورگ  هلئـسم  هرابرد  ینیمخ  ماـما  رتفد  هیعـالطا  اـه : ناـگورگ  يارجاـم  رد  ریخا  زور  دـنچ  یلمع  یفیلکتـالب  ناـیاپ 
رد سلجم ، رد  اهنآ  فیلکت  نییعت  ات  اه  ناـگورگ  تسا  هدـش  دـیکأت  هیعـالطا  نیا  رد  ماـما ؛ روضح  رد  بـالقنا  ياروش  ياـضعا  زا  نت  دـنچ  روهمج و 

لح يارب  هرفن  جنپ  تئیه  هناسویأم  ياه  شالت  زا  ندنل  ویدار  شرازگ  .دنام  دنهاوخ  یقاب  نایوجشناد  رایتخا 
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ياه شنکاو  نیتسخن  .تسا  هدـش  لیدـبت  یتافیرـشت  یماقم  هب  ردـص  ینب  هکنیا  روهمج و  سیئر  اب  تاقالم  يارب  اهنآ  دـصق  نارحب و  زیمآ  تملاـسم   1
میرحت ناریا ، اب  کیتاملپید  هطبار  عطق  مـالعا  نویزیولت و  رد  رتراـک  ینارنخـس  رتراـک ، تساـیر  هب  یلم  تینما  ياروش  هسلج  لیکـشت  اـکیرما : تاـماقم 
دیداور رودص  وغل  ناریا ، هدش  دودسم  ياه  ییاراد  زا  هدافتـسا  يارب  یلام  تیاکـش  ناکما  ندروآ  مهارف  وراد ، ییاذـغ و  داوم  هنیمز  رد  یتح  يداصتقا 

( دراد همیمض  ) .نایناریا یلبق  دیداور  دیدمت  مدع  دیدج و 

رارقتسا .کیتاملپید  طباور  عطق  لابند  هب  اکیرما  كرت  يارب  ناریا  ترافس  یناریا  نادنمراک  اه و  تاملپید  هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  هتعاس  تلهم 36   2
یم یماظن  تامیلعت  اکیرما  رد  هک  ناریا  رـسفا  يوجـشناد  هب 209  نوگاتنپ  راطخا  .ناریا  ياـه  يرگلوسنک  ترافـس و  فارطا  رد  يآ.یب.فا  نارومأـم 

( دراد همیمض  ) .دننک كرت  ار  اکیرما  هعمج  بش  همین  ات  هکنیا  رب  ینبم  دندید ،

اکیرما و هب  تاداس  رفـس  رـصم و  تلود  دض  رب  یلم ) تینما  ياروش  دیدج  میمـصت  مالعا  زا  لبق   ) دیفـس خاک  لباقم  رد  یناریا  نایوجـشناد  تارهاظت   3
.کیتاملپید طباور  عطق  ربخ  مالعا  زا  سپ  اکیرما  رد  یناریا  نایوجشناد  شنکاو  زا  يرازگربخ  نیمه  شرازگ  .تارهاظت  نیا  زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ 

هتیمک رد  اکیرما  هجراخ  ریزو  تاراهظا  زا  کـیوزوین  شرازگ  .دـناوخ  رمث  یب  ار  ناریا  هیلع  يداـصتقا  ياـه  میرحت  رتراـک  یتاـباختنا  بیقر  ناـگیر   4
ییاه شرازگ  راشتنا  .ناریا  هب  یماظن  هلمح  طیارـش  ناکما و  هتفرگ و  ماجنا  ناریا  دض  رب  لامعا  يارب  هک  یتامادقا  هرابرد  اکیرما  يانـس  یجراخ  طباور 

نارواشم اب  رتراک  ياه  یـسررب  .یماظن  هلمح  ندوبن  یفتنم  رب  اکیرما  عافد  ریزو  حیرـصت  هلمج  زا  ناریا  هیلع  اـکیرما  یماـظن  مادـقا  لاـمتحا  زا  هدـنکارپ 
مالعا .نارهت  رد  ییاه  فده  نارابمب  يارب  دنه  سونایقا  رد  رقتسم  اکیرما ، ییایرد  يورین  نانابلخ  قایتشا  مالعا  .یماظن  مادقا  هرابرد  دوخ  یسایس  یلاع 

.ناریا تاسیسأت  هب  ییاوه  هلمح  نتسناد  يرورض  رتراک و  تامیمصت  زا  ییاکیرما  روتانس  نرواگ  کم  جرج  تیامح 

يرگید زایتما  نارهت  هدحتم ، تالایا  زایتما  ره  اب  تسپ : نتگنشاو  .رتراک  زورما  يریگ  میمصت  هناتسآ  رد  برغ  يربخ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  یسررب   5
تلآ اه  ناگورگ  دندقتعم  اه  ناگورگ  ياه  هداوناخ  زمیات : كرویوین  .تسا  هدوزفا  هدحتم  تالایا  يراوخ  تفخ و  هب  راک  نیا  اب  رتراک  تسا ؛ هتـساوخ 

؛ اکیرما هرگنک  رد  زیگنا  مغ  هرود  کی  يروآدای  نایناریا و  زیمآریقحت  تایلمع  هرابرد  تینابـصع  ناملآ : پاچ  لگیپشا  .دـنا  هدـش  رتراـک  تلود  تسد 
يراددوخ ناریا  دض  رب  هنامصخ  تاراهظا  زا  دنک  نیمضت  ًابتک  بالقنا  ياروش  هب  اه  ناگورگ  لیوحت  زا  لبق  دیاب  اکیرما  ناگورگ ؛" ناونع  هب  اکیرما  "

پاچ نوبیرتدـلاره  .درادـن  دوجو  ناریا  رد  یمـسر  بطاخم  رگید  رتراک  يارب  هسنارف : پاچ  روتاورـسبآ  لوون  اـکیرما ." يارب  دـنب  هزوپ  کـی  " ؛ دـیامن
اپورا پاچ  میات  .تسا  هداد  نادـیم  نویطارفا  هب  نارهت  کیتانف  رتمک  نارادمتـسایس  هب  هناکریز  فیرظ و  ياه  کمک  ياج  هب  اکیرما  يور  هنایم  هسنارف :
يدازآ يارب  هک  درک  دیهاوخ  هیصوت  ردص  ینب  تندیزرپ  هب  امش  ایآ  دزادرپب ، تقولا  عفد  هب  یلم  ياروش  سلجم  رگا  ناریا : هجراخ  ریزو  اب  هبحاصم  رد 

، سلجم لیکـشت  زا  سپ  یکدـنا  ای  هدـنیآ  هام  ود  یط  مراد  راظتنا  تسین ، یـسرپ  همه  هب  يزاین  باوج : دوش ؟ لسوتم  یـسرپ  همه  کی  هب  اـه  ناـگورگ 
.دوش لح  اه  ناگورگ  لکشم 

هسلج هرابرد  بالقنا  ياروش  يوگنخس  یبیبح  نسح  نانخس  .ماما  اب  دوخ  تاقالم  زا  ردص  ینب  شرازگ  بالقنا و  ياروش  هداعلا  قوف  هسلج  لیکـشت   6
ربارب رد  اروش  لمعلا  سکع  .زورما  هسلج  تامیمـصت  هرابرد  یتشهب  رتکد  تاراهظا  .ادرف  حبـص  هب  نآ  ندـش  لوکوم  هسلج و  ندـنام  مامت  همین  .بشما 

هب اه  ناگورگ  زا  ناریا  هدافتـسا  هرابرد  هدوت  بزح  لیلحت  .ناریا  داصتقا  رب  اکیرما  يداصتقا  میرحت  رثا  هرابرد  ندـنل  ویدار  رـسفم  رظن  .يداصتقا  میرحت 
( دراد همیمض  ) .اکیرما رب  يراشف  رازبا  ناونع 
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.اکیرما ویدار  رد  قارع  ناریا و  طباور  تماخو  ناریا و  دضرب  اکیرما  میقتسم  تادیدهت  ندش  هداد  رارق  مه  رانک  رد   1

ینز تشگ  هتشک ، ناملـس  رد  لباقتم  يزادناریت  يزرم  راون  لوط  رد  هداج  ثادحا  هلمج : زا  قارع  يزرم  تالاقتنا  لقن و  تاکرحت و  تامادقا و  همادا   2
شترا لنسرپ  رارقتسا 400  دورو و  نیریشرصق ، زرم  یکیدزن  رد  نیگنس  رازفا  گنج  لاقتنا  لقن و  اهوردوخ و  ددرت  نیریـشرصق ، لامـش  رد  رتپوک  یله 

، ناریا هب  هلمح  تروص  رد  قارع  شترا  ياهورین  یضعب  ياج  هب  اهورین  نیا  ینیزگیاج  قارع و  شترا  اب  يرصم  ياهورین  يراکمه  رـصقلا ، ما  رد  قارع 
ریاشع زا  يا  هدع  روبع  ناگدازآ ، تشد  ناتـسب و  يزرم  هقطنم  رد  يرافح  تایلمع  لکد و  بصن  رد  اه  یقارع  مادقا  زا  ناتـسزوخ  يرادناتـسا  شرازگ 

.یثعب تاماقم  زا  هسبلا  ياچ و  درآ ، نغور ، جنرب ، لیبق  زا  ییاه  کمک  تفایرد  يارب  زرم  زا  هیدعس  ناتسب و  نیشنزرم 

يرمرادناژ و شرازگ  .نیگنس  ياه  حالس  اب  رهش  تفن  تارادا  یتفن و  تاسیسأت  هب  هلمح  نآ : هب  هتـسباو  لماوع  قارع و  ییاذیا  تالمح  زا  يا  هنومن   3
.هعقاو نیا  هرابرد  نالوئسم  تاراهظا 

هلمح شترا و  نارادساپ و  هاپـس  كرتشم  يراکمه  اب  قارع  لماوع  نیمجاهم و  تسد  هب  نآ  لاغـشا  زا  هام  تشذگ 4  زا  سپ  یسیواب  هاگـساپ  يدازآ   4
.هاگساپ هب  نیمجاهم  ددجم 

( دراد همیمض  ) .يزرم ياه  ناتسا  رد  نآ  تاعبت  قارع و  میقم  نایناریا  هنامحر  یب  نشخ و  جارخا  دنور  همادا   5

، ثعب بزح  سیـسأت  درگلاس  تبـسانم  هب  رـسپ  رتخد و  زومآ  شناد  رازه  یـس  هب  یماظن  شزومآ  هلمج : زا  ناریا  اب  يریگرد  يارب  قارع  ندـش  هدامآ   6
اب هنایارگ  برع  ياهاعدا  حرط  ناریا ، زا  لبق  زور  دنچ  راجفنا  ماقتنا  نتفرگ  هب  مادـص  دـنگوس  هلمج  زا  ناریا  دـض  رب  یتاغیلبت  دـیدش  ياه  تیلاعف  همادا 

 ... . اکیرما و اب  يراکمه  هب  ینیمخ  ماما  ناریا و  ندرک  مهتم  هریزج ، هس  دادرتسا  رب  دیکأت 

هرابرد ثحب  شترا و  كرتشم  داتـس  سیئر  رتفد  رد  یلم  تینما  نویـسیمک  لیکـشت  قارع : تادیدهت  يریگ  جوا  یپ  رد  ناریا ، رد  هداعلا  قوف  كرحت   7
شاب هدامآ  ربخ  مالعا  هسلج ؛ نیا  رد  هاپـس  یتایلمع  هدـنامرف  فیرـشوبا  روضح  یلامتحا و  تالمح  اـب  هلباـقم  يارب  شترا  یگداـمآ  قارع و  تادـیدهت 

ترازو يوس  زا  نانآ  ياه  هداوناخ  دادغب و  رد  ناریا  ترافس  ياضعا  هیلک  یناوخارف.زرم  رد  رقتسم  نارادساپ  هاپس  ياهورین  شترا و  هناگ  هس  ياهورین 
بالقنا ياروش  ياضعا  زا  نت  دنچ  روهمج و  سیئر  تاقالم  .ناگدش  هدـنار  عضو  هرابرد  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  تاراهظا  .یمالـسا  يروهمج  هجراخ 

زا دعب  ردص  ینب  هداز و  بطق  تاراهظا  .ینیمخ  ماما  اب  هجراخ  روما  ریزو  تفن و  ریزو  ینیمخ ، دمحا  دیس  مالسالا  تجح  یقارـشا ، هللا  تیآ  روضح  رد 
بالقنا و ياروش  هداعلا  قوف  هسلج  لیکـشت  .اهاعدا  نیا  هب  خـساپ  نآ و  ياهاعدا  تسا و  هدرک  مهارف  قارع  هک  یتالکـشم  هرابرد  ماـما  اـب  هسلج  ناـیاپ 

( دراد همیمض  ) .هلباقم هب  هناعطاق  میمصت  ذاختا  رب  ینبم  اروش  يوگنخس  یبیبح  نانخس 

ریازج ندوب  یناریا  رب  شترا  كرتشم  داتس  سیئر  رهمداش  راسمیت  دیکأت  قارع ، هب  طوبرم  ریخا  لئاسم  هرابرد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هیعالطا   8
.قارع ياعدا  در  هناگ و  هس 

نارهت و زرابم  تیناحور  هعماـج  يوگنخـس  تاراـهظا  قارع : میژر  ریخا  ياـهاعدا  تامادـقا و  ربارب  رد  ناریا  تیناـحور  فلتخم  عماوج  اـملع و  شنکاو 
لیطعت .قارع  ياهاعدا  نتسناد  رابتعا  یب  يرون و  همالع  نانخس  .یناریا  سرادم  نادرگاش  نایعیـش و  رازآ  حیبقت  ناریا و  یـضرا  تیمامت  ظفح  رب  دیکأت 
مارگلت .قارع  میژر  دض  رب  ییامیپهار  يو و  هداوناخ  ردـص و  هللا  تیآ  يریگتـسد  هب  ضارتعا  رد  رهـش  نیا  ياه  هزاغم  رازاب و  مق و  هیملع  هزوح  ندـش 

.دوش رجنم  ردص  هللا  تیآ  يدازآ  هب  هک  یتامادقا  ماجنا  يارب  ناشیا  زا  تساوخرد  فرشا و  فجن  رد  ییوخ  هللا  تیآ  هب  مق  زا  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ 
هزوح هیعالطا 
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ییامیپهار .روشک  نیا  تموکح  هیلع  مایق  هب  قارع  مدرم  زا  توعد  يزاریش و  هللا  تیآ  نانخـس  .قارع  تموکح  لامعا  زا  راجزنا  زاربا  دهـشم و  هیملع   1
.قارع یثعب  تلود  تامادقا  دض  رب  زیربت  رد  یقرش  ناجیابرذآ  زرابم  تیناحور  هعماج  هزور  هس  رانیمس  رد  ناگدننک  تکرش 

ياهرورت رد  نتشاد  تسد  هب  بزح  نیا  ناعذا  ردص و  هللا  تیآ  يریگتـسد  قارع و  میژر  تامادقا  تیموکحم  هرابرد  قارع  هوعدلا " بزح   " هیعالطا  2
تـساوخرد قارع و  میژر  تامادـقا  تیموکحم  رد  دـنا ) هدرک  نصحت  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  هک  " ) قارع یمالـسا  راکیپ  نامزاس   " هیعـالطا .ریخا 

.قارع هیلع  ییامیپهار  رد  تکرش  يارب  مق  مدرم  زا   " قارع زرابم  تیناحور  هعماج  توعد  .قارع  ثعب  میژر  اب  هزرابم  يارب  ماما  زا  تیامح 

.وکسم ویدار  رتیور و  يرازگربخ  یس.یب.یب ، ویدار  رد  قارع  ناریا و  نیب  نارحب  یسررب  باتزاب و   3

نیا هرابرد  ماظن  رد  مکاح  ياه  حانج  اب  نانآ  عامجا  هدـنهد  ناشن  هک  قارع  تامادـقا  اهاعدا و  هب  ماـظن  دـقتنم  یلخاد  یـسایس  ياـه  ناـیرج  شنکاو   4
هداد و همتاخ  اه  يزیگنا  هنتف  نیا  هب  رت  عیرس  هچره  قارع  ثعب  تلود  هک  میتسه  نآ  راتساوخ  ام  قلخ : نیدهاجم  نامزاس  يوگنخـس  کی  تسا : هلئـسم 

ندز نماد  يانعم  هب  قارع  ینونک  عضوم  زرابم : ناناملـسم  شبنج  .دنادرگن  مهارف  ار  اه  قلخ  هقرفت  اه و  تسیلایرپما  رطاخ  تیاضر  بابـسا  نیا  زا  شیب 
قارع یلصا  فده  هدوت : بزح  يزکرم  رداک  ياضعا  زا  یکی  .دوش  شومارف  راوخناهج  مسیلایرپما  هک  تسا  یلـصا  داضت  لباقم  رد  یعرف  ياهداضت  هب 

رامثتـسا رامعتـسا و  تسد  تلآ  تلود  نیا  هک  تسا  نآ  هناشن  قارع  یثعب  تلود  تاراهظا  ناریا : یلم  ههبج  يوگنخـس  .تسا  ناریا  بالقنا  اب  تفلاـخم 
شبنج  " يزکرم ياروش  وضع  یماـس  مظاـک  .تسین  يراـظتنا  فـالخ  زیچ  قارع  یثعب  تلود  تاـکیرحت  ناریا : تلم  بزح  ریبد  رهورف  شویراد  .تسا 

یگدرکرـس هب  مسیلایرپما  زا  دـیآ  یم  ام  رـس  رب  هچره  هکنیا  تسا و  یتسیلایرپما  دـض  ًاتاذ  ام  یمالـسا  بالقنا  اـماج :") ، ) ناریا ناملـسم  مدرم  یبـالقنا 
دیکأت ار  ریازج  نیا  رب  ناریا  تیمکاح  هناعطاق  ام  يو :] ناهارمه  يداوجدیس و  جاح  رغـصا  یلع  ] شبنج یـسایس  هورگ  .تسین  راعـش  کی  تسا ، اکیرما 

يارب قارع  میژر  هک  تسا  يا  هناحوبذم  ياه  شالت  زا  یئزج  زین  یقارع  نایعیـش  نایناریا و  جارخا  قلخ : ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هیعالطا  .مینک  یم 
بناج زا  هناگ  هس  ریازج  عوضوم  ددجم  ندرک  مَلَع  رگراک : هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  .دروآ  لمع  هب  قارع  ناریا و  قلخ  نایم  دـنویپ  فیعـضت 
تـسد هجوـت  مدـع  ببـس  هب  تسیناریا :" ناـپ   " بزح هیناـیب  .تسا  قارع  تلم  یتسیلانویـسان  تاـساسحا  هـب  ندز  نـماد  يارب  يا  هلیـسو  عـقاو  رد  قارع 
همیمض ود  ) .تسا هتفرگ  رارق  هقطنم  هدناشن  تسد  ياه  تموکح  يرامعتـسا و  تارطاخم  دروم  یناریا  گرزب  هعماج  یـضرا  یتایح و  عفانم  ناراکردنا ،

( دراد

هل و هموک  تارکمد ، بزح  ياه  تیاور  .هقطنم  رد  ماظن  ياهورین  روضح  یلکروط  هب  شترا و  رارقتـسا  دض  رب  درک  حلـسم  ياه  هورگ  یتاغیلبت  راشف   5
بزح هب  نانآ  لیوحت  یگدنزاس و  داهج  وضع  راهچ  يریگتسد  .جدننس  هناب و  عاضوا  نارایماک و  زورما  ياه  يریگرد  زا  زکرم  میقم  ياهدرک  تیعمج 

.تارکمد

ناناملسم تیمولظم  رکذ  نارایماک و  لبق  زور  راهچ  ثداوح  هرابرد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  نامزاس  هیعالطا  راشتنا   6
دـض بازحا  يرازگربخ و  هنامیمـص  يراکمه   " رطاخ هب  سراپ  يرازگربخ  زا  دـیدش  داقتنا  ماـظن و  فلاـخم  حلـسم  بازحا  هناـشنمدد "  " راـتفر درک و 

( دراد همیمض  ود  ) .يرازگربخ نیا  هیفصت  تساوخرد  و  بالقنا "

یگدنیامن تئیه  " رابتعا مدـع  درک ، حلـسم  ياه  هورگ  حالـس  علخ  ترورـض  هرابرد  ناتـسدرک  يارب  تلود  هژیو  تئیه  وضع  نایغابـص  مشاه  تاراهظا 
هب يدیدج  تین  نسح  تئیه  هکنیا  رب  ینبم  ینیسح  نیدلازع  خیش  رتفد  سیئر  ياعدا  بیذکت  هقطنم و  رد  شترا  روضح  موزل  درک ،" قلخ 
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مالعا ار  اهدرک  يداهنـشیپ  هدش  بیوصت  هدش و  حالـصا  حرط  لوا  دـیاب  تلود  مدرم : همان  همانزور  زورما  هرامـش  رد  هدوت  بزح  .دور  یم  ناتـسدرک   1
.دنراذگب نیمز  ار  اه  حالس  هک  دهاوخب  اهنآ  زا  دعب  دنک و 

یـسایس ياه  هورگ  ياه  ییامیپهار  هیلک  ندـش  مالعا  عونمم  .یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا  یـسایس  نواعم  نابز  زا  هقطنم  عاضوا  ندرک  فیـصوت  مارآ   2
.ناتسا نیمأت  ياروش  هیعالطا  رد  زوجم  نودب 

هدز بوشآ  قطانم  اهزرم و  لرتنک  هژیو و  تئیه  هقطنم ، عاضوا  هرابرد  یمالـسا  بالقنا  همانزور  اـب  یبرغ  ناـجیابرذآ  رادناتـسا  یـصاصتخا  هبحاـصم   3
هب ولمـساق  هداشگرـس  همان  رد  هدش  حرطم  تاماهتا  هب  خـساپ  رد  روشک  لک  يرمرادـناژ  سیئر  داژنریهظ  راسمیت  ینویزیولت  ویدار و  هبحاصم  .ناتـسدرک 
رد وحن  هچ  هب  تسین  ناریا  هب  قلعتم  هک  یـسور  ياـه  هحلـسا  هک  شـسرپ  نیا  حرط  اـنراق و  هدـقن و  ثداوح  عوقو  یگنوـگچ  حیرـشت  روـهمج و  سیئر 

.تسا هتفرگ  رارق  درک  حلسم  ياه  هورگ  رایتخا 

رد روشک  برغ  هب  ماما  یمازعا  هدنیامن  ینامرک  تاراهظا  هرابرد  هل  هموک  نالوئسم  زا  یکی  ینیـسح و  نیدلازع  خیـش  رتفد  نالوئـسم  زا  یکی  شنکاو   4
.هل هموک  یتسینومک  هورگ  اب  ینیسح  نیدلازع  خیش  طابترا  دروم 

رد مینکـشب " مه  رد  ار  مزیلایرپما  لماوع  ياه  هئطوت  دوخ  یبالقنا  يرایـشوه  اب   " ناونع اب  ناتـسرل  هخاش  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  هیعـالطا   5
ییادف و ياه  کیرچ  نامزاس  دض  رب  هاپس و  زا  تیامح  رد  درجورب  مدرم  گرزب  ییامیپهار  .دورد  ثداوح  هرابرد  نارادساپ  هاپس  يرگاشفا  هب  شنکاو 

رادفرط زرابم  نازومآ  شناد  هیعالطا  زین  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  ناراداوه  هدش  رشتنم  هیعالطا  بیذکت  درجورب و  نارادساپ  هاپس  هیعالطا  .شنادحتم 
( دراد همیمض  ) .درجورب رگراک  هقبط  يدازآ 

یم رارق  یبهذمریغ  پچ  ياه  هورگ  یسایس  هدافتسا  ءوس  دروم  ناتسا  نیا  تیعقوم  هب  هجوت  اب  هک  ناتسزوخ  رد  یـسایسریغ  ثداوح  زا  ییاه  شرازگ   6
نارادفرط نارادساپ و  هاپـس  نالوئـسم  تاراهظا  رهـش و  نیا  ناراکیب  هب  طوبرم  عمجت  رد  رفن  ود  ندـش  یمخز  رفن و  کی  ندـش  هتـشک  رهـشهام : .دریگ 

زا یهورگ  يوس  زا  يزرواشک  نواعت  کناب  ياه  هشیش  يرادنامرف و  يدورو  رد  هشیش  نتسکش  نامیلس : دجـسم  .هراب  نیا  رد  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ 
رد اهنآ  ناراداوه  و  رلیو " رتساف  " تکرـش یجارخا  نارگراک  زا  یهورگ  ییامیپهار  زاوها : دـندوب ، هدـمآ  رهـش  نیا  هب  يروف  ماو  نتفرگ  يارب  هک  ریاشع 

( دراد همیمض   ) .ییامیپهار تیعونمم  رب  ینبم  زاوها  یمالسا  بالقنا  ناتسداد  هیعالطا  مغر  هب  نارگراک  جارخا  هب  ضارتعا 

نیمز میـسقت  لکـشم  لح  يارب  ناردنزام  يرادناتـسا  هطوحم  رد  دبنگ  هقطنم  ياه  یناتـسیسریغ  اه و  یناتـسیس  یمالـسا  ياهاروش  ناگدنیامن  عمجت   7
بالقنا دض  يرادرب  هرهب  هقطنم و  رد  نیمز  هلئسم  هرابرد  دبنگ  عرش  مکاح  هاگداد و  سیئر  يزیربت  يوسوم  نسحمدیـس  تاراهظا  .هقطنم  یتعارز  ياه 

.نآ زا 

باـتک ندز  شتآ  تاـعمجت و  هب  هلمح  ندومن  موکحم  رد  قلخ ) نیدـهاجم  ناـمزاس  یـششوپ  ياـه  هورگ  زا  " ) ناملـسم نانادـقوقح  نمجنا   " هیناـیب  8
یفنص یسایس و  نوناک  نمجنا و  هورگ ، هداشگرس 40  ياه  همان  جرد  .نآ  نالماع  تازاجم  يارب  روهمج  سیئر  زا  تساوخرد  تایرشن و  اه و  یـشورف 

ناگرا مدرم " همان   " شرازگ .دادـماب  همانزور  رد  یلخاد  ياه  هئطوت  زا  يریگولج  يارب  ناـشیا  زا  دومنهر  تساوخرد  ماـما و  هب  قلخ  نیدـهاجم  راداوه 
.سابعردنب دنوامد و  ياهرهش  رد  بزح  نیا  بتک  تایرشن و  شورف  لحم  هب  هلمح  زا  هدوت  بزح 

مایپ هنیمز  رد  يا  هلاقم  ناریا :" ياه  تسینومک  هیداحتا  " ناگرا تقیقح "  " همان هتفه  هرامش  نیمراهچو  تصش  رد  هدش  رـشتنم  بلاطم  زا  ییاه  هنومن   9
، درتسگ یم  ماد  اکیرما   " ناونع تحت  يا  هلاقم  تسا ؛ هتـسناد  بالقنا  ياهدرواتـسد  هب  ددـجم  شروی  يارب  یکـسمتسم  ار  نآ  هک  ینیمخ  ماما  يزورون 
هب هلمح  يواح  مینکـشب " مه  رد  ار  درک  قلخ  هیلع  هئطوت   " ناونع اب  يا  هلاـقم  ردـص ؛ ینب  ماـما و  هب  رتراـک  ماـیپ  هراـبرد  دنـشاپ " یم  هناد  ناراکـشزاس 

.شترا ماظن و  نالوئسم 
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زا یتداعس "  " همکاحم هلمج : زا  فلتخم  تاعوضوم  هرابرد  ناراگنربخ  تالاؤس  هب  خساپ  بالقنا و  لک  ناتـسداد  یـسودق  ياقآ  یتاعوبطم  هبحاصم   1
اب دارفا  يریگتـسد  تلع  رگراک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  تیزکرم  ياـضعا  زا  مارهـش " یقت  قلخ و" نیدـهاجم  ناـمزاس  تیزکرم  ياـضعا 
زاگ تفن و  ياه  هلول  ناگدننکرجفنم  مادعا  همکاحم و  يریگتسد ، و  ناقرف ،" هورگ  " ربهر همکاحم  نیهاش ،" هورگ  " يریگتـسد ماما ، وفع  نامرف  دوجو 

.ناتسزوخ رد 

.زیخاتسر بزح  گرزب  نامتخاس  زا  هدافتسا  یگنوگچ  هرابرد  نارهت  يرادرهش  نکسم و  داینب  فالتخا   2

.روهمج سیئر  اب  سلجم  یگنهامه  موزل  رب  ینبم  ردص  ینب  عضوم  رب  دیکأت  اب  سلجم " روهمج و  سیئر   " ناونع اب  یمالسا  بالقنا  همانزور  هلاقمرس   3

: هلمج زا  یفلتخم  تاعوضوم  هرابرد  نآ  رد  هک  یلم " داشرا  ترازو   " نتلوب رد  ندـنل  پاـچ  تسیا  لدـیم  هلجم  اـب  ردـص  ینب  هبحاـصم  همجرت  جرد   4
کیرچ اب  طابترا  نانآ ، لابق  رد  ردـص  ینب  درکلمع  يریگ و  میمـصت  فلتخم  زکارم  یـساسا ، نوناق  رد  ماما  شقن  هب  هجوت  اـب  ردـص  ینب  تردـق  نازیم 

.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  اهدرک و ...  لکشم  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  یناغفا و  ياه 

فرـصم هب  روشک  لخاد  رد  یفاضا  ياهزاگ  هک  یحرط  هیهت  يارب  زاگ  یلم  تکرـش  هب  تفن  ریزو  روتـسد  .يوروش  هب  ناریا  زاگ  رودـص  عطق  مـالعا   5
.دسرب

ندرک تخاونکی  يارب  کپوا  هداعلا  قوف  هسلج  لیکـشت  زا  هک  يدوعـس  ناتـسبرع  تفن  ریزو  نانخـس  هرابرد  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  رظن  راهظا   6
.دوب هداد  ربخ  تدم  هاتوک  رد  ماخ  تفن  تمیق 

ناونع هب  سیئوس  ترافس  زا  هلئسم  نیا  يریگیپ  تساوخرد  رصم و  میژر  فلاخم  ياه  تیلاعف  ماهتا  هب  رصم  میقم  یناریا  يوجشناد  شـش  يریگتـسد   7
یم رت  خاتسگ  رـصم  بصعتم  ناناملـسم  ناونع " اب  هاش  روضح  هب  رـصم  نایارگ  مالـسا  تاضارتعا  زا  نوبیرتدلاره  شرازگ  .رـصم  رد  ناریا  عفانم  ظفاح 

( دراد همیمض  ".) دنوش

.اه ینیطسلف  يارب  اکیرما  يداهنشیپ  يراتخمدوخ  ندرک  فیصوت  شزرا  یب  زمیات و  هلجم  اب  تافرع  رسای  هبحاصم   8

.ناریا اب  کیتاملپید  طباور  عطق  مالعا  رتراک و  زورما  ینویزیولت  ینارنخس  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  لماک  نتم  : 327 شرازگ همیمض 

تاملپید هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  میمـصت  غالبا  یگنوگچ  تیعقوم و  هرابرد  نتگنـشاو  زا  سراـپ  يرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  : 321 شرازگ همیمض 
.راب تناها  ياهدروخرب  اب  هارمه  یناریا  ياه 

.هدوت بزح  لیلحت  رد  اه  ناگورگ  هلئسم  قباوس  یسررب  : 332 شرازگ همیمض 

.ناگدش هدنار  اب  یقارع  نارومأم  یناسناریغ  راتفر  هوحن  زا  یمالسا  بالقنا  همانزور  سراپ و  يرازگربخ  شرازگ  : 337 شرازگ همیمض 

هداعلا قوف  هسلج  نایاپ  زا  سپ  قارع  هراـبرد  بـالقنا  ياروش  وضع  هس  رف  نیعم  یناجنـسفر و  یمـشاه  یتشهب ، ناـیاقآ  تاراـهظا  : 339 شرازگ همیمض 
.بالقنا ياروش 

هب هتـسباو  زین  ار  ناریا  شترا  قارع ، میژر  ندرک  موکحم  رانک  رد  هک  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  هیعالطا  لـماک  نتم  : 344 شرازگ لوا  همیمض 
.تسا هدناوخ  اکیرما 

قارع میژر  تیموکحم  ناونع  هب  هک  رگراک  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  عضاوم  مالعا  زا  نتم ) رب  هوالع  ) ییاـه شخب  : 344 شرازگ مود  همیمض 
.تسا هدرک  هلمح  ناریا  شترا  ماظن و  نارس  هب 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1444 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگرمـشیپ هیلع  سراپ  يرازگربخ  هئطوت   " ناونع اب  سراپ  يرازگربخ  دض  رب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  لبق  زور  ود  هلاقم  : 346 شرازگ لوا  همیمض 
". درک ناملسم 
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نیا اب  سراـپ  يرازگربخ  دروخرب  عون  ناراـیماک و  ثداوح  هراـبرد  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  ناـمزاس  هیعـالطا  لـماک  نتم  : 346 شرازگ مود  هـمیمض 
.عوضوم

يا هیعالطا  جرد  .اه  همانزور  رد  هدش  رشتنم  بلاطم  دورد و  هثداح  هرابرد  دهاجم  هیرشن  رد  قلخ  نیدهاجم  يوگنخس  تاراهظا  شرازگ 351 : همیمض 
.مدرم همان  همانزور  رد  دورد  هثداح  هرابرد  هدوت  بزح  ناراداوه  ياضما  اب 

.رهشهام زورما  هثداح  زا  یمالسا  يروهمج  مدرم و  همان  ياه  همانزور  هناگادج  ياه  تیاور  : 352 شرازگ همیمض 

نایوجـشناد ياه  ضارتعا  زا  تسا ) هدـش  جرد  تسپ  نتگنـشاو  رد  ًالبق  هک  ) نوبیرت دـلاره  زورما  هرامـش  شرازگ  زا  ییاه  شخب  : 362 شرازگ همیمض 
هداد ربخ  ناناملسم  اب  نایحیسم  فالتخا  زا  هراشا و  ناریا  زا  اه  يرصم  يرادربوگلا  هب  نآ  رد  هک  لیئارسا  حلص  نامیپ  رصم و  رد  هاش  روضح  هب  يرـصم 

 . تسا هدش 

رامشزور 19/1/1359 شرازگ 

تردـقربا هک  ار  ییاهن  يزوریپ  هعیلط  نیا  ناریا  هدـنمزر  تلم  :» ناریا اب  اکیرما  یـسایس  هطبار  عطق  مالعا  هب  شنکاو  رد  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ   1
عوضوم زا  دـعب  ینیمخ ، ماما  مایپ ، نیا  رد  .دراد » قح  دریگب  نشج  رگا  تسا  هدرک  اه  يرگلواـپچ  هب  نداد  همتاـخ  ینعی  هطبار  عطق  هب  راداو  ار  یکاـفس 

ار یتاـکن  قارع " شترا   " هلجد و تارف و  ریاـشع  قارع ،" فیرـش  مدرم   " ندادرارق بطاـخم  اـب  هتخادرپ و  نآ  یثـعب  میژر  قارع و  عوضوم  هب  اـکیرما ،
.تسا هدرک  دزشوگ  نانآ  فیاظو  مادص و  میژ  هرابرد ر 

عـضو هک  اروش -  هینایب  ناـیاپ  رد  ات 13:30  تعاس 7:30  زا  روشک  نارادناتـسا  هیلک  روضح  اب  بـالقنا  ياروش  هتـشذگ  بش  هداـعلا  قوف  هسلج  همادا   2
نیا هرابرد  بالقنا  ياروش  يوگنخـس  یبیبح  نسح  رتکد  تاراهظا  .تفای  راشتنا  هدرک -  فیـصوت   " هداعلا قوف  ییانثتـسا و  ًالماک  یطیارـش   " ار ینونک 

داقتنا رانک  رد   ) ماظن فلاخم  ياه  هورگ  زا  داقتنا  رد  زین  هطبار و  عطق  رد  رتراـک  لـمع  اروش و  تامیمـصت  هراـبرد  ردـص  ینب  هبحاـصم  .كرتشم  هسلج 
( دراد همیمض  (. ) ماظن یلخاد  یسایس  يابقر  زا  یحیولت 

هسلج و نیا  هرابرد  ناراگنربخ  تالاؤس  هب  ردـص  ینب  خـساپ  ینیمخ ، ماما  روضح  رد  بـالقنا  ياروش  ياـضعا  رگید  روهمج و  سیئر  هسلج  لیکـشت   3
زور رد  ییاـمیپهار  ییاـپرب  يارب  ناـنآ  زا  توعد  ناریا و  تلم  هب  باـطخ  يروـهمج  سیئر  ماـگنه  بش  ماـیپ  .قارع  تازواـجت  ربارب  رد  ناریا  تامادـقا 

.هعمج

رب اکیرما  تاماقم  دـیکأت  .اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  لامتحا  هب  ییاـکیرما  تاـماقم  یـضعب  يربخ و  لـفاحم  ياـه  هراـشا   4
لفاحم رد  اکیرما  یماظن  هلمح  لامتحا  هرابرد  راظتنا  تلاح  یمگرد و  رـس  .رتراـک  دـیدج  مادـقا  زا  زیمآداـقتنا  اـی  قلطم  تیاـمح  نمـض  یماـظن  مادـقا 

لماک شاب  هدامآ  تلاح  هب  سراف ) ) جیلخ هقطنم  ياهروشک  دوب  هتـشون  هک  تیوک  پاچ  هسایـسلا "  " همانزور ربخ  بیذکت  .سراف  جیلخ  هقطنم  یـسایس 
.تیوک تلود  رواشم  ریزو  ینیسح  زیزعلادبع  هلیسو  هب  دنا ، هدمآ  رد 

یعنام ار  نآ  هک  ییاکیرما  ًاصوصخ  یعمج  ياه  هناسر  رد  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  تروص  رد  نآ  یلامتحا  ياه  شنکاو  يوروش و  هلئسم  حرط   5
.دنناد یم  اکیرما  یماظن  مادقا  ربارب  رد 

ار عاضوا  ایناتیرب  سیلگنا : هجراخ  ترازو  .تسا  هدوب  اکیرما  رظن  دروم  هک  نانچنآ  هن  ناریا ؛ اب  یـسایس  هطبار  عطق  داهنـشیپ  هب  اکیرما  نادـحتم  شنکاو 
کش و دشاب  یلبق  تامادقا  زا  رترثؤم  رتراک  دیدج  تامادقا  هکنیا  رد  نارـسفم ، هدیقع  هب  ندنل : ویدار  .تسا  هتفرگن  یمیمـصت  چـیه  یلو  دراد  رظن  ریز 

یقطنم ریبدـت  هدرک ، عطق  درادـن  دوجو  تساه  تدـم  هک  ار  تابـسانم  نیا  هک  رتراک  شیرتا : مظعاردـص  یکـسیارک  ونورب  .دراد  دوجو  يداـیز  دـیدرت 
تلود یساسا  تسایس  رد  نپاژ : ریزو  تسخن  .تسا  هدیشیدنا 
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نارهت رد  ار  دوخ  ترافـس  روشک  نیا  ایلارتسا : تلود  .دمآ  دـهاوخن  دوجو  هب  يرییغت  تسا  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يروف  يدازآ  راتـساوخ  هک  نپاژ   1
دوخ شالت  هب  للم  نامزاس  دحتم : للم  نامزاس  يوگنخـس  .درک  ظفح  یناریا  تاماقم  اب  ار  طابترا  ناوت  یم  ایلارتسا : هجراخ  ریزو  .درک  دـهاوخن  لیطعت 

.داد دهاوخ  همادا  هلئسم  زیمآ  تملاسم  لح  يارب 

نیرت مک  رتراک  میرحت  هک  دندقتعم  نارهت  رد  يداصتقا  ناسانـشراک  رتیور : .ناریا  دض  رب  اکیرما  دـیدج  ياه  میرحت  ریثأت  نازیم  هرابرد  نارـسفم  رظن   2
رد اما  دـش  مالعا  رتراک  بناج  زا  ًامـسر  هبنـشود  اکیرما  ناریا و  يراجت  طباور  عطق  دـنچ  ره  هسنارف : يرازگربخ  رـسفم  تشاد .  دـهاوخن  ناریا  رب  يرثا 

نراو .نانآ  لمعلا  سکع  دـیدج و  ياه  تازاجم  لامعا  هب  کمک  يارب  شنادـحتم  زا  اـکیرما  تساوخرد  .تسا  هتـشاد  دوجو  شیپ  یتدـم  زا  نیا  عقاو 
هعماج هب  کیدزن  عبانم  .دـندنویپب  ام  هب  تامادـقا  یخرب  ماجنا  رد  ات  میهاوخ  یم  دوخ  نادـحتم  زا  لقادـح  اـم  اـکیرما : هجراـخ  ریزو  نواـعم  رفوتـسیرک 

: اکیرما ویدار  .دـنک  ینابیتشپ  ناریا  دـض  رب  هدـحتم  تالایا  ياـه  میرحت  زا  تساوخ  هعماـج  نیا  زا  ًامـسر  اـکیرما  تلود  لـسکورب : رد  اـپورا  يداـصتقا 
هنوگ چیه  ناتسلگنا : هجراخ  ترازو  يوگنخس  .دتفا  رثؤم  ات  تسا  اکیرما  نادحتم  يراکمه  مزلتـسم  ناریا  میژر  دض  رب  اکیرما  ياه  میرحت  زا  يرایـسب 
ناریا خساپ  ًاقیقد  دیاب  مینک  ذاختا  ار  دوخ  میمصت  هکنآ  زا  شیپ  نپاژ : ریزو  تسخن  اریهوا  یشویاسام  .تسا  هدشن  هتفرگ  یمادقا  ماجنا  تهج  یمیمصت 
هرابرد اداناک  دـهد  همادا  یللملا  نیب  قوقح  ضقن  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  نتـشاد  هگن  اب  ناریا  رگا  اداناک : ریزو  تسخن  رتفد  هینایب  .مینک  یـسررب  ار 

نیا ایلاتیا :) ) اتـسوگا يزاس  رتپوک  یله  تکرـش  يوگنخـس  .درک  دهاوخ  تروشم  دوخ  یلـصا  نادحتم  اب  ناریا  دـض  رب  يرتدـیدش  مادـقا  ماجنا  لامتحا 
نیا دروآ و  دـهاوخ  رد  قیلعت  تلاـح  هب  ار  ناریا  هب  یکدـی  تاـعطق  رتپوک و  یله  شورف  اـیلاتیا  اـکیرما و  ياـه  تلود  نیب  تارکاذـم  ماـجنا  اـت  تکرش 

.نادحتم رظن  بلج  يارب  اکیرما  رد  اه  شالت  همادا  .تسین  ایلاتیا  بناج  زا  میرحت  ینعم  هب  میمصت 

رب نآ  ریثأت  اکیرما و  يداصتقا  میرحت  هرابرد  نآ  رد  هک  یجراـخ  یلخاد و  ناراـگنربخ  روضح  اـب  تفن  ریزو  رف  نیعم  ربکا  یلع  یتاـعوبطم  هبحاـصم   3
نپاژ يراددوخ  لابق  رد  ناریا  لمعلا  سکع  تفن ، ياه  هلول  زا  تظافح  هلئسم  تفن ، ياه  هلول  راجفنا  یپ  رد  ناریا  تفن  دیلوت  نازیم  ناریا ، تفن  عیانص 

( دراد همیمض  ) .دمآ نایم  هب  نخس  اه ، ناگورگ  هلئسم  نآ و  بقاوع  ناریا و  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  ناریا ، تفن  دیرخ  زا 

ندرک نیزگیاج  يارب  يرادـهب  ترازو  شالت  هلمج  زا  نآ  یلامتحا  تاریثأـت  ندرب  نیب  زا  اـکیرما و  يداـصتقا  میرحت  اـب  هلباـقم  يارب  ناریا  تامادـقا   4
ناـناگرزاب و روـضح  اـب  يا  هـسلج  لیکــشت  روـشک و  لـخاد  رد  یتشادــهب  تازیهجت  دــیلوت  شیازفا  ییوراد و  عباـنم  نیمأــت  يارب  رگید  ياــهروشک 

میرحت هطبار و  عطق  یپ  رد  روشک  يزرا  لئاسم  زا  ناهیک  لصفم  شرازگ  .هناخترازو  نیا  لحم  رد  یناگرزاب  ترازو  و  یفنص " روما  هتیمک  " ناگدنیامن
نیا راثآ  يارب  یتیمها  ناریا  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  یمومع  لمعلا  سکع  زا  هزات : ياه  میرحت  مالعا  يدنب  عمج  رد  ندنل  ویدار  .اکیرما  يداصتقا  ياه 

.دنتسین لئاق  میرحت 

ناریا ناگدنیامن  زا  ریغ  هب  اکیرما  زا  یناریا  ياه  تاملپید  جارخا  .اکیرما  هب  نایناریا  رفس  رما  رد  لالخا  اکیرما : ناریا و  نیب  دیدج  تیعضو  ياهدمایپ   5
.دحتم للم  نامزاس  رد 

.روشک ود  ياه  هناسر  شرازگ  قبط  هطبار  عطق  زا  اکیرما  ناریا و  مدرم  تیاضر  مالعا   6

هزور میناوت  یم  ام  :» یمالـسا يروهمج  بزح  .هزراـبم  همادا  رب  دـیکأت  اـکیرما و  ناریا و  نیب  هطبار  عطق  زا  یـسایس  فلتخم  بازحا  اـه و  هورگ  لابقتـسا 
« .مینک ظفح  ار  نامدوخ  لالقتسا  ات  تفرگ  میهاوخ  میریگب و 

ام بالقنا  تلم و  ررض  هب  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  اکیرما  لمع  :» یمالسا بالقنا  نیدهاجم  نامزاس 
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نـساحم ام  بالقنا  يارب  تسا و  هدوب  ینیب  شیپ  لـباق  اـم  يارب  اـکیرما  اـب  هطبار  عطق  :» يدازآ تضهن  .دوش » یم  ماـمت  نآ  عفن  هب  رایـسب  هکلب  تسین ،  1
هزرابم کی  راب  تسا  هدامآ  ناریا  ناملـسم  رادیب و  تلم  :» زرابم ناناملـسم  شبنج  .دشاب » رثؤم  رایـسب  دـناوت  یم  بالقنا  موادـت  تهج  رد  دراد و  يدایز 

يوتحم و دبای و  تّدح  تدش و  مسیلایرپما  اب  زاس  تشونرس  تازرابم  هچ  ره  :» دیدح يدیحوت  نامزاس  .دشک » شود  هب  ار  گرزب  ناطیـش  هیلع  ینالوط 
داد هزاجا  دوخ  ریلد  نادنزرف  هب  هک  زور  نآ  ناریا  تلم  :» ناریا تلم  بزح  ریبد  رهورف  شویراد  .دـش » دـنهاوخ  رتایوپ  رتدازآ و  اه  هدوت  دـنک  ادـیپ  قمع 

ًالمع اکیرما  ناریا و  طباور  :» ناریا یلم  ههبج  يوگنخـس  اسراپ  رتکد  .دوب » هدرک  زاـغآ  ار  هطبار  عطق  نیا  دـنک  لاغـشا  ناریا  رد  ار  اـکیرما  هناخـسوساج 
ار اکیرما  اب  گنج  ناریا  زا  هاش  جارخا  نامز  زا  ام  تلم  :» شبنج هورگ  ناربهر  زا  يداوجدیـس  جاح  رغـصا  یلع  رتکد  .دوب » هدـش  عطق  هک  دوب  اـه  تدـم 

هطبار عطق  رتراک ، مایپ  ياشفا  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  هناعطاق  يریگ  عضوم  زا  يرازگـساپس  اب  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  :» قلخ نیدـهاجم  نامزاس  .درک » زاـغآ 
يارب تسا  يرگید  يزوریپ  دادـیور  نیا  :» قلخ ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  .دـیوگ » یم  کیربت  نامرهق  مدرم  مومع  هب  ار  ناریا  اـب  اـکیرما  کـیتاملپید 

ياقترا تهج  رد  يرگید  مهم  لماع  اکیرما  تلود  اب  هطبار  عطق  (:» عاـجترا دـض  مسیلایرپمادـض -  ) یـسایس ناینادـنز  نوناـک  .ناریا » مورحم  ياـه  هدوت 
ناشن رگید  راب  راوخ  ناهج  راکتیانج  نیا  :» ناریا هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  .تسا » ام  نهیم  مدرم  کیتارکمد  یتسیلایرپما -  دـض  تازراـبم  رتشیب  هچره 

هیلع هشیمه  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  طخ  :» ناریا ناربجنر  بزح  .تسا » ام  روشک  اـم و  قلخ  اـم ، بـالقنا  یلـصا  نمـشد  هک  داد 
تارکمد بزح  يزکرم  هـتیمک  وـضع  یناداـگ  لـیلج  .دـبای » هـمادا  اـهنآ  زا  یگتــسباو  عـطق  اـت  ناـنچمه  دـیاب  هدوـب و  برغ  قرــش و  ياـه  تردــقربا 

داقتعا :» زکرم میقم  ياهدرک  تیعمج  يوگنخس  .تسا » هدوب  ور  هبور  جاوما  هنوگ  نیا  اب  دروآ  تسد  هب  ار  دوخ  لالقتسا  هک  مه  يروشک  ره  :» ناتسدرک
« .دنوش دحتم  ناهج  رسارس  ناریا و  رد  اکیرما  مزیلایرپما  اب  عطاق  هزرابم  تهج  رد  دیاب  یبالقنا  یقرتم و  ياهورین  همه  میراد 

يرظنم زا  کیره  هک  ریـسفت ، شرازگ و  ربخ ، بلاق  رد  ناهج  ياه  هناسر  یمامت  رد  اـکیرما  ناریا و  نیب  ریخا  ثداوح  عیـسو  باـتزاب  زا  ییاـه  هنومن   2
اه میرحت  نیا  ...تشاد  دهاوخن  ینادنچ  رثا  روشک  ود  يراجت  طباور  رد  ریخا  يداصتقا  ياه  میرحت  یس.یب.یب : ویدار  .دنا  هتخادرپ  هلئسم  نیا  هب  صاخ 
رد یمومع  راکفا  نیکست  بجوم  تسا  نکمم  اه  تازاجم  نیا  نیدراگ : همانزور  .درک  دهاوخ  فیعضت  هتشذگ  زا  شیب  ار  ور  هنایم  ياه  هورگ  تیعقوم 

ناکما ) یلاوحا عاضوا و  نینچ  رد  تخادنا ...  دهاوخن  ولج  تسا  هدـش  نییعت  هدـنیآ  ناتـسبات  هک  ار  اه  ناگورگ  هلئـسم  لجالا  برـض  یلو  دوش  اکیرما 
هک نیا  زج  دـنک  یم  اود  ار  يدرد  هچ  ناریا  تازاـجم  برغ ) رد  هوـقل  اـب  ناـیماح  هب  هـلمح  يارب  ناریا  مزع  قارع و  يوروـش و  هلیـسو  هـب  ناریا  هـیزجت 
هب نایوجشناد  تبقارم  تحت  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  هرابرد  ردص  ینب  ساسح  فیرظ و  تارکاذم  رتیور : دیازفا ؟ یم  دوجوم  تالکشم  رب  دنچ  یتالکشم 

راـثآ ولراـک : تنوم  ویدار  یبرع  شخب  .تسا  هدروخ  تسکـش  بـالقنا  ياروش  رد  یمالـسا  يروهمج  بزح  وـضع  جـنپ  زا  تلود ...  لرتـنک  هدودـحم 
میـسقت یبونج  یلامـش و  تمـسق  ود  هب  ناریا  دراذـگب و  ریثأت  ناریا  عضو  رد  دراد  ناکما  يوروش  اکیرما و  طباور  رد  ناریا ) رد  ) اکیرما یماظن  تلاـخد 
لنـسرپ هب  یهجوت  اکیرما  تلود  دـنناوخ :) یم  هناراکبیرف  زیمآ و  هعدـخ  تسردان و  ار  اـکیرما  تامیمـصت  ساـسا  هک  ) ساـت يرازگربخ  نارـسفم  .دوش 

نارگ لـیلحت  رظن  زا  كروـیوین : زا  سرپدـتیانوی  .تسا  هداد  رارق  دوـخ  تاـیلمع  كـالم  ار  یتسیلاـیرپما  ینلع  عفاـنم  نیمأـت  هکلب  درادـن  دوـخ  تراـفس 
.تسا یلاخوت  دیدهت  کی  دننک  یم  تیامح  هدحتم  تالایا  ياه  میرحت  زا  هک  ییاهروشک  هب  تفن  رودص  عطق  دروم  رد  ناریا  دیدهت  ییاکیرما 
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یگدامآ مالعا  .ریخا  ياه  جارخا  رب  دیکأت  دـییأت و  هریزج و  هس  هرابرد  دوخ  ياهاعدا  رارکت  قارع و  هنیباک  هسلج  نایاپ  رد  نیـسح  مادـص  ینارنخـس   1
ناوت هرابرد  شترا  ینیمز  يورین  هدنامرف  تاراهظا  .شترا  كرتشم  داتس  سیئر  زا  لقن  هب  زواجت  هنوگره  اب  هلباقم  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 

( دراد همیمض  ) .ناریا حلسم  ياهورین  یگدامآ  رب  ردص  ینب  دیکأت  .هریزج  هس  زا  عافد  يارب  ورین  نیا 

تایلمع يارجا  يارب  ناریا  اب  بزح  نیا  يراکمه  هوعدـلا و  بزح  يارب  ناریا  قاچاق  هرجفنم  داوم  هلومحم  فشک  زا  قارع  یتینما  ياه  ماـقم  ياـعدا   2
.مادقا نیا  زا  تیامح  رهشمرخ و  رد  یبمب  راجفنا  زا  دادغب  ویدار  شرازگ  .قارع  رد  يراکبارخ  عیسو 

هرجفنم و داوم  عاونا  فشک  تانایرج و  نیا  رد  قارع  تلاخد  عون  ناتـسا و  نیا  تاراجفنا  اه و  يراکبارخ  هشیر  هرابرد  ناتـسزوخ  رادناتـسا  هبحاصم   3
.ناگدش ریگتسد  زا  دقن  لوپ 

تامدـخ ناکـسا ، هلئـسم  تیوه ، زارحا  لیبق  زا  ناگدـش  هدـنار  هراـبرد  دوجوم  تالکـشم  زا  ییاـه  شرازگ  .قارع  میقم  ناـیناریا  جارخا  دـنور  همادا   4
هرابرد قارع  یتاغیلبت  ياعدا  .دنا  هدش  جارخا  ندوب  هعیش  رطاخ  هب  طقف  دنتسه و  یقارع  ناگدش  هدنار  زا  یـضعب  ناریا : هجراخ  ترازو  یتشادهب و . ... 

.ناریا زا  یقارع  هعبت  جارخا 130 

هطقن راهچ  هب  مجاـهم  دودـح 500  تـالمح  اـب  هارمه  دـیدش  شتآ  يارجا  هلمج  زا  روشک  برغ  رد  یقارع  ياـهورین  ییاذـیا  يزرم  تاـکرحت  همادا   5
دوخ یبونج  ياهزرم  رد  قارع  تاکرحت  .يزرم  راون  رد  يرمرادناژ  ياه  هاگساپ  هیلک  هب  يرمرادناژ  هدنامرف  شاب  هدامآ  مالعا  .هتشذگ  بش  رد  .يزرم 

(. یکشخ بآ و  ) ناریا اب 

لاح هب  روشک  ود  زرم  رانک  رد  قارع  ناریا و  ياهورین  رتیور : .ناهج  ياـه  هناـسر  رد  قارع  ناریا و  نیب  دوجوم  تیعـضو  یـسررب  زا  هنومن  دـنچ  رکذ   6
هتفگ نیا  زا  ردص  ینب  دنداد ، تسکش  ار  سراپ  يروتارپما  هک  درک  هسیاقم  یناناملسم  اب  ار  دوخ  ياهورین  نیسح  مادص  دنومول : .دندمآ  رد  شاب  هدامآ 
ویدار .دنراد  ترفن  نآ  زا  اجنآ  مدرم  هک  تسا  تسیـسکرام  مسیـشاف و  يزان ، ياه  شزومآ  زا  يا  همغلم  یثعب  يژولوئدیا  تسا  هتفگ  هدـش و  ینابـصع 

هعیش قیرط  ناوریپ  رازه  اهدص  دوجو  هک  تسین  کش  زیزع :) قراط  رورت  هیضق  رد  یلاخلخ  يربهر  هب  مالسا  ناییادف  تلاخد  هیضق  ددجم  حرط  اب  ) نلک
.تسا هدرک  كانمیب  بالقنا  زا  ار  روشک  نیا  تلود  قارع  رد 

.قارع ندـناوخ  بلط  حلـص  ناریا و  ندـناوخ  بلط  گنج  اب  هارمه  ناریا  اب  ینمـشد  زاربا  قارع و  اب  سبقلا  ابنالا و  دـننام  تیوک  تاـعوبطم  ییاونمه   7
فالتخا لح  مهافت و  هب  ار  روشک  ود  دـنهد و  ناشن  یفرط  یب  دنـشوک  یم  هک  تاراـما  تاـعوبطم  رطق و  تاـعوبطم  رد  لداـعتم  ًاتبـسن  یعـضوم  ذاـختا 

ناگرا مدرم  همان  رد  نآ  زا  ییاه  شخب  هک   ...") كوکـشم ياه " هزیگنا  ناونع  اب  بعـشلا " قیرط   " قارع تسینومک  بزح  هیرـشن  هلمح  .دـننک  توعد 
.قارع میژر  هب  تسا ) هدمآ  هدوت  بزح 

یماظن ًاضعب  یسایس و  یتاغیلبت و  تالمح  تلع  هتخادرپ و  قارع  میژر  تیعضو  میسرت  هب  هک  طخ " رخآ   " ناونع اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هلاقم   8
.دنک یم  ناونع  یشاپورف  زا  قارع  ثعب  میژر  تاجن  ار  ناریا  هب  قارع 

اب هک  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  اهنآ  زا  يا  هدع  نصحت  مالعا  قارع : تموکح  دـض  رب  ناریا  میقم  ياه  یقارع  تاعامتجا  ماجـسنا و  دـقاف  تاکرحت   9
همانزور رد  یقارع " نیدـهاجم   " توعد هب  ییامیپهار  ربخ  مالعا  تسا ؛ هارمه  یناریا  ياه  تیـصخش  مایپ  لاسرا  یمالـسا و  يروهمج  همانزور  تاغیلبت 

ینایاپ همان  عطق  ییامیپهار و  نیا  زا  ناهیک  شرازگ  دـیمان ؛ زکرم " میقم  ياه  یقارع  زا  يریثک  هورگ   " ار نانآ  ناـهیک  هک  یلاـح  رد  یمالـسا  يروهمج 
رد قارع  راـبخا  یخرب  راـشتنا  .هعقاو  نیا  زا  ناـهیک  یمالـسا و  يروهمج  هماـنزور  ود  تواـفتم  شرازگ  نارهت و  رد  قارع  ییاـمیپاوه  رتفد  لاغـشا  نآ ؛

" .يدیحوت بزح  يوگنخس  " زا لقن  هب  ناریا  تاعوبطم 
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هب قطاـنم  نآ  مدرم  لاـقتنا  هیروـس و  هیکرت و  ناریا ، ياـهزرم  رد  یثـعب  میژر  لـماوع  تسد  هـب  قارع  نیـشندرک  ياتـسور  رازه  ود  ندـش  ناریو  ربـخ   1
.تسا هدش  جرد  ناهیک  همانزور  رد  قارع " ناتسدرک  دحتم  تسیلایسوس  بزح   " هلاسکی درکلمع  شرازگ  همدقم  رد  هک  اه  هاگودرا 

هرابرد نارادـساپ  هاپـس  هیعالطا  .هاپـس  شترا و  ياهورین  اب  شتآ  لداـبت  یـسیواب و  يزرم  هقطنم  هب  یقارع  ياـه  ورین  هلمح  زا  فلتخم  ياـه  شرازگ   2
.هریخذ ياهورین  زرم و  رد  هاپس  دارفا  هیلک  هب  شاب  هدامآ 

زا یکی  یتسرپرـس  هب  ونرب  فکنیـشالک و  رابریت  هب  حلـسم  درف  دودح 200  ندـش  قحلم  .يدوخ  ناگداپ  هب  یقارع  هفیظو  زابرـس  کی  ندـش  هدـنهانپ   3
.ناریا اب  يریگرد  يارب  يراگتسر  هاپس  دارفا  هب  قارع  هینامیلس  زا  یناریا  نایرارف 

ریظن ییاذیا  تاکرحت  هرابرد  اه  شرازگ  رگید  .بآودنایم  ساملس و  وکام ، يوخ ، داباهم ، ياهرهش  یبسن  شمارآ  زا  هیمورا  هاپـس  تاعالطا  شرازگ   4
هقطنم رد  شترا  ياه  يزاسکاپ  همادا  ًالباقتم  تارکمد و  بزح  هب  یـشترا  دارفا  زا  یخرب  نتـسویپ  يراذگ ، بمب  اه ، هاگـساپ  هب  هلمح  يریگ ، ناگورگ 

.یبرغ ناجیابرذآ 

بزح ياه  تیلاعف  شیازفا  زا  شترا  ینیمز  يورین  شرازگ  اب  هارمه  ناهاشنامرک  ناتسدرک و  ياه  ناتسا  نیـشندرک  قطانم  رد  یبسن  شمارآ  شرازگ   5
هب رکـشل  ناراکمه  ناملـسم و  دارفا  ًاصوصخم  شترا  لنـسرپ  رازآ  تیذا و  رهـش ، نیا  رد  حلـسم  ياه  هورگ  هدـنکارپ  يزادـناریت  جدننـس ، رد  تارکمد 

یهدـنامرف شرازگ  زین  هواپ و  ینابرهـش  شرازگ  داباهم ؛ هب  اهنآ  لاقتنا  نانآ و  زا  يدایز  دادـعت  يریگتـسد  هل و  هموک  هژیو  هب  حلـسم  ياه  هورگ  هلیـسو 
.رهش نیا  لخاد  هب  فارطا  ياه  هوک  زا  هراپمخ  کیلش  هواپ و  ياه  يریگرد  زا  هاپس  تایلمع 

يارب يا  هلیسو  یتسیسکرام  ياه  هورگ  يارب  عوضوم  نیا  .ناتسدرک  هیضق  اب  هدوت  بزح  یتسیسکرام و  ياه  هورگ  دروخرب  هسیاقم  يارب  ییاه  هنومن   6
ياهدرک هتـشذگ و  میژر  يایاقب  هدوت  بزح  یلو   ) .دوش یم  بوسحم  دوخ  عضاوم  ناـمزاس و  ندرک  حرطم  ماـظن و  اـب  یـسایس  یتاـغیلبت و  ییوراـیور 

نیع رد  دـنک و  یم  موکحم  بالقنا  دـض  ناونع  هب  ًادـیدش  ار  يراگزر  لثم  براحم  یتسیـسکرامریغ  ياه  هورگ  ای  راکیپ و  هل و  هموک  ریظن  یتسیئوئاـم 
هل هموک  هورگ  فالخرب  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  لاثما  ياه  هخاش  ای  تارکمد  بزح  دـننام  یموق  ياه  نایرج  عضاوم  راتفر و  لباقم  رد  لاـح 

راکفا رد  دشوک  یم  لاح  ره  رد  دنک و  یم  عافد  نآ  زا  ای  دهد  یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  نآ  یحیولت  روط  هب  بسانت  هب  یهاگ  طقف  دنک و  یم  توکس 
( دنوشن مهتم  ماظن  دضراکشآ  عضاوم  ذاختا  هب  یمومع 

زا یهورگ  هلمح  سپـس  رهـش و  نیا  هتـشذگ  زور  عیاقو  یپ  رد  عماـج  دجـسم  رد  مدرم  عاـمتجا  سپـس  ییاـمیپهار و  رهـشهام و  ياـه  هزاـغم  یلیطعت   7
نوچ ییاهراعش  اب  هدوت  بزح  قلخ و  ییادف  ياه  کیرچ  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  ناراداوه  تایرشن  ندیشک  شتآ  هب  یـشورف و  باتک  هب  نایامیپهار 

نصحتم ناراکیب  هب  ندش  قحلم  دزی و  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و  لحم  زا  راکیب ) ياه  هملپید  زا  رفن  دودح 100  ) نینصحتم جورخ  .تسینومک  رب  گرم 
تـسد هب  يرادـنامرف  نامتخاس  لاغـشا  ارـس و  هعموص  يرادـنامرف  نامتخاس  يولج  رد  راـکیب  ياـه  هملپید  زا  رفن  زا 100  شیب  نـصحت  .يرادناتـسا  رد 

رب ات  اهنآ  يدازآ  زا  يراددوخ  راکیب و  ياه  هملپید  تسد  هب  ینـسمم  رادشخب  رادنامرف و  ندش  هتفرگ  ناگورگ  هب  .نانکراک  ندرک  نوریب  نینـصحتم و 
.ناشیاه هتساوخ  ندش  هدروآ 

یبهذمریغ و پچ  رصانع  ذوفن  رهش و  نیا  رد  دوجوم  تیعضو  میـسرت  يواح  یلزنا " ردنب  ناتـسرهش  تیعـضو  " ناونع اب  شترا  كرتشم  داتـس  شرازگ 
يواح تشر  رهش  عاضوا  زا  نارادساپ  هاپس  يزکرم  داتس  یگنهامه  رتفد  شرازگ  .مدرم  یتیاضران  رهش و  لرتنک  رد  ینابرهش  هاپـس و  ندوب  تردق  دقاف 

دمآ تفر و  تشر و  هعمج  ماما  یتوهال  مالسالا  تجح  يور  اهنآ  ریثأت  رهش و  رد  قلخ  نیدهاجم  پچ و  رصانع  ذوفن  نازیم 
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رتفد ینیمخ ، ماما  رتفد  يارب  هاپـس  زکارم  یخرب  رب  هوـالع  شرازگ  نیا  پچ ؛ ياـه  هو  رگ  اـب  هیـسور  لوسنک  طاـبترا  یـسور و  ياهادـخان  كوکـشم   1
.تسا هدش  لاسرا  زین  يرظتنم  هللا  تیآ  رتفد  يروهمج و  تسایر 

.روبزم نامزاس  هیلع  رهش  نیا  رد  یلعزخ  ياقآ  ياه  ینارنخس  زا  دعب  تانابهطصا  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  نافلاخم  ناراداوه و  نیب  يریگرد   2

هدش و ریگتسد  ياه  یکاواس  یماسا  مالعا  مدع  یناشوپال و  لیلد  هب  ماظن  نالوئـسم  زا  داقتنا  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دهاجم  همانزور  هلاقم   3
.هدش دازآ  ياه  یکاواس 

ياه همانرب  ماجنا  زا  يریگولج  رب  ینبم  اه  هاگـشناد  هب  لاـسرا  يارب  مولع  ترازو  هب  میلـسریم  یفطـصم  سدـنهم  ياـضما  اـب  روشک  ترازو  همانـشخب   4
.اه هاگشناد  رد  ناونع  ره  هب  یسایس 

.دراد هراب  نیا  رد  ماظن  حانج  ود  رظن  قافتا  زا  ناشن  هک  یمالسا  يروهمج  یمالسا و  بالقنا  ياه  همانزور  رد  سراپ  يرازگربخ  هیلع  یبلاطم  پاچ   5

رد نامزاس  نیا  ياضعا  زا  یکی  لوهلاوبا  تاراهظا  یپ  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  اـب  ناریا  طـباور  نداد  ناـشن  ینارحب  يارب  لیئارـسا  شـالت   6
اب نارهت  رد  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هدنیامن  نسحلا  یناه  تاقالم  .هلئسم  نیا  ربارب  رد  ناریا  يریگ  عضوم  یناریا و  ریازج  هرابرد  دادغب  سنارفنک 

ياه همانزور  ياه  شرازگ  مادقا و  نیا  میمرت  تهج  رد  شالت  لوهلاوبا و  لوق  زا  هدش  رشتنم  نانخس  بیذکت  یناجنسفر و  یمشاه  هداز و  بطق  قداص 
يدنسرخ ان  زاربا  .تسا  ناریا  تاعوبطم  رد  تامادقا  نیا  تبثم  باتزاب  هدنهد  ناشن  هک  اه  تاقالم  نیا  زا  یمالسا  بالقنا  ناهیک و  یمالـسا ، يروهمج 

شبنج يزکرم  هـتیمک  وـضع  ذاـیاوبا  هـفیلخ  حـلاص  لوـق  زا  ءاـبنالا  یتـیوک  هماـنزور  هـلمج  زا  نـسحلا  یناـه  تامادــقا  زا  یبرع  تاـعوبطم  زا  یــضعب 
(. حتفلا ) نیطسلف

مهتم ناریا  بالقنا  نتخانشن  هب  ار  اکیرما  صوصخب  برغ و  نآ  رد  هک  برغ " ینیمخ و  ناریا ،  " ناونع تحت  نویسامروفنیا " " یکرامناد هیرشن  هلاقم   7
.دنک یم 

 ...( يداصتقا و میرحت  هطبار و  عطق  ) رتراک ریخا  تامادـقا  هب  خـساپ  رد  زورما  هسلج  نایاپ  زا  سپ  بالقنا  ياروش  هینایب  لماک  نتم  : 365 شرازگ همیمض 
.ناریا تلم  یبالقنا  فیاظو  رب  دیکأت  ینونک و  تیعضو  میسرت  و 

.اکیرما هیلع  عضاوم  مالعا  همادا  رد  يوروش  هب  ناریا  زاگ  رودص  هراب  رد  رف  نیعم  تاراهظا  شرازگ 371 : همیمض 

گنج زاغآ  يارب  يا  همدقم  هباثم  هب  نیسح  مادص  ینارنخس  هس  هب  قارع " ناریا و  گنج   " باتک هدنسیون  یمزمز " بارت   " هراشا : 377 شرازگ همیمض 
.ناریا اب 

رامشزور 20/1/1359 شرازگ 

هجراخ ترازو  يوگنخـس  تاراهظا  .اه  ناگورگ  يروف  ندشن  دازآ  تروص  رد  ناریا  دضرب  كانرطخ  تامادقا  هب  ندز  تسد  رب  ینبم  اکیرما  دیدهت   8
ندرب نیب  زا  هب  لباقتم  دیدهت  اکیرما و  دیدهت  هب  شنکاو  رد  ماما " طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد   " هیعالطا .ناریا  هب  یماظن  هلمح  لامتحا  هرابرد  اکیرما 

لیئارـسا و ویدار  هلمج  زا  اه  هناسر  رد  نایوجـشناد  شنکاو  اکیرما و  دـیدهت  باتزاب  .اکیرما  یماـظن  هلمح  تروص  رد  اـه  ناـگورگ  هارمه  هب  تراـفس 
راهظا .دنتسناد  یفتنم  ار  ناریا  دض  رب  هیکرت  ياه  هاگیاپ  زا  هدافتـسا  هیکرت  تاماقم  .ناریا  هب  یماظن  هلمح  اب  ناتـسکاپ  تفلاخم  زاربا  .یـس.یب.یب  ویدار 
یماظن هلمح  زا  ینابیتشپ  سراف و  جیلخ  رد  اکیرما  روضح  هب  کمک  يارب  رصم  یگدامآ  مالعا  نمض  تاداسرونا  .يراج  نارحب  لح  هب  نیچ  يراودیما 

.درک دهاوخن  شنزرس  ار  نآ  سک  چیه  دوش  لسوتم  یماظن  مادقا  هب  ارجام , نیا  هب  نداد  نایاپ  يارب  هدحتم  تالایا  رگا  ناریا : هب  اکیرما 

هرصاحم .اکیرما  زا  ناشیاه  هداوناخ  یناریا و  ياه  تاملپید  هیشاح  رپ  جورخ  زا  یس.یب.یب  ویدار  شرازگ 
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روتـسد راثآ  هرابرد  دیفـس  خاک  يوگنخـس  تاراهظا  .ناییاکیرما  نایناریا و  يریگرد  زا  يریگولج  يارب  سیلپ  هلیـسو  هب  نتگنـشاو  رد  ناریا  ترافـس   1
.اکیرما میقم  یناریا  نایوجشناد  تماقا  رب  رتراک 

يوس زا  اکیرما  رظن  دروم  شنکاو  مدع  ناریا و  دض  رب  دیدج  ياه  تازاجم  زا  تیامح  تهج  دوخ  نادحتم  نتخاس  دـعاقتم  يارب  اکیرما  ياه  شالت   2
اکیرما لمع  ندش  فیـصوت  كانرطخ  .یلیطعت  هام  ود  زا  سپ  نارهت  رد  دـنلزوین  ترافـس  شیاشگ  .اکیرما  ياه  تازاجم  زا  هیکرت  تیامح  مدـع  .نانآ 

.دیدج ياه  تازاجم  لامعا  لیلد  هب  اکیرما  زا  يوروش  مانتیو و  داقتنا  .يزنودنا  ناملراپ  رد  هقطنم  يارب 

نیب ياه  سروب  رد  الط  هژیو  هب  اهبنارگ  تازلف  تمیق  نتفر  الاب  .ناریا  اـب  یناـگرزاب  طـباور  عطق  هنیمز  رد  اـکیرما  ییاـپورا  نادـحتم  یلدود  دـیدرت و   3
.یللملا نیب  ياهزرا  ربارب  رد  رالد  تمیق  شیازفا  یللملا و 

.مریگ یم  کین  لاف  هب  ار  يداصتقا  میرحت  نیا  نم  یناگرزاب : ریزو  ردـص  اضر  .اکیرما  يداصتقا  میرحت  هرابرد  ناریا  يداـصتقا  نالوئـسم  رظن  راـهظا   4
مامت تسناوت  یم  رگا  رتراک  يزرواشک : ریزو  نواعم  یناهفـصا  اضر  .میا  هداتـسیا  دوخ  ياپ  يور  ًالمع  ام  ییاراد : يداصتقا و  روما  ریزو  یمیلـس  اـضر 
یگنج داصتقا  کـی  ياراد  اـم  یلعف  عاـضوا  رد  بـالقنا : ياروش  وضع  یباحـس  هللا  تزع  .دوب  هداد  ماـجنا  مهد ، یم  ماـجنا  دـیوگ  یم  هک  ار  ییاـهراک 

بولطم هجیتن  مینک  زاغآ  ار  يداصتقا  داهج  نیا  رتدوز  هچ  ره  یمالسا :) بالقنا  همانزور  دید  زا  یمالسا  داصتقا  نیـسیروئت   ) درف نایاناوت  نسح  .میتسه 
.دوب دهاوخ  رت 

یلخاد و ناراگنربخ  اب  هداز  بطق  هبحاصم  .اکیرما  دـیدج  ياـه  تازاـجم  ندوب  رثا  یب  هراـبرد  یـس.یب.يا  نویزیولت  اـب  هبحاـصم  رد  هداز  بطق  رظن   5
قارع و هلئسم  هراب ، نیا  رد  ناریا  شنکاو  يداصتقا و  ياه  میرحت  هب  اکیرما  یبرغ  نادحتم  نتسویپ  لامتحا  هطبار ، عطق  اکیرما و  میرحت  هرابرد  یجراخ 

 ... ناریا و هب  اکیرما  یماظن  هلمح  لامتحا  نآ ، تازواجت 

.نآ نانکراک  هب  ناریا  كاخ  كرت  غالبا  یلم و  داشرا  ترازو  روتسد  هب  نارهت  رد  قارع  يرازگربخ  یلیطعت   6

" هنارکتبم كایرت  اه ، ناگورگ   " ناونع اب  دادـغب  ویدار  یـسراف  شخب  زورما  راتفگ  هلمج : زا  قارع  ياه  هناسر  رد  یناریا  دـض  یتاـغیلبت  گـنج  همادا   7
.نآ یتاغیلبت  ریثأت  لزان  حطس  هجیتن  رد  راکشآ و  يزادرپ  غورد  هناکاته و  تایبدا  اب  هارمه 

.قارع یماظن  یتاحیلست و  عضو  هرابرد  کیژتارتسا " یسررب  یللملا  نیب  وتیتسنا   " زا لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ   8

رتپوک یله  تیامح  اب  ًاضعب  هک  نیگنس  حالس  اب  هوک  هلیت  ناوه و  گنت  ياه  هاگـساپ  یـسیواب ، رد  یقارع  ياهورین  يریگرد  زا  فلتخم  ياه  شرازگ   9
هعیاش جاور  .یقارع  نارومأم  هب  کـمک  رد  رذوبا  ناـگداپ  هب  هلمح  يارب  باـهذ  لپرـس  رد  بـالقنا  دـض  ندـش  هداـمآ  دـهاوش  .تسا  هارمه  اـمیپاوه  و 

.نیریشرصق رد  هتشذگ  میژر  نارس  زا  یسیوا  لارنژ  هلیسو  هب  یقارع  ياهورین  تیاده 

یگدامآ هرابرد  ییاوه  يورین  هاگآ  ماقم  کی  تاراهظا  .نایـسوم "  " و تـالیچ " " ، " هتـشکدلو  " رد ناریا  ییاوه  میرح  هب  قارع  ییاوه  تازواـجت   10
هلباقم يارب  ورین  نیا  یمزر  یگدامآ  رب  ینبم  يرمرادناژ  لک  داتـس  هیعالطا  .نادمه  ییاوه  هاگیاپ  زا  ییاوه  يورین  هدنامرف  دـیدزاب  .ناریا  ییاوه  يورین 

.قارع اب 

ياهورین یگدامآ  ییاذیا و  تامادـقا  رگید  اه و  هاگـساپ  تیوقت  تالاقتنا ، لقن و  يزرم ، تاکرحت  زا  یماظتنا  یماظن و  عبانم  فلتخم  ياه  شرازگ   11
تیوقت یللملا و  نیب  نیناوق  فالخ  رب  ناریا  زرم  يرتم  رد 500  قارع  یگنج  تازیهجت  رارقتسا  زا  تاعالطا  همانزور  شرازگ  .ناریا  ياهزرم  رد  یقارع 

.قارع يزرم  ياه  هاگساپ 

بمب راجفنا  .تسا  لبق  زور  هس  راجفنا  زا  یـشان  هک  نادابآ  هب  يراجاغآ  هیدـیما -  زاگ  تفن و  طوطخ  ياه  هلول  شتآ  ندـشن  راهم  زا  ناـهیک  شرازگ 
ناگدازآ و تشد  يزرم  ياهاتسور  زا  هیرچم  ياتسور  رد  يا  هلیتف 
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ندش یمخز  زاوها و  ینیمخ  ماما  نابایخ  رد  عقاو  مرخ  ژاساپ  رد  یتعاس  بمب  کی  راجفنا  .نارادساپ  هاپس  هلیسو  هب  هثداح  نیا  لماع  راهچ  يریگتسد   1
هاگـساپ یهاتوک  رهـشمرخ و  يزرم  راون  تیعـضو  یـسررب  هرابرد  رهـشمرخ  ناداـبآ و  بـالقنا  ناتـسداد  هب  رهـشمرخ  هاپـس  تاـعالطا  شرازگ  .رفن   16

( دراد همیمض  ) .بالقنا دض  ددرت  زا  يریگولج  زرم و  زا  تظافح  رد  هطوبرم  يرمرادناژ 

.ناگدشریگتـسد نامهتم و  اب  دـیدش  دروخرب  رب  ینبم  قارع  رـسارس  رد  هعباـت  یتاـعالطا  ياهدـحاو  هیلک  هب  قارع  ماـعلا  نما  ناـمزاس  لـمعلا  روتـسد   2
هچ ) هوعدلا بزح  هب  ناگتـسباو  هیلک  مادعا  مکح  رودص  .ندنل  ویدار  رد  هوعدلا  بزح  ياضعا  مادعا  رب  ینبم  قارع  یهدنامرف  ياروش  میمـصت  باتزاب 

فرشا فجن  رد  ییوخ  هللا  تیآ  لزنم  دیدش  لرتنک  ربخ  قارع .) هوعدلا  بزح  زا  لقن  هب  ) قارع ثعب  بزح  يربهر  ياروش  يوس  زا  لاح ) هچ  هتـشذگ ،
.يدورهاش هللا  تیآ  نادنزرف  يریگتسد  و 

طقف روتـسد  نیا  تیعـضو ؛ ره  رد  هدهاشم و  تروص  رد  یناریا  هلاس  ات 26  ناـناوج 18  يریگتـسد  يارب  قارع  سیلپ  هب  قارع  روشک  ترازو  روتـسد   3
رد یناریا  اهدص  جارخا  زاغآ  نارلهد و  نارهم و  یحاون  رد  قارع  زا  نایناریا  جارخا  همادا  .دنتسه  انثتسم  نآ  زا  یناریا  هنمارا  دشاب و  یم  ناناملسم  لماش 
رد نامیاز  تیعضو  رد  ینز  ندرک  اهر  هلمج : زا  ناگدش  هدنار  ناماسبان  تیعـضو  زا  فلتخم  ياه  شرازگ  .ناتـسدرک  خامـشاب  نیریـشرصق و  ياهزرم 
هب یقارع  نارومأم  هلمح  .هسبلا  نتشاد  هارمه  نودب  دادغب  نیمظاک و  البرک ، فجن ، ياهرهش  راجت  ناراد و  هیامرس  ناناگرزاب ، زا  رفن  جارخا 900  زرم و 

ناگدش و هدـنار  نیب  رد  قارع  یتینما  ماقم  کی  يریگتـسد  .دـندرک  یم  کمک  نیدواعم  هب  هک  راموس  یبرغ  بونج  رد  قوج " هعلق  " یلاها زا  رفن  دـنچ 
.كوکشم درف  ود  تشادزاب  زین 

نانآ زا  یمرگ  هب  هک  تسا  هدش  شرافس  مدرم  هب  هدش و  فیصوت  زیزع  ینانامهیم  ناگدش  هدنار  نآ  رد  هک  ناریا " تلم   " هب باطخ  ینیمخ  ماما  مایپ   4
.تسا هدش  دیکأت  قارع  ثعب  میژر  يدوبان  رب  زین  دننک و  ییاریذپ 

، نایناریا جارخا  قارع ، زا  دوخ  جارخا  تلع  هرابرد  قارع  رد  ناریا  ترافـس  لوسنک  مود و  ریبد  هسمخ  يرلگیب  رهچونم  اب  تاعالطا  همانزور  هبحاـصم   5
.قارع یلخاد  یسایس  عاضوا  هراب و  نیا  رد  قارع  تسایس 

يو یبهذم  نأش  تسا  هدش  شـشوک  نآ  رد  هک  قارع  اکیرما و  اب  ناریا  طباور  رد  ریخا  تالوحت  هرابرد  داباهم  هعمج  ماما  ینیـسح  نیدـلازع  هیعالطا   6
هموک دارفا  تیعم  رد  زقس  هب  ینیـسح  نیدلازع  دورو  شرازگ  .ددرگ  تیاعر  تسا ، هدش  شودخم  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  زا  يو  تیامح  رطاخ  هب  هک 
هورگ هیاس  ریز  رد  يو  یبهذم  نأش  دهد  یم  ناشن  هک  یمالسا  بالقنا  همانزور  رد  رهـش  دجـسم  ناتـسروگ و  رد  ینارنخـس  ییادف و  ياه  کیرچ  هل و 

.تسا هتفرگ  رارق  یتسیسکرام  ياه 

نـالگهد و هتـشذگ  بش  همین  يریگرد  هلمج  زا  دوش  یم  هتـسکش  ناـفلاخم  فرط  زا  ییاـه  موجه  اـب  ًاـضعب  هک  نیـشندرک  قطاـنم  رد  یبسن  شمارآ   7
.بزح صاخ  فافل  رد  ارجام  نیا  هرابرد  تارکمد  بزح  يوگنخس  تاراهظا  هعقاو و  نیا  زا  نادمه  هاپس  شرازگ 

قارع هک  تیعقوم  نیا  رد  تسا و  هریزج  هس  عوضوم  هرابرد  لوا  هلاقم  .قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  ناـگرا  راـک  هماـن  هتفه  رد  هلاـقم  ود  جرد   8
رب ندرک  دراو  هشدـخ  يارب  زوجم  رودـص  یعون  یتـح  مدرم و  رد  تمواـقم  هدارا  هیحور و  هدـننک  درخ  ًاـقیقد  .دـنک  یم  حرطم  ار  یتادـیدهت  اـهاعدا و 

ياهورین شترا و  ندیبوک  هب  نکمم ، ریباعت  نیرتدیدش  اب  هدش ، جرد  ردص  ینب  هب  باطخ  هک  زین  مود  هلاقم  .دور  یم  رامش  هب  روشک  یـضرا  بوچراچ 
.دزادرپ یم  نآ  ناهدنامرف  حلسم و 

ياه هملپید   " هلئـسم هژیو  هب  مدرم  یعامتجا  تابلاطم  زا  یتسیـسکرام ) ياـه  هورگ  صوصخ  هب   ) فلتخم ياـه  هورگ  هدافتـسا  ءوس  زا  ییاـه  شرازگ   9
.لیبدرا زاوها و  دابآ ، مرخ  ياهرهش  رد  هلمج  زا  راکیب "
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دهاجم همانزور  رد  میزاسب " رگید  یمانتیو  اکیرما  يارب   " هلاقم رد  هلمج  زا  ینونک  ییاکیرما  دض  ياضف  زا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  یتاغیلبت  هدافتـسا   1
اکیرما و اب  هزرابم  هب  یفاک  داقتعا  مدع  هب  دنک ، یم  هدافتـسا  دوخ  تارظن  دییأت  رد  ناشیا  تانایب  زا  یتح  هک  ماما  زا  ریغ  هب  ار  ماظن  نالوئـسم  نآ  رد  هک 
زا تیامح  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يایشیلیم  زورما  هژر  دهد ؛ هولج  هناگی  یعقاو و  هزرابم  رد  ار  دوخ  دراد  یعس  دنک و  یم  مهتم  يراکشزاس  یعون 

نامزاس ییوجـشناد  هخاش  هدهع  رب  هنال ، تکرح  اب  تباقر  رد  تسا و  نامزاس  یماظن  هبـش  تالیکـشت  ییامن  تردق  یعون  هب  هک  ییاکیرما  دـض  هزرابم 
( دراد همیمض  ) .دراد رارق 

دـض ییامیپهار  رد  تکرـش  يارب   " یقرتم هاوخ و  هدازآ  تسود ، نهیم  ياهورین  همه  بزح و  ناتـسود  ءاضعا و  همه  زا  توعد  هدوت و  بزح  هیمالعا   2
نآ رد  هک  روشک  هداعلا  قوف  تیعضو  اکیرما و  اب  هطبار  عطق  تبـسانم  هب  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم " همان   " همانزور یلیلحت  هلاقم  .هعمج  زور  ییاکیرما "

( دراد همیمض   ) .تسا هدش  داقتنا  تدش  هب  دنوش  یم  يوروش  ناریا و  یکیدزن  عنام  هک  یناسک  زا  ماما  زا  دیجمت  نمض 

میوش مدقشیپ  اکیرما  اب  هطبار  عطق  رد  هک  دوب  نیا  ام  داهنشیپ  یمالسا : بالقنا  همانزور  اب  هبحاصم  رد  زرابم  ناناملسم  نشبنج  هورگ  ربهر  نامیپ  رتکد   3
لالقتسا هب  هزرابم  نیا  .دراد  تالکشم  يرـس  کی  هزرابم  ره  هتبلا  .دندرکن  ار  راک  نیا  دوش  یم  هدید  ناشیاه  تسایـس  رد  لزلزت  دیدرت و  هک  اهنآ  یلو 

شبنج ناـگرا  تما "  " زورما هرامـش  رد  دـنمادک " نویبـالقنا  دنتـسیک و  نیعجترم  یتسار  هب   " هلاـقم جرد  .دوش  یم  رجنم  هاـگآ  تلم  کـی  دـلوت  اـم و 
هلاقم نیا  رد  ماما ؛ طخ  هب  کیدزن  نایرج  ات  تسا  ردص  ینب  سپس  ناگرزاب و  نایرج  دقتنم  رتشیب  قلخ  نیدهاجم  فالخ  رب  هورگ  نیا  زرابم ؛ ناناملسم 

.دنا هدش  یفرعم  عجترم  زرابم ، نویناحور  ماما و  رظن  دروم  تارییغت  اب  نافلاخم 

يارب مدرم  زا  توعد  هبنـش و  جنپ  هبنـشراهچ و  ياهزور  رد  يزوریپ  نشج  مالعا  اکیرما ، اب  ناریا  هطبار  عطق  هرابرد  یمالـسا  يروهمج  بزح  هیمالعا   4
دروم رد  هورگ  نیا  عضاوم  هرابرد  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  يوگنخـس  تاراهظا  .دوب  هدرک  مالعا  ار  نآ  ردـص  ینب  ًالبق  هک  هعمج  زور  ییاـمیپهار 

.اکیرما اب  هطبار  عطق 

تـالاؤس هب  خـساپ  یمالـسا و  يروهمج  بزح  لـکریبد  بـالقنا و  ياروـش  وـضع  روـشک و  یلاـع  ناوـید  سیئر  یتـشهب  رتـکد  یتاـعوبطم  هبحاـصم   5
، قارع دیلوت ، رما  رد  ناگدننک  لالخا  اب  ییاضق  دروخرب  ارزو ، يروهمج و  سیئر  بالقنا و  ياروش  یلدـکی  موزل  هرابرد  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ 

بیقر همانزور  ود  ره  هک  اکیرما و ...  يوس  زا  هاش  دادرتسا  تروص  رد  اـه  ناـگورگ  تشونرـس  هعمج ، زور  ییاـمیپهار  اـکیرما ، یماـظن  هلمح  لاـمتحا 
.دندرک جرد  ار  نآ  مهم  دراوم  زا  یشخب  مادک  ره  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  يروهمج 

دض تکرح  ره  ینونک  ساسح  عاضوا  هب  هجوت  اب  هدش  هتـساوخ  بالقنا  ياه  هاگداد  همه  زا  نآ  رد  هک  یـسودق  یلع  بالقنا  لک  ناتـسداد  هیعالطا   6
.دننک بوکرس  تعرس  هب  ار  یبالقنا 

.روشک نیا  یتینما  نارومأم  تسد  هب  رصم  میقم  یناریا  نایوجشناد  زا  رگید  نت  تشادزاب 4   7

ياهورین رب  یناغفا  نیدـهاجم  ياه  يزوریپ  زا  ییاهربخ  جرد  هلمج  زا  ناتـسناغفا  عوضوم  اب  یناریا  تایرـشن  رد  یـسور  دـض  ياـهربخ  راـشتنا  رارکت   8
.دهشم رد  ناتسناغفا  یمالسا  بالقنا  تکرح  ياملع  تیعمج  زا  لقن  هب  ناهیک  رد  یتلود  یسور و 

رد هنخر  ناتسکاپ ، هب  راشف  ندرک  دراو  ناریا ، رد  يراکبارخ  لالخا و  هب  يوروش  ندرک  مهتم  هلمج  زا  نیچ  يرازگربخ  رد  یسور  دض  ياهربخ  رشن   9
.ناریا اب  دوخ  ياهزرم  رد  ناتسناغفا و  ناریا و  ياهزرم  رد  دوخ  ياهورین  رارقتسا  هیکرت و 
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ریثأت نازیم  اکیرما و  تادیدهت  ربارب  رد  ناریا  يداصتقا  یسایس و  تاناکما  یـسررب  هب  نآ  رد  هک  ناریا " رثا  یب  هبرح  " ناونع اب  نیدراگ  همانزور  هلاقم   1
.تسا هتخادرپ  تادیدهت  نیا 

تیعـضو ناونع  اب  رهـشمرخ  نادابآ و  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  ناتـسداد  هب  رهـشمرخ  هاپـس  تاعالطا  تاقیقحت و  همان  لماک  نتم  : 412 شرازگ همیمض 
بالقنا دض  دمآ  تفر و  یتحار  زرم و  لرتنک  رد  دودح " " يزرم هاگـساپ  يراگنا  لهـس  یهاتوک و  هب  نآ  رد  هک  قارع  ناریا و  يزرم  راون  زیگنا  هعجاف 

.تسا هتخادرپ  سکعلاب  قارع و  هب  ناریا  زا 

مدـع هب  نانآ  ندرک  مهتم  ماظن و  نالوئـسم  هب  داقتنا  رد  اکیرما و  دـض  رب  عضاوم  مالعا  رد  دـهاجم "  " همانزور هلاـقم  لـماک  نتم  : 421 شرازگ همیمض 
". میزاسب رگید  یمانتیو  اکیرما  يارب   " ناونع اب  رما  نیا  رد  يراکشزاس  اکیرما و  اب  هزرابم  رد  تیعطاق 

داحتا تسا  هدـش  یعـس  نآ  رد  هک  يوروش  نافلاخم  هب  داقتنا  رد  اکیرما و  دـض  رب  هدوت  بزح  ناگرا  زورما  هلاقم  زا  ییاه  شخب  : 422 شرازگ همیمض 
.دوش میسرت  ناریا  دحتم  تسود و  يوروش  ریهامج 

روهمج سیئر  ناتـسلگنا : پاچ  زمیات  .ناهج  ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  ياهدروخرب  عیـسو  باتزاب  زا  ییاه  هنومن  رامشزور 20/1/59 : لوا  همیمض 
رـضاح لاح  رد  تسا ...  ینیمخ  هللا  تیآ  درف  نآ  سب و  تسا و  درف  کی  ناـمرف  راـیتخا و  تحت  ناریا  تسین ...  فرط  ناریا  رد  تلود  کـی  اـب  اـکیرما 

ایناتیرب و ناتـسلگنا : پاچ  سرپسکا  یلید  همانزور  .دنک  ادـیپ  اه  ناگورگ  ییاهر  يارب  یلح  هار  ناریا  هدـنیآ  سلجم  هک  تسا  نآ  دـیما  نیرتهب  ًالامتحا 
نایم کیتاملپید  طباور  عطق  ناتسلگنا : پاچ  زمیات  لاشننیاف  .تسا  اهروشک  همه  عفن  هب  عضوم  نیا  دننک  ینابیتشپ  اکیرما  زا  دیاب  یبرغ  ياهروشک  ریاس 
ناریا بونج  رد  عقاو  ینیمخ  ماما ] ] ردنب رد  یمیـشورتپ  يرالد  درایلیم  هس  هژورپ  ددجم  عورـش  هنیمز  رد  هک  تسا  هدرک  ریزگان  ار  نپاژ  ناریا ، اکیرما و 

یم رارق  ابقر  زا  ییاهر  تهج  يا  هناهب  ار  يریگ  ناگورگ  ناریا  یـسایس  ناربهر  زا  یـضعب  ادـتبا  رد  هسنارف : پاچ  کیرفآ  نویژ  .دـنک  مادـقا  طایتحا  اب 
دنومول .دشاب  دـناوت  یمن  ناریا ، بالقنا  گرزب " ربهر   " ینیمخ هللا  تیآ  زج  یـسک  ترافـس  نارگلاغـشا  یعقاو  كرحم  یقیقح و  لماع  یلو  دـنداد ... 

حانج ياه  همانزور  مه  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دهد ...  تاجن  ار  دوخ  اکیرما  هطلس  زا  تسناوت  دهاوخ  اپورا  تسا  هتفگ  ًاریخا  ردص  ینب  هسنارف : پاچ 
ویدار .دـنارورپ  یم  رـس  رد  یهاو  كانرطخ و  يراکفا  اکیرما  مسیلایرپما  زا  اپورا  ندرک  ادـج  اـب  هک  دـننک  یم  مهتم  ار  وا  پچ  حاـنج  مه  تیناـحور و 

اکیرما تلود  تامادقا  هک  تسا  نشور  ًالماک  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  دهد ...  تدش  سراف  جـیلخ  رد  ار  دوخ  یماظن  روضح  دـهاوخ  یم  اکیرما  وکـسم :
يوروش و داحتا  هلمج  زا  رـصاعم  رـصع  هاوخ  یقرت  ياهورین  مامت  عاـضوا  نیا  رد  تسا ...  هدوبن  ترافـس  نادـنمراک  يارب  يزوسلد  هجیتن  هجو  چـیه  هب 

.دننک یم  ینابیتشپ  ناریا  هنالداع  تساوخ  زا  یتسیلایسوس  هاگودرا  ياهروشک  رگید 

هـس لاغـشا  میمـصت  اب  قارع  ندنل : پاچ  زمیات  لاشننیاف  همانزور  .یجراخ  ياه  هناسر  رد  قارع  ناریا و  طباور  لیلحت  رامشزور 20/1/59 : مود  همیمض 
ياهزرم یکیدزن  رد  یماظن  تانیرمت  یـشزومآ و  ياهودرا  قارع  تسا ...  تفن  هارهاش  عطق  ددـص  رد  درک  لاغـشا  لاـس 1971  رد  ناریا  هک  يا  هریزج 
هیسایسلا .دنتسه  نمشد  اه  یناریا  اب  یتنس  تهج  زا  اه  یقارع  هنیامگلا : تروفکنارف  .دهد  یم  میلعت  ار  ناتسزوخ  لها  نایناریا  تسا و  هدرک  داجیا  ناریا 

هنزاوم رهاوظ  دـهدن ": تصرف  دـننک  یم  يرگادوس  هقطنم  نادـنزرف  نوخ  اب  هک  یناسک  هب  ات  دوش  یم  هتـساوخ  قارع  زا   " ناونع اب  یبلطم  تیوک  پاچ 
نوچ یللملا ...  نیب  حطـس  رد  هچ  يا و  هقطنم  حطـس  رد  هچ  دراد ؛ رارق  يرتهب  عضو  رد  ناریا  اب  هسیاقم  رد  قارع  دهد  یم  ناشن  روشک  ود  نایم  تردـق 

لاح نیع  رد  .يوروش  اب  یفالتخا  هن  دراد  ییاکیرما  ناگورگ  هن 
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اکیرما و ریخا  تادـیدهت  رکذ  زا  سپ  رابخالا  يرـصم  همانزور  .تسا  قارع  بناج  هب  يردارب  ياهدـنویپ  لیلد  هب  یبرع  ياهروشک  هعومجم  تاـساسحا 
ياـهروشک رگید  دـیدرت  نودــب  دریگ  یم  ار  قارع  بناـج  ناریا  قارع و  نارحب  ناـیرج  رد  تیوـک  یتـقو  ناریا : هـب  روـشک  نآ  یماـظن  هـلمح  لاـمتحا 

.ناریا دض  رب  یموس  ههبج  دوجو  زا  تسا  يریوصت  نیا  لاح  ره  هب  .درک  دنهاوخ  يوریپ  هدشن  مالعا  ای  هدش  مالعا  یتسایس  زا  مه  سراف ) ) جیلخ

رامشزور 21/1/1359 شرازگ 

شرازگ .دـیزگرب  اـکیرما  رد  ناریا  عفاـنم  زا  تظاـفح  يارب  ار  ریازجلا  ناریا  درک و  باـختنا  ناریا  رد  دوخ  عفاـنم  ظـفاح  ناونع  هب  ار  سیئوس  اـکیرما   1
.اکیرما میرحت  اب  هلباقم  رد  ییاپورا  ياهروشک  زا  زاین  دروم  هیلوا  داوم  دیرخ  يارب  نیو  رد  يا  هژیو  رتفد  سیسأت  رد  ناریا  مادقا  زا  سرپدتیشوسآ 

.تینما ياروش  دانـسا  زا  يدنـس  ناوـنع  هب  لـلم  ناـمزاس  هب  ناریا ، دـض  رب  هزاـت  ياـه  تازاـجم  نییعت  نمـضتم  اـکیرما ، روـهمج  سیئر  هیناـیب  میلـست   2
.دوش ییاکیرما  ياه  ناگورگ  نارحب  يارب  یمادقا  راتـساوخ  تینما  ياروش  زا  درادن  دـصق  اکیرما  للم : نامزاس  رد  اکیرما  یگدـنیامن  تئیه  يوگنخس 
رظن فرـص  شتردق  زا  هدافتـسا  يارب  دوخ  قح  زا  اکیرما  تفگ  دنـشک و  یم  رانک  ناریا  نارحب  زا  ار  دوخ  ياپ  هک  درک  مهتم  ار  اکیرما  نادـحتم  رتراک 

بیرق تکرح  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .تمیالم  ياج  هب  يرفیک  تامادقا  یحارط  يارب  هدحتم  تالایا  شالت  هب  اکیرما  ویدار  هراشا  .درک  دهاوخن 
يارب اکیرما  مادقا  لامتحا  زا  وکسم  ویدار  شرازگ  .زتیمین  ربامیپاوه  وان  ندش  نیزگیاج  يارب  سراف  جیلخ  تمس  هب  رواهنزیآ  یمتا  ربامیپاوه  وان  عوقولا 

( دراد همیمض  ) .نآ ردانب  يراذگ  نیم  ناریا و  ییایرد  هرصاحم 

هب اه  ناگورگ  همکاحم  تروص  رد  ناریا  دض  رب  یماظن  مادـقا  زا  ناگدـنوش  لاؤس  دـصرد  نآ 51  قبط  رب  هک  كرویوین  رد  یهاوخرظن  کـی  راـشتنا   3
رد اه  ناگورگ  زا  رفن  هس  ینویزیولت  هبحاصم  شخپ  هب  اکیرما  تاماقم  تیـساسح  زا  ولراک  تنوم  ویدار  شرازگ  .دـنا  هدرک  تیاـمح  سوساـج ، ناونع 

( دراد همیمض   ) .دنا هدرک  داقتنا  اکیرما  تلود  یسوساج  ياه  تیلاعف  هدحتم و  تالایا  تسایس  زا  نآ  رد  هک  ناریا  نویزیولت 

هدرتسگ ياه  شالت  .ناریا  دض  رب  اه  روشک  رگید  جیسب  يارب  شالت  تهج  رد  ییاپورا  ياهروشک  ناریفس  زا  يدادعت  اب  اکیرما  هجراخ  ریزو  تاقالم   4
يداصتقا ياه  تازاجم  لامعا  کیتاملپید و  تابسانم  عطق  لماش  ناریا  دضرب  نانآ  رظن  بلج  يارب  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  رد  اکیرما  ياه  هناخترافس 

یـسررب .ییاپورا  نانامیپ  مه  نپاژ و  زا  اکیرما  تساوخرد  زا  ودویک  ینپاژ  يرازگربخ  شرازگ  .ییاذغ  داوم  شورف  عنم  لقن و  لمح و  میرحت  هلمج  زا 
دئوس یناگرزاب  ریزو  .دناوخارف  نارهت  زا  ار  دوخ  ریفس  نارهت  لباقم  رد  هنایوج  یفالت  یلمع  ياتـسار  رد  ات  سیلگنا  هجراخ  ترازو  رد  اکیرما  داهنـشیپ 

تازاجم لامعا  اب  سیئوس  تلود  تفلاخم  زا  وکسم  ویدار  ربخ  .درک  دهاوخن  تکرـش  يا  هرـصاحم  رد  للم  نامزاس  میمـصت  نودب  شروشک  هک  تفگ 
ود ره  يارب  يوروش  دیدهت  هب  يو  هراشا  اکیرما و  ناریا و  نارحب  لح  هب  نیچ  یعامتجا  مولع  یمداکآ  سیئر  يراودـیما  .ناریا  هیلع  یعمج  هتـسد  ياه 

.روشک

.ییامهدرگ نایاپ  زا  دعب  اکیرما  ناریا و  نارحب  هرابرد  هیمالعا  راشتنا  رب  میمصت  نوبسیل و  رد  اپورا  ناملراپ  وضع  روشک  هجراخ 21  ناریزو  ییامهدرگ 
هجراخ 21 ناریزو  سنارفنک  رد  ناشراک  زاغآ  زا  لبق  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضع  روشک  هجراخ 9  ناریزو  هژیو  سالجا  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ 
روبزم و روشک  نینچمه 21 روشک و  ناریزو 9 سالجا  زا  ندنل  ویدار  شرازگ  .اکیرما  تساوخرد  هب  خـساپ  رد  قفاوت  مدـع  اپورا و  ناملراپ  وضع  روشک 

دروم ود  ره  رد  دهد  یم  ناشن  هک  نآ  جیاتن 
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رد هک  كرتشم  رازاب  ناریزو  زورما  میمصت  زا  ولراک  تنوم  ویدار  ربخ  .تسا  هدرکن  تفایرد  اهروشک  نیا  يروف  مادقا  رب  ینبم  يا  هجیتن  زونه  اکیرما   1
یناریا تاماقم  زا  هک  یخـساپ  زا  دـعب  ردـص و  ینب  نسحلاوبا  تندـیزرپ  دزن  ییاپورا  ياهروشک  یعاسم  یپ  رد  ار  دوخ  تسایـس  هسنارف  رظن  بوچراـچ 
تروص رد  هکنیا  رب  ینبم  یـسایس  نارظاـن  هدـیقع  زا  رتـیور  شرازگ  .روکذـم  جـیاتن  زا  وکـسم  ویدار  لابقتـسا  .دـننک  یم  نییعت  درک  دـنهاوخ  تفاـیرد 
.دمآ دهاوخن  دراو  ناریا  هب  ینادنچ  هبرض  بالقنا ، عوقو  زا  دعب  ناریا  اب  رازاب  نیا  تابسانم  حطس  رایسب  لزنت  لیلد  هب  رتراک ، اب  كرتشم  رازاب  تقفاوم 

هراب نیا  رد  یتلود  دشرا  ماقم  کی  رظن  مالعا  اکیرما و  تساوخرد  دروم  رد  يریگ  میمصت  يارب  هنیباک  ياضعا  نپاژ و  ریزو  تسخن  تاسلج  لیکشت   2
ریزو .نپاژ  تلود  تامیمصتزا  سرپدتیانوی  لیئارسا و  ویدار  ندنل ، ویدار  شرازگ  .دریگ  یم  رظن  رد  ار  دوخ  یلم  عفانم  یمادقا  هنوگره  زا  لبق  نپاژ  هک 

راب هک  دش  قفاوت  هنیباک  رد  درک ...  دهاوخ  تروشم  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  اب  اه  ناگورگ  هلئسم  هب  ضارتعا  رد  یمادقا  ره  زا  لبق  نپاژ  نپاژ : هجراخ 
.دنهد هسلج  لیکشت  اکیرما  يداهنشیپ  ياه  میرحت  هعلاطم  روظنم  هب  رگید 

هاگدورف هب  ناـشیاه  هداوناـخ  هارمه  هب  كرویوین  وگاکیـش و  رد  ناریا  يرگلوسنک  ياـضعا  نتگنـشاو و  رد  ناریا  ترافـس  ياـضعا  زا  رفن  دورو 50   3
( دراد همیمض   ) .نارهت مدرم  زا  نت  نارازه  هداز و  بطق  یچوپاک ، فقسا  لابقتسا  نایم  رد  نارهت  دابآرهم 

هیملع هزوح  مایپ  .هعمج  زور  ییامیپهار  رد  تکرـش  مالعا  تما و  ماما و  هب  اکیرما  هطبار  عطق  کیربت  یمالـسا و  بالقنا  نیدـهاجم  نامزاس  هیعـالطا   4
هرامـش 110 هیمالعا  .هبنـشکی  زور  نشج  رب  دـیکأت  هعمج و  زور  ییامیپهار  رد  تکرـش  مالعا  قارع و  تلود  تاکیرحت  اکیرما و  هطبار  عطق  هراـبرد  مق 
زا توعد  هاپـس و  يوس  زا  هعمج  زور  رد  یمومع  هژر  مالعا  .مق  هیملع  هزوح  اب  ماگمه  هبنـشکی  زور  نشج  مالعا  ماما و  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 
رد نایامیپهار  هب  نتـسویپ  یـسوساج و  هنال  ات  نارادـساپ  هاپـس  رتفد  لـباقم  زا  هژر  نیا  رد  تکرـش  يارب  جیـسب  هدـید  شزومآ  نارهاوخ  ناردارب و  هیلک 

يروهمج تسایر  رتفد  هیعالطا  .هبنـشکی  زور  نشج  هعمج و  زور  ییامیپهار  هرابرد  ناجیابرذآ  رد  ماما  هدـنیامن  یندـم  هللا  تیآ  هیناـیب  .نارهت  هاگـشناد 
هک ییاه  هناشن  اهدراکالپ و  بصن  لمح و  زا  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  اـه  هورگ  بازحا و  هیلک  زا  توعد  نمـض  نآ  رد  هک  هعمج  زور  ییاـمیپهار  هراـبرد 

ياه شیارگ  اب  بسانتم  ادرف  ییامیپهار  هراـبرد  یلخاد  ياـه  هماـنزور  تواـفتم  نیواـنع  بلاـطم و  .دـننک  يراددوخ  دوش  یهورگ  ياهراعـش  نمـضتم 
.نانآ یسایس 

یکـسنیژرب قارع ؛ یناریا  دـض  تاکرحت  دـیدشت  اکیرما و  ياهراشف  دـیدشت  نایم  طابترا  دوجو  هب  ییاکیرما  ياه  تیـصخش  اه و  هناسر  یخرب  ناـعذا 
.درک دـهاوخ  ریگرد  نآ  رد  ار  دوخ  اـکیرما  ًـالامتحا  دـبایب  يرتشیب  شرتسگ  یلحم  هعقاو  کـی  زا  قارع  ناریا و  نیب  گـنج  رگا  رتراـک : یتینما  رواـشم 

نوزفا زور  ياه  نایز  هب  اکیرما  هب  ندز  هنعط  نتفگ و  کلتم  یناور  یسایس و  دیاوف  ایآ  هک  دنریگب  میمصت  دیاب  ناریا  تاماقم  تسپ : نتگنـشاو  همانزور 
.یـشم طخ  توافت  دوجو  اب  قارع  زا  هنایمرواخ  رد  اکیرما  لماع  ای  دـحتم  ياه  تلود  زا  یخرب  طرـش  دـیق و  یب  راکـشآ و  تیامح  .هن  اـی  دزرا  یم  نآ 
هیمالعا .دریگ  رارق  زواجت  دروم  روشک  نیا  دنهد  هزاجا  دـیابن  اه  برع  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  اه  برع  تارقف  نوتـس  قارع  ندرا : هاشداپ  نیـسح  کلم 

مسیلایرپما ياهورین   " اب ناهنپ  راکـشآ و  طابترا  نتـشاد  هب  ار  قارع  تلود  نآ  رد  هک  ابابآ  سیدآ  رد  نیطـسلف  يدازآ  يارب  قلخ  کیتارکمد  ههبج  رتفد 
ناشن شودخم  يارب  قارع  ششوک  .تسا  هدرک  مهتم  هاوخ " یقرت  کیتارکمد و  ياهورین  دض " رب  هئطوت  و  یللملا " نیب 
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هدش یعدم  هروثلا  همانزور  زورما  هلاقمرس  هلمج  زا  دهاکب ، اکیرما  نادحتم  فص  رد  نتفرگ  رارق  ياه  بیـسآ  زا  ات  ناریا  ییاکیرما  دض  عضاوم  نداد   1
.تسا هدش  يزیر  همانرب  هقطنم  رد  اکیرما  روضح  يارب  هدوب و  یگتخاس  دوجوم  نارحب  تسا 

.لیئارـسا رـصم و  اب  روشک  نیا  نتـسناد  ناسمه  مسینویهـص و  مسیلایرپما و  هب  قارع  یگتـسباو  هرابرد  ناریا  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  تاراهظا   2
 ... اهنآ و شزومآ  یمالسا و  يروهمج  نافلاخم  هحلسا  نیمأت  بالقنا ، يزوریپ  ودب  رد  ناریا  هیلع  قارع  ینکشراک  هرابرد  یناجنسفر  یمشاه  تاراهظا 

پوت ناریا ، شا  هیاسمه  اب  تاملک  هدنیازف  گنج  رد  راد  همامع  هاش  ناونع  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  ندیمان  اب  زورما  قارع  دادغب : زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ  . 
هب هک  ) یلعرونریمس هداوناخ  اب  هبحاصم  دنرب و  یم  رـس  هب  مالیا  رد  هک  هدش  هدنار  نایناریا  عاضوا  زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  .درک  کیلـش  ار  يدیدج 

یهیجوت قارع و  میژر  يارب  غیلبت  یعون  لمع  رد  نیـسح  مادص  نواعم  رورت  تایئزج  ناونع  اب  هبحاصم  نیا  جرد  تسا .) زیزع  قراط  براض  قارع  هتفگ 
.تسا نآ  ياه  تکرح  يارب 

نمض نارهت  زا  ورین  نیمأت  يارب  هاشنامرک  هاپـس  تساوخرد  .اه  هداج  ریـسم  يراذگ  نیم  هلمج  زا  یـسیواب  هقطنم  رد  قارع  ییاذیا  ياه  تکرح  همادا   3
اب هلباقم  رد  هقطنم  هب  بای  نیم  کی  لاسرا  نایـسوم و  يزرم  هقطنم  رد  قارع  لماوع  يراذگ  نیم  .هوک  هلیت  یـسیواب و  هقطنم  تیعـضو  نیرخآ  شرازگ 

ياه ورین  تیوقت  تاکرحت و  تالاقتنا و  لقن و  همادا  زا  ددعتم  دهاوش  .هاپس  ياه  یتشگ  تمه  اب  يراذگ  نیم  لاح  رد  رفن  جنپ  يریگتسد  نینچمه  .نآ 
( قارع یهدنامرف  ياروش  ياضعا  ای  نیسح و  مادص  دوخ  ًالامتحا   ) یقارع هبتر  یلاع  تئیه  کی  دیدزاب  لامتحا  روشک و  برغ  يزرم  طوطخ  رد  یقارع 

.هقطنم نیا  رد  يزرم  ياه  هاگساپ  یضعب  زا 

هدع 9 نیا  زا  دندوب ؛ هدش  هدرب  قارع  كاخ  هب  هدش و  هتفرگ  ناگورگ  رگید  نت  هارمه 27  باهذ  لپرس  دنرک -  هداج  رد  هک  یماظنریغ  شش  يدازآ   4
باهذ لپرـس  رد  ثعب  بزح  دضرب  یتارهاظت  دارفا  نیا  يدازآ  ماگنه  .دنا  هدش  دازآ  ًالبق  هیقب  دـنا و  هدـنام  یقاب  قارع  كاخ  رد  دنتـسه  یماظن  هک  رفن 

.دش ماجنا 

مازعا واف ، ردنب  رد  بمب  راجفنا  هرصب ، رد  جیلخلا  لته  رد  راجفنا  هلمج : زا  قارع  یلامش  قطانم  بونج و  یبهذم  ياه  رهش  هژیو  هب  قارع  رد  یمارآان   5
يزرم ياهاتـسور  هیلک  رد  رورم  روبع و  عنم  هفوک ، فجن و  البرک ، ياهرهـش  هب  قارع  یلم  شترا  ماعلا و  نما  تارابختـسا و  نارومأم  زا  يداـیز  دادـعت 

.یتلود ياهورین  اب  قارع  لامش  رد  درک  ياهورین  يریگرد  دادماب ، ات 5  بش  تعاس 8  زا  هرصب  ناتسا 

هک نت  ود  يریگتسد  دش ؛ رجنم  نت  تحارج 30  هچب و  رسپ  کی  توف  راجفنا ، لحم  فقـس  بیرخت  هب  هک  نادابآ  ياه  یتیوک  رازاب  رد  بمب  راجفنا   6
راجفنا زا  دعب  هقیقد  دنچ  نادابآ  لپورتم  يامنیس  يور  هبور  یتعاس  بمب  يزاس  یثنخ  فشک و  .تسا  راجفنا  یلـصا  لماع  نانآ  زا  یکی  یلاها  هتفگ  هب 

فشک و دـیماجنا و  راذـگ  بمب  تحارج  هب  هک  رهـش  نیا  یناسربآ  تاسیـسأت  لحم  نادابآ  نسحلاوبا " یـضوح  راهچ  یحاون " رد  یبمب  راجفنا  .روبزم 
" نیـسح مادص  نوچ  ینارودزم   " يوس زا  هک  فیثک -" هئطوت  نیا   " ندرک موکحم  نمـض  هک  هاپـس  هیعالطا  .یلاوح  نامه  رد  رگید  یبمب  يزاس  یثنخ 

قارع تیلاعف  زا  لحم  رد  رقتسم  یماظتنا  یماظن و  عبانم  ياه  شرازگ  .دننک  هلباقم  لامعا  نیا  اب  يرایشوه  اب  تسا  هتساوخ  مدرم  زا  دریگ -  یم  تروص 
اب هاشنامرک  تاعالطا  دحاو  هب  هاپس  یـسایس  ياه  یـسررب  تاعالطا و  هرادا  مایپ  .يزرم  ياه  ناتـسا  رد  نآ  عیزوت  حالـس و  دورو  رد  یلخاد  نارومأم  و 

ناریا و یماظتنا  ياهوردوخ  راجفنا  تهج  قارع  تلود  هلیـسو  هب  يراگتـسر  بزح  يارب  از  شتآ  يرطب  يدادـعت  لاسرا  هرابرد  دـییامرف " قیقحت   " دـیق
.نآ تاسیسأت 
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.نارفاسم لام  ناج و  ظفح  موزل  قارع و  اب  يراوجمه  لیلد  هب  نادابآ  هب  امه  ياهزاورپ  عطق   1

عون ره  هب  لماک  یگدامآ  اب  ییاوه  يورین  ییاوه : يورین  داتـس  سیئر  .قارع  تادیدهت  هرابرد  ناریا  یماظن  ناهدنامرف  زا  يا  هدـع  عضاوم  شرازگ و   2
سپـس اهنآ و  یبوکرـس  یجراخ و  یماظن  زواجت  هنوگره  ربارب  رد  تمواقم  ام  فده  يرمرادناژ : لک  هدنامرف  .داد  دهاوخ  خساپ  ناریا  كاخ  هب  ضرعت 

ار یللملا  نیب  هدش  هتخانش  يزرم  طوطخ  هک  تسا  فلکم  ینیمز  يورین  ینیمز : يورین  هدنامرف  .تسا  یمدرم  ياهورین  شترا و  هلیـسو  هب  زواجت  مادهنا 
رد رقتسم  نارادساپ  هاپس  زکرم : نارادساپ  هاپس  تایلمع  دحاو  نالوئسم  زا  یکی  .دنک  ظفح  ییاناوت  همه  اب  تسا  هدوب  هتشذگ  رد  نیفرط  دییأت  دروم  هک 

یلک روط  هب  دننک و  یم  ینابیتشپ  ار  نارادساپ  ناریا  كاخ  لخاد  زا  زین  یشترا  ناردارب  دنک و  یم  عفد  ًادیدش  ار  نامجاهم  تالمح  يزرم  ياه  هاگساپ 
.تسا هتخادرپ  عافد  هب  طقف  هدرکن و  يا  هلمح  ًَالعف  ناریا 

یسایس نواعم  زا  لقن  هب  شترا  اب  نامز  مه  روشک  رسارس  رد  يرمرادناژ  ینابرهـش و  ياهورین  شاب  هدامآ  مالعا  زا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  شرازگ   3
فلتخم ياهورین  یگدامآ  زا  هک  ییاه  شرازگ  رانکرد  هطوبرم  نالوئـسم  هب  يدوخ  ياهورین  یعقاو  یگدامآ  زا  ییاـه  شرازگ  لاـسرا  .روشک  ترازو 

نکر تایلمع  هریاد  زا  يرمرادناژ  لک  هدنامرف  ياضما  اب  یشرازگ  هلمج  زا  دراد ، یتینما  یتاغیلبت و  هبنج  ًاعبط  دوش و  یم  رـشتنم  ینلع  هک  تاعوبطم  رد 
ناگی تیوقت  يارب  تسا  هدش  هتساوخ  هدرک و  حیرشت  ار  ناتسزوخ  هقطنم  رد  يزرم  راون  ینونک  نیشیپ و  تیعضو  هک  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  اجاژ   3

.دنیامن لامعا  ار  مزال  تامادقا  رداص و  مزال  تاروتسد  يزرم  ياه 

دورو هرابرد  دیدرت  زاربا  ای  بیذکت  ای  دییأت  رب  ینبم  یلحم  نالوئسم  فلتخم و  یماظن  عبانم  زا  لقن  هب  یلخاد  تاعوبطم  رد  ضیقن  دض و  رابخا  راشتنا   4
رد يریزو  تسخن  هب  يرمرادـناژ  تاعالطا  شرازگ  لاسرا  زین  ینلع  ریغ  حطـس  رد  .ناریا  يزرم  قطانم  رد  رارقتـسا  قارع و  كاخ  هب  يرـصم  ياـهورین 

ياه ربخ  هباـشم  شرازگ ، لـیذ  رد  جردـنم  دراد " تحـص  ًـالامتحا   " دـیق هتبلا  تسا ؛ هجوت  لـباق  قارع  رد  تازیهجت  اـب  يرـصم  ناـیماظن  روضح  دـییأت 
.تسا هدرک  هارمه  دیدرت  اب  ار  ربخ  یتاعوبطم ،

زا ناگراوآ  نیا  هب  طوبرم  یبنج  تالکـشم  موادـت  قارع و  زا  نایناریا  جارخا  همادا  زورما و  رهظ  ات  قارع  زا  نایناریا  زا  رفن  رازه  هب 20  کیدزن  جارخا   5
فشک بالقنا ، هاگداد  هب  نانآ  لاقتنا  كوکـشم و  دارفا  يریگتـسد  ناگدش ، هدنار  نایم  رد  ثعب  بزح  يذوفن  لماوع  دوجو  زا  ییاهربخ  راشتنا  هلمج 

اهنآ نیمضت  زا  سپ  ناریا  رد  ناشناگتسب  هب  ناگدش  هدنار  لیوحت  ربخ  مالعا  .هراب  نیا  رد  فلتخم  تاماقم  تاراهظا  .هاگودرا  رد  یتعاس  بمب  يدادعت 
( دراد همیمض   ) .یقارع ناگدش  هدنار  ردص و  هللا  تیآ  يریگتسد  هرابرد  ییوخ  هللا  تیآ  هب  يزاریش  هللا  تیآ  مارگلت  .دنوشن  هتخانش  بولطمان  هک 

ماما هب  دـنا " هدز  نصحت  هب  تسد  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  هک  یقارع  نایوجـشناد  یمالـسا و  راکیپ  نامزاس  زرابم ، نویناحور   " مایپ نیمود  لاسرا   6
.نصحت نایاپ  یگنوگچ  نینـصحتم و  فادها  هرابرد  نینـصحتم  يوگنخـس  تاراهظا  .قارع  مدرم  تازرابم  رد  ماما  يربهر  رب  دـیکأت  دـییأت و  ینیمخ و 

.ثعب میژر  دض  رب  قارع  مدرم  تازرابم  زا  تیامح  مالعا  قارع و  یمالسا  راکیپ  نامزاس  هب  نارهت  هاگشناد  یمالسا  نمجنا  مایپ 

رد يروهمج  سیئر  تلود و  هب  کمک  يارب  بزح  نیا  یگدامآ  مالعا  هرابرد  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  نالوئـسم  زا  یکی  یماسح  میرک  تاراـهظا   7
دوجو رب  اهنآ  دـیکأت  هراب و  نیارد  حلـسم  ياـهورین  ناهدـنامرف  زا  يا  هدـع  رظن  راـهظا  اـکیرما ؛ يداـصتقا  میرحت  قارع و  یماـظن  تادـیدهت  اـب  هلباـقم 

.هاپس شترا و  اب  يراکمه  ياج  هب  روبزم  بزح  تموصخ 
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ییادف ياه  کیرچ  نامزاس  شرازگ  .هل  هموک  يوگنخس  هلیسو  هب  جدننـس  هب  يو  دورو  يزاس  هنیمز  زقـس و  هب  ینیـسح  نیدلازع  خیـش  رفـس  حیرـشت   1
درف یهارمه 50  اب  زقس  هب  ینیسح  نیدلازع  دورو  یگنوگچ  .ناتسروگ  رد  يو  ینارنخس  جدننس و  هب  ینیسح  نیدلازع  دورو  زا  دادماب  راگنربخ  قلخ و 
هموک عفانم  داضت  .هقطنم  یبسن  شمارآ  ندز  مه  رب  يارب  ریخا و  لاعفنا  زا  جورخ  تهج  رد  هل  هموک  هژیو  هب  درک  حلسم  ياه  هورگ  یهدنامزاس  حلـسم ،

هلئـسم اب  ماظن  دروخرب  عون  قارع ، تادیدهت  اکیرما ، اب  ناریا  ياه  يریگرد  ندـش  داح  هلمج  زا  فلتخم  لماوعزا  یـشان  هک  دوجوم  یبسن  شمارآ  اب  هل 
بزح اـب  نآ  فـالتخا  هل و  هموک  یتیاـضران  زورب  .تسا  تلود  اـب  تارکاذـم  رد  زاـیتما  بسک  لاـبند  هب  هک  تارکمد  بزح  دروخرب  عوـن  ناتـسدرک و 

.جدننس رد  راکشآ  تروص  هب  تارکمد 

تسد هب  بالقنا  يزوریپ  نایرج  رد  هرادا  نیا  زا  هک  یتامهم  اه و  حالس  ندنادرگزاب  يارب  مدرم  زا  تساوخرد  یبرغ و  ناجیابرذآ  ینابرهـش  هیعالطا   2
.تسا هداتفا  نانآ 

نامزاس رتفد  رد  یبمب  ندرک  رجفنم  هرابرد  نارایماک  رد  نارایماک ) رد  ییادـف  ياه  کیرچ  ناراداوه  " ) خرـس هتـسه   " مان هب  یهورگ  هیمـالعا  شخپ   3
هاپس هب  زکرم  هاپس  رادشه  .رهش  هب  نارایماک  فارطا  رد  رقتـسم  بالقنا  دض  لماوع  هلمح  لامتحا  رب  ینبم  ینابرهـش  شرازگ  .درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ 

هلمح و زا  هیمورا  هاپـس  شرازگ  .هواـپ  رد  ییاـه  يریگرد  زا  هواـپ  ینابرهـش  شرازگ  .تمـس  نآ  هب  نمـشد  رـصانع  زا  يدادـعت  تکرح  هراـبرد  راـجیب 
نیا يریگرد  زا  جدننس  رد  هل  هموک  هورگ  يوگنخس  تاراهظا  .هیمورا  يرتمولیک  شش  رد  يرایبآ  تاسیـسأت  هب  تارکمد  بزح  لماوع  يریگ  ناگورگ 

.جدننس رد  ورین  دوبمک  هرابرد  نارهت و  هب  هاشنامرک  هاپس  مایپ  .یجواس  ياتسور  یکیدزن  رد  يراگزر )  ) يراگتسر هاپس  اب  هورگ 

شزومآ تمس  هب  ییامیپهار  پچ و  ياه  هورگ  سکع  هاگشیامن  ییاپرب  هب  ضارتعا  رد  هوانگ  ردنب  رازاب  یلیطعت  زا  یمالسا  بالقنا  همانزور  شرازگ   4
رد هدوت  بزح  ناراداوه  هناخباتک  ندـش  هدیـشک  شتآ  هب  زا  مدرم  هماـن  هماـنزور  شرازگ  ود  قفاـنم " اـمن و  پچ  ناریبد   " درط تساوخرد  شرورپ و  و 
رد هدوت  بزح  تایرـشن  شورف  لحم  هب  راب  تناو  کی  اب  يا  هدع  هلمح  سانـشان و  يا  هدع  تسد  هب  رـسدور  ناتـسرهش  رد  عقاو  یلفـس  دابآ  مساق  هیرق 

.نآ ندز  شتآ  يراس و 

هب فوطعم  اراکـشآ  هک  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دـهاجم  همانزور  زورما  هرامـش  رد  یتسیلایرپما " دـض  یعقاو  هزرابم  کی   " یگنوگچ حیرـشت   5
یتسیلایرپما دـض  تکرح  ندوب  یعقاو  طورـش  هلمج  زا  هتـشون ، نیاربانب  تسا ؛ ماظن  ماما  طخ  ياهرداک  ماما و  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  شنزرس 

مالعا هب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  فالخ  رب  هک  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم  همان  همانزور  زورما  هلاقم  .تسا  نآ  هباشم  ياه  ورگ  نامزاس و  ياهورین  روضح 
اب هزرابم  رد  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  ماما و  ماظن و  هک  درک  یم  دیکأت  دوب و  زیمآ  تیامح  تدش  هب  اراکـشآ و  هک  تخادرپ  یعـضاوم  ددجم 

( دراد همیمض  ود   ) .دنتسه يدج  اکیرما 

يوگنخـس یبیبح  رتکد  تاراـهظا  ناتـسناغفا ؛ لاغـشا  لـیلد  هب  تلود  تئیه  بـالقنا و  ياروش  كرتشم  هسلج  رد  وکـسم  کـیپملا  میرحت  هب  میمـصت   6
تـسکش لیلد  هب  يوروش  هب  ناریا  زاگ  رودـص  عطق  ددـجم  مالعا  .هراب  نیا  رد  يریزو  تسخن  ياه  نامزاس  لوئـسم  ییابطابط  رتکد  بـالقنا و  ياروش 

.روشک ود  تارکاذم 

يربهر دیکأت  نتفریذپ و  نمض   " نآ رد  هک  نانبل  بونج  ناناملـسم  زا  ءاضما  رازه  زا 5  شیب  اب  يراموط  لاسرا  هرابرد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ربخ 
تیامح يوروش  دـض  رب  ناتـسناغفا  تلم  اکیرما و  دـض  رب  ناریا  مدرم  تازرابم  زا  نافعـضتسم " بالقنا  ناهج و  یمالـسا  بالقنا  ناونع  هب  ینیمخ  ماما 

تاراهظا ینیطسلف و  ياه  کیرچ  بوکرس  يارب  نانبل  بونج  هب  یلیئارسا  ياهورین  دورو  .دنا  هدرک 
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داؤف تاراهظا  للم ؛ نامزاس  ياه  همان  عطق  ضقن  هب  لیئارـسا  ندرک  مهتم  للم و  ناـمزاس  هب  ناـنبل  تلود  ضارتعا  .هراـب  نیا  رد  لیئارـسا  ریزو  تسخن   1
يارب شنارواشم  اب  للم  نامزاس  لکریبد  هسلج  .هراب  نیا  رد  اکیرما  رادراک  اب  لیئارـسا  عاـفد  ریزو  تارکاذـم  هراـب ؛ نیارد  ناـنبل  هجراـخ  ریزو  سورطپ 

.دادح دعس  اهنآ  لماع  ياهورین  تیعضو  نینچمه  لیئارسا و  ریخا  مجاهت  هرابرد  ثحب 

تاماهبا عفر  يارب  يو  شالت  روهمج و  سیئر  ردـص  ینب  رـسمه  ینیـسح  ارذـع  مناخ  اب  ردـص  ینب  نایرج  ناگرا  یمالـسا  بالقنا  همانزور  هبحاـصم   2
.اپورا رد  ردص  ینب  یصوصخ  یگدنز  هب  طوبرم 

طوبرم رتراک  هب  یکـسنیژرب  ياه  هیـصوت  اه و  تشاددای  رد  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  یماظن  هلمح  حرط  بیرف  تظافح و  لئاسم  شرازگ 432 : همیمض 
.نآ يرس  تامیمصت  یلم و  تینما  ياروش  هسلج  هب 

يرگاشفا  " ناونع اب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  زا  نت  ود  هتـشذگ  بش  ینویزیولت  هبحاـصم  زا  یمالـسا  بـالقنا  هماـنزور  شرازگ  شرازگ 433 : همیمض 
" .ییاکیرما ياه  ناگورگ 

یتح یللملا ؛ نیب  نیزاوم  فالخ  رب  ناـنآ  اـب  نارومأـم  زیمآ  نیهوت  دروخرب  اـکیرما و  زا  یناریا  ياـه  تاـملپید  جارخا  یگنوگچ  : 437 شرازگ همیمض 
هاگدورف نلاس  رد  ناراگنربخ  اب  نتگنشاو  رد  ناریا  ترافس  رادراک  هاگآ  یلع  هبحاصم  .دش  یسرزاب  هاگدورف  رد  زین  ترافـس  رادراک  هاگآ  یلع  كاس 

.اه ناگورگ  يدازآ  رب  نانآ  جارخا  ریثأت  مدع  نانآ و  جارخا  دوجو  اب  اه  ناگورگ  تمالس  ظفح  رب  دیکأت  تسا و  هداد  يور  هچنآ  حیضوت  ندنل و 

اب لصفم  يا  هبحاصم  یمالسا و  بالقنا  همانزور  رد  قارع  ینونک  میژر  هتسجرب  نافلاخم  زا  يزاریش  دمحمدیـس  هللا  تیآ  یفرعم  شرازگ 449 : همیمض 
.قارع تیعضو  هرابرد  هدربمان 

هک دـهاجم  هیرـشن  زا  يا  هلاقم  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  دـید  زا  یتسیلایرپما  دـض  یعقاو  هزرابم  کـی  طرـش  شـش  رکذ  شرازگ 456 : لوا  هـمیمض 
.دهد یم  رارق  نامزاس ، رصانع  دوجو  یتکرح ، ره  رد  ار  یعقاو  هزرابم  كالم  ًَاحیولت 

قلخ نیدـهاجم  هباشم  هک  نآ  تسکـش  مسیلایرپما و  اب  هلباقم  یگنوگچ  باب  رد  هدوت  بزح  همانزور  هلاـقم  زا  ییاـه  شخب  شرازگ 456 : مود  همیمض 
دض ياهورین  ار  نآ  قیداصم  نامزاس  نآ  سکعرب  دهد و  یم  رارق  قلخ  ههبج  رد  ناریا  کیتارکمد  یتسیلایرپما و  دض  ياهورین  همه  داحتا  ار  نآ  طرش 

.دـنک یم  دـیکأت  تارجاشم  عطق  رب  فلتخم ، دـیاقع  راهظا  زا  يریگولج  زا  زیهرپ  ترورـض  هب  هراشا  نمـض  هلاقم  همادا  رد  .درامـش  یم  ماظن  ییاـکیرما 
نیا ياه  هخاش  زا  ناریا " تارکمد  نایوجـشناد  ناناوج و  ناـمزاس   " و ناریا " نازومآ  شناد  نوناـک   " زا هماـنزور  نیا  رد  هباـشم  يریگ  عضوم  ود  جرد 

.دنا هدش  توعد  ینیمخ  ماما  مچرپ  ریز  یتسیلایرپما  دض  داحتا  هب  اه  هورگ  همه  ود ، ره  رد  هک  بزح 

رد هلمج  زا  ناهج  ياـه  هناـسر  رد  اـکیرما  ناریا و  نیب  دوجوم  نارحب  هب  طوبرم  لـئاسم  عیـسو  باـتزاب  رب  يرورم  رامـشزور 21/1/1359 : لوا  همیمض 
همانزور هلاقمرـس ،)  ) ندـنل زمیات  زمیات ، كرویوین  هتـشذگ  زور  هلاقم  زا  هدافتـسا  اب  سیراـپ  پاـچ  نوبیرتدـلاره  اـیلاتیا ، نـالیم  پاـچ  ارـسالد  هریروک 

پاچ دـنومول  اکیرما ، پاـچ  زمیاـت  سلجنآ  سل  تسپ ، نتگنـشاو  ییاـکیرما  هماـنزور  يداـصتقا ،) ریـسفت  شرازگ و  ) ندـنل ویدار  نیدراـگ ، یـسیلگنا 
ایدنیا ایدنیا و  وآ  زمیات  يدناگ ، مناخ  يربهر  هب  دنه  هرگنک  بزح  ناگرا  دلاره  لانـشن  يدنه  ياه  همانزور  هیکرت ، پاچ  نامجرت )  ) ناموکرت سیراپ ،

.سرپسکا ان 

ياه شرازگ  ندـنل : ویدار  یبرع  شخب  .یجراخ  ياه  هناـسر  رد  قارع  ناریا و  نیب  دوجوم  عاـضوا  باـتزاب  رورم  رامـشزور 21/1/1359 : مود  همیمض 
هب ار  ناریا  زورما  قارع  سرپدتیانوی : .تسا  هتفرگ  رد  قارع  ناریا و  ياهزرم  لوط  رد  پوت  اب  یتخـس  ياهدروخ  دز و  هک  تسا  یکاح  نارهت  زا  هدیـسر 

قارع ناریا و  نایم  يراج  نارحب  زمیات : لاشننیاف  .دـهد  یم  قوس  قارع  اـب  ییوراـیور  يوس  هب  ار  اـه  یناریا  نتگنـشاو  تفگ  درک و  مهتم  یبلط  هعـسوت 
توریب میقم  ياه  تاملپید  سرپدتیشوسآ : .تسا  قارع  هشقن  زا  یتمسق 
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نایم یگنج  رگا  هریجف : پاچ  رجفلا  همانزور  .دناروشب  نیسح  مادص  دض  رب  ار  قارع  نایعیش  تسا  رداق  یناسآ  هب  نایعیش  ربهر  ینیمخ  ماما  هک  دندقتعم 
هلجم .درک  دنهاوخ  هدافتـسا  ام  عبانم  فرـصت  لاغـشا و  يارب  تصرف  نیا  زا  اه  تردـقربا  درک و  دـهاوخ  تیارـس  هقطنم  مامت  هب  دریگرد ، قارع  ناریا و 

ياهروشک ناربهر  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنک :" یم  زاب  یبرع  جیلخ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  هزاورد  گنج   " ناونع اب  یشرازگ  رد  سیراپ  پاچ  لبقتـسملا 
.دنا هداد  رارق  دوخ  تیامح  دییأت و  دروم  تسا  ینیمخ  هللا  تیآ  نآ  أشنم  ًارهاظ  هک  تافالتخا  نیا  رد  ار  قارع  جیلخ ، هقطنم  ياهروشک  هصاخ  یبرع 

اب هـتخادرپ و  ناـهج  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ریثأـت  هـب  نآ  رد  هـک  توریب  زا  سرپدتیــشوسآ  زورما  شرازگ  رامـشزور 21/1/1359 : موس  همیمض 
رارق ثحب  دروم  مالـسا  ناهج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  سیـسأت  هاش و  میژر  ندرک  نوگنرـس  رد  ار  ینیمخ  ماما  تیقفوم  دوخ  صاـخ  درکیور 

بیغرت ییایوپ  كرحت و  هب  ار  ملاع  ياهارگ  تنـس  رگید  هک  هدـش  ریبعت  ییارگ  تنـس  یعون  ینیمخ  ماـما  یـشم  هشیدـنا و  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هداد 
ناش هتـسباو  ياه  میژر  دـض  رب  ناـهج  ناناملـسم  ییاـیوپ  كرحت و  رب  نآ  ریثأـت  هدنـسیون  رظن  دروم  يوس  تمـس و  مغر  یلع  شرازگ  رد  .تسا  هدرک 

.تسا هدهاشم  لباق  اراکشآ 

رامش 22/1/1359 زور  شرازگ 

لیکـشت و اکیرما  هجراخ  ریزو  بایغ  رد  ناریا  رد  ییاکیرما  دـض  يرـسارس  ییامیپهار  نایاپ  زا  سپ  اـکیرما  یلم  تینما  ياروش  يرـس  یلک  هب  هسلج   1
: تسپ نتگنشاو  .دیـسر  بیوصت  هب  هجراخ ) ترازو  زج  هب   ) یلم تینما  ياروش  ياضعا  همه  ینابیتشپ  اب  تاجن  حرط  دش ؛ یـسررب  تاجن  تایلمع  حرط 

ناریا .دراد  ار  شنیزگ  نیا  قح  يروهمج  سیئر  هک  دـیزگ  یمرب  ار  ناریا  ندرک  بدا  هار  دـیاب  اکیرما  تسا و  هدیـسر  تسب  نب  هب  یـسایس  ياه  شالت 
.دزادرپب دوخ  تجامس  يارب  يرایسب  ياهب  دیاب 

تئارق .تشاد  فدـه  زین  ار  قارع  ثعب  میژر  تیموکحم  اکیرما  رانکرد  هک  اکیرما  اب  هطبار  عطق  تبـسانم  هب  يرـسارس  عیـسو و  ییاـمیپهار  يرازگرب   2
رب دـیکأت  نایامیپهار و  ياهراعـش  هعمج و  ناـماما  ینارنخـس  رد  قارع  اـکیرما و  شنزرـس  .هعمج  زاـمن  يرازگرب  ياـه  لـحم  رد  ناـیامیپهار  هماـن  عطق 

ترافس لباقم  رد  ینویلیم " شترا 20   " هدـید شزومآ  دارفا  هژر  يرازگرب  اب  هاپـس  روضح  نارهت : رد  .نانآ  ياه  هئطوت  تازواجت و  اب  هزرابم  یگداـمآ 
، هعمج زامن  يرازگرب  هطوحم  رد  نازابرتچ  اه و  زبس  هالک  دازآ  طوقس  شیامن  ثعب ، میژر  فلاخم  یقارع  نویناحور  زا  یکی  یفصآ  ینارنخس  اکیرما ،

ینب یناجنسفر و  یمـشاه  نایاقآ  ینارنخـس  ییامیپهار ، همان  عطق  تئارق  نارهت و  هاگـشناد  نمچ  نیمز  زارف  رب  ییاوه  يورین  ياه  يراکـش  ییاوه  رونام 
دوخ بلاطم  رد  ار  یلخاد  لئاسم  قارع و  اکیرما ، نارنخس  هس  ره  نارهت ، هعمج  ماما  ماقم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  اه و  هبطخ  زا  لبق  نارنخس  ناونع  هب  ردص 

هلئسم ردص و  ینب  ياقآ  ینارنخـس  رد  قارع  هلئـسم  یمـشاه ، ياقآ  ینارنخـس  رد  یـسایس  ياه  هورگ  هب  طوبرم  یلخاد  لئاسم  اما  دندوب ، هتفرگ  رظن  رد 
( دراد همیمض   ) .تشاد يرتشیب  دومن  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس  رد  اکیرما 

.ماظن فلاخم  اراکـشآ  ياه  نایرج  یتح  یتسینومک و  یـسایس  ياـه  هورگ  زا  یهجوت  لـباق  دادـعت  هب  ناریا  زورما  يرـسارس  ییاـمیپهار  تعـسو  لومش 
هب ییامیپهار  جدننـس : .ییامیپهار  نیا  زا  شترا  كرتشم  داتـس  شرازگ  تارکمد و  بزح  توعد  هب  ثعب  میژر  دض  ییاکیرما و  دض  ییامیپهار  داباهم :

ناـمزاس ناریا ، ناتـسدرک  تارکمد  بزح  فرط  زا  قارع  اـکیرما و  دـض  رب  ییاـمیپهار  هناـب : .قارع  اـکیرما و  ندرک  موکحم  تارکمد و  بزح  توعد 
هتفگ هب  هک  ییامیپهار  نیا  زا  تاعالطا  همانزور  ربخ  .هدوت  بزح  ناگرا  مدرم " همان   " همانزور هتشون  هب  هناب  رد  ناریا  هدوت  بزح  ناتسدرک و  نیدهاجم 
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رد عمجت  اب  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  لقتـسم  ییامیپهار  نارهت : .تسا  هدش  رازگرب  تارکمد  بزح  قلخ و  نیدـهاجم  توعد  هب  همانزور  نیا   1
( دراد همیمض   ) .نآ ینایاپ  همان  عطق  ییامیپهار و  نیا  زا  راک  هیرشن  شرازگ  یسوساج ، هنال  تمس  هب  تکرح  ناتسراهب و  نادیم 

نیا ییاپورا  نانامیپ  مه  اکیرما و  يداصتقا  یسایس و  ریگیپ  ياهراشف  درب : یم  رس  هب  سیراپ  رد  نونکا  مه  هک  ناریا  قباس  ریزو  تسخن  رایتخب  روپاش   2
.دهد قوس  تسار  هار  هب  ار  ناریا  ینونک  نارادمامز  دناوت  یم  روشک 

طباور یگریت  زا  دـیدش  ینارگن  زاربا  يروهمج و  سیئر  ینیمخ و  ماما  هب  ناهج  ياه  کیلوتاک  ربهر  مود  لپ  ناژ  پاـپ  هناگادـج  ياـه  ماـیپ  لاـسرا   3
.اکیرما ناریا و 

هدودحم رد  للم  نامزاس  یناریا  ياه  تاملپید  ددرت  تیدودحم  .نانآ  زا  مدرم  لابقتسا  ناریا و  هب  اکیرما ، زا  هدش  جارخا  یناریا  یماظن  تشگزاب 120   4
.للم نامزاس  رد  اکیرما  یگدنیامن  تئیه  يوگنخس  يوس  زا  نآ  مالعا  كرویوین و  رهش  زکرم  يرتمولیک  عاعش 40 

یـشقن هاگیاج و  هژیو  هب  یتآ و  عضو  ینیب  شیپ  اه و  ناگورگ  تیعـضو  نیرخآ  هرابرد  ردـص  ینب  اب  وسروپـسا  ییایلاتیا  یگتفه  هلجم  هبحاصم  جرد   5
.تسا لئاق  دوخ  يارب  هک 

رد تاراهظا  نیا  باتزاب  .اه  ناگورگ  نیب  رد  اکیرما  ناسوساج  ایـس و  لماوع  دوجو  دـییأت  ایلارتسا و  رد  ییاـکیرما  تاـملپید  تاـکلو  رتیپ  تاراـهظا   6
ترافـس فدـه  اهنت  تسا  یعدـم  هک  ناریا  يارب  دـشاب  یتاغیلبت  هلیـسو  کی  دـناوت  یم  تاراهظا  نیا  دـلاره : گنینروم  هلمج  زا  ایلارتسا  ياه  هماـنزور 

.تسا هدوب  یسوساج  اکیرما 

هرابرد دـنله  ریزو  تسخن  تاراهظا  .اه  ناگورگ  هلئـسم  اب  طابترا  رد  شروشک  هب  نارهت  رد  ژورن  ریفـس  راضحا  هراـبرد  ژورن  هجراـخ  ریزو  تاراـهظا   7
ندـنام یقاب  رب  ینبم  لاردـف  ناملآ  تلود  يوگنخـس  تاراهظا  .ییاپورا  ياهروشک  ضارتعا  هب  ناریا  خـساپ  تفایرد  زا  دـعب  روشک  نیا  يریگ  میمـصت 

رب ناملآ  هجراخ  ریزو  دیکأت  .دننک  تاقالم  ردص  ینب  اب  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  هیلک  ناگداتـسرف  هک  ینامز  ات  نارهت  رد  روشک  نیا  ریفس 
لایسوس هرگنک  رد  یبرغ  ناملآ  مظعاردص  تاراهظا  .یللملا  نیب  ینونک  تخس  رایسب  عاضوا  رد  ییاکیرما  ییاپورا و  نادحتم  کیدزن  رایسب  يراکمه 

هکنیا هراب  رد  نارادمتسایس  نارـسفم و  یخرب  رظن  .روز  هب  لسوت  مدع  رب  ینبم  اکیرما  هب  هیـصوت  اکیرما و  زا  تیامح  ندوبن  قلطم  هرابرد  اه  تارکمد  - 
نادحتم ياهدیدرت  زا  یتمسق  لیلد  هتـشاد  رظن  رد  ار  یلخاد  تسایـس  ياهزاین  رتشیب  ناتـسناغفا  ناریا و  هراب  رد  رتراک  تندیزرپ  تامادقا  هک  لیلحت  نیا 

ویدار شرازگ  .یکسینژرب  يوس  زا  اکیرما  نادحتم  شنزرس  .اکیرما  رد  یتآ  تاباختنا  اب  ینونک  عاضوا  طابترا  هراب  رد  نلک  ویدار  ریـسفت  .تسا  اکیرما 
.دوب هتخادرپ  اکیرما  نادحتم  راتفر  زا  داقتنا  هب  نآ  رد  هک  رتراک  هتشذگ  بش  ینارنخس  دوخ و  نادحتم  زا  اکیرما  تاماقم  یتحاران  زا  ندنل 

نیا رد  اراکنآ  زا  گوینات  يرازگربخ  شرازگ  اکیرما و  تساوخرد  در  ناریا و  اب  کیتاملپید  طباور  عطق  يداصتقا و  ياـه  میرحت  اـب  هیکرت  تفلاـخم   8
ناریا و نارحب  رد  دیامنن و  عطق  ار  دوخ  کیتاملپید  طباور  دنکن و  تکرـش  ناریا  دـضرب  اه  میرحت  رد  هک  تساوخ  هیکرت  تلود  زا  تیلم  همانزور  .هراب 

.دهد هعسوت  روشک  ود  اب  ار  دوخ  طباور  تلاخد ، نودب  زین  قارع 

سرپدتیـشوسآ رتیور و  شرازگ  .قارع  ناریا و  اکیرما و  ناریا و  نایم  نارحب  دیدشت  یگنهامه  ینامز و  مه  هب  هجوت  اب  قارع  اب  اکیرما  رتشیب  یکیدزن   9
، قارع ناریا و  نایم  گنج  عوقو  تروص  رد  هک  يو  زا  لوق  لقن  ییاکیرما و  ياه  همانزور  ناریبدرـس  اب  رتراـک  یلم  تینما  رواـشم  یکـسینژرب  هسلج  زا 

.رتراک هنیباک  رد  قارع  یگنج  ياه  یتشک  يارب  زاگ  نیبروت  ياهروتوم  شورف  یسررب  .دز  دهاوخ  تسد  یضتقم  تامادقا  هب  اکیرما 
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برغ يربخ  ياه  هناسر  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  هسنارف  پاچ  نوبیرتدلاره  سیلگنا و  پاچ  سرپسکا  یلید  هیرشن  ود  رد  قارع  اکیرما و  طباور  یـسررب   1
جیگ ار  نتگنشاو  قارع  ناریا و  نایم  گنج  هب  دیدهت  روشک : ود  نایم  ینمـشد  ندرک  شکورف  هب  هراشا  اب  سرپسکا  یلید  دنتخادرپ ؛ عوضوم  نیا  هب  هک 

اب کیتاملپید  هطبار  کی  زاغآ  هب  يدیدش  هجوت  ناتـسناغفا  هب  وکـسم  یماظن  هلمح  ناریا و  رد  اه  ناگورگ  نارحب  هب  هجوت  اب  نوبیرتدلاره : .تسا  هدرک 
.دراد دوجو  رتراک  تلود  رد  قارع 

ياه تسیشاف  اه و  تسیلایرپما  ار  ناریا  يربهر  نآ  رد  هک  تسپ  نتگنشاو  همانزور  اب  قارع  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  وضع  دادح  میعن  يوگو  تفگ   2
ياه تیلقا  یلم  قوقح  نداد  زا  هک  تفر ) یم  راک  هب  اه  ییاـکیرما  دروم  رد  قارع  یـسایس  تاـیبدا  رد  تراـبع  نیا  هک  یلاـح  رد   ) دـیمان بلط  هعـسوت 
رارق یناریا  ياه  تیلقا  رایتخا  رد  یتاحیلـست  یلام و  ياه  کمک  هکنیا  هب  دادح  میعن  حیرـصت  .دننک  یم  يراددوخ  اهدرک  نمکرت و  چولب ، نوچ  یناریا 

.دننک هزرابم  يراتخم  دوخ  هب  ندیسر  يارب  ات  دهد  یم 

نارگرامعتـسا و عفن  هب  طقف  هک  ار  اه  يریگرد  نیا  تسا  هتـساوخ  فرط  ود  ره  زا  نآ  رد  هک  نیـسح  مادص  ردـص و  ینب  هب  یبیل  ربهر  یفاذـق  مارگلت   3
سراف جیلخ  هقطنم  تیوک و  رد  حتفلا  یکیرچ  نامزاس  هدنیامن  .دادغب  نارهت -  نارحب  لح  يارب  تافرع  رسای  ششوک  .دنهد  همتاخ  تساه  تسینویهص 

.دنک یم  يراددوخ  يریگ  عضوم  زا  قارع  ناریا و  ینونک  هشقانم  رد  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  تفگ 

دـیرخ و هب  زاـین  دوب و  میهاوخ  اـفکدوخ  ینـالوط  ناـمز  يارب  دـهدب ، يور  یگنج  اـی  دروخرب  هچناـنچ  هکنیا  رب  شترا  كرتـشم  داتـس  سیئر  دـیکأت   4
نتـسناد لمتحم  ریغ  زرم و  زا  دوخ  ریخا  دیدزاب  زا  شترا  ینیمز  يورین  هدنامرف  یحالف  راسمیت  شرازگ  .تشاد  میهاوخن  جراخ  زا  تازیهجت  تساوخرد 

.قارع يوس  زا  یبآ  ياهزرم  هب  زواجت  هنوگره  لباقم  رد  شترا  ییایرد  يورین  هدنامرف  یگدامآ  مالعا  .قارع  يوس  زا  گنج  زاغآ 

کمک تیامح و  اب  يراهزا  یسیوا و  فاج ، رادرـس  نابزیلاپ ، يولهپ ، فرـشا  رایتخب ، یناریا  دض  تاکرحت  زا  هاپـس  يرمرادناژ و  عبانم  ياه  شرازگ   5
قارع و رد  قوف  دارفا  لاثما  لاعف  روضح  ریثأت  نایب  .یقارع  نارومأم  نارسفا و  هارمه  هب  روشک  برغ  قطانم  رد  نانآ  زا  یضعب  روضح  قارع و  میژر  ياه 

.یجراخ تاعوبطم  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  اب  هزرابم  يارب  قارع  کمک  اب  حلسم  ياه  هورگ  لیکشت 

قارع و ترافس  تمس  هب  نانآ  ییامیپهار  دندوب و  هدمآ  درگ  نارهت  هاگشناد  دجـسم  رد  یمالـسا  راکیپ  نامزاس  توعد  هب  هک  ینایقارع  نصحت  نایاپ   6
گنیتیم زا  ناهیک  شرازگ  .یمالـسا " نصحت   " و سدـقم " راکیپ   " نیا زا  نارهت  زرابم  تیناحور  ینادردـق  یناـبیتشپ و  .یـسوساج  هنـال  يوس  هب  سپس 

هعماج يرظتنم ، هللا  تیآ  ناگدنیامن  یقارع ، نینـصحتم  نآ  رد  دـش و  رازگرب  قارع  یمالـسا  راکیپ  نامزاس  توعد  هب  هک  نارهت  هاگـشناد  هتـشذگ  زور 
روضح قارع  ياهدرک  زا  يا  هدع  نیفعضتسم و  بزح  قارع ، زرابم  تیناحور  هعماج  نارادساپ ، هاپس  یمالـسا ، يروهمج  بزح  نارهت ، زرابم  تیناحور 

.دنتشاد

هتشذگ زور  دنچ  رد  یناریا  جارخا 5700  ربخ  .ندنل  ویدار  یبرع  شخب  ياهربخ  رد  ناریا  كاخ  لخاد  هب  ناگدش  هدـنار  زا  نت  رازه  دورو 25 مالعا   7
نیب رد  يدرف  يریگتـسد  ییاسانـش و  .قارع  بـالقنا  یهدـنامرف  ياروـش  وـضع  دادـح  میعن  يوـس  زا  هدـنیآ  هتفه  ود  فرظ  رگید  نت  رازه  جارخا 20 و 

.تسا هدوب  قارع  تارابختسا  دارفا  زا  يرمرادناژ  تاعالطا  رظن  هب  هک  نیدواعم 

قطانم رد  هدنکارپ  ياه  يریگرد  دیدشت  .یـسیواب  رد  یناریا  ياهورین  ددجم  رارقتـسا  زا  سپ  زور  دـنچ  قارع  ناریا و  نیب  هدـنکارپ  ياه  يریگرد  همادا 
نیم اـب  هک  کـنات  کـی  هشـال  ندروآ  نوریب  ماـگنه  یـسیواب  هناـخدور  راـنک  رد  لـیقثرج  کـی  نتفر  نیم  يور  .هلگزا  ناوه ، هگنت  شر ، هپت  هوک ، هلیت 

زا دیدزاب  زا  دعب  نارادساپ  هاپس  تایلمع  هدنامرف  فیرشوبا  تاراهظا  .دوب  هدنام  هناخدور  رانک  هدرک و  دروخرب 
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رد رهش ، تفن  باهذ و  لپرس  رد  هناحلسم  هلمح  .اه  هاگساپ  نیا  هب  قارع  يا  هناخپوت  هلمح  تلع  اه و  هاگساپ  نیا  تیوقت  هراب  رد  يزرم  ياه  هاگساپ   1
.بش همین  زا  دعب  هیلوا  تاعاس 

ات رتمولیک  هلصاف 50  هب  زرم  لوط  رد  قارع  تج  کی  ییاسانش  زاورپ  .قارع  فاک " هساک   " هاگساپ زا  هلاله  هاگساپ  هب  هراپمخ  7 و  یج یپرآ  کیلش   2
رارقتـسا زا  يرمرادـناژ  هاپـس و  روشک ، ترازو  ياـه  شرازگ  اـه و  ماـیپ  .ناریا  تفن  تینوی  هاگتـسد  ود  تفن و  ياـه  هاـچ  ییاسانـش  و  تاـیب "  " هقطنم

قطانم رد  قارع  ياه  تیلاعف  اهددرت و  شیازفا  اه و  هاگـساپ  یخرب  لباقم  رد  نیگنـس  ياه  حالـس  یهرز و  ياـهربرفن  اـه و  کـنات  اـب  یقارع  ياـهورین 
يزادـنا هار  بصن و  زا  رهـشمرخ  يرادـنامرف  يزرم  نورب  رابخا  .روشک  برغ  رد  ناریا  تلود  دـض  رب  یلحم  مدرم  ندومن  حلـسم  زیهجت و  تهج  يزرم 

.نیگنس ياه  حالس  هب  نآ  نانابهگن  زیهجت  نآ و  فارطا  يراذگ  نیم  هرصب و  رد  ییاوه  رادار  کی 

هاپس یتشگ  هورگ  کی  هب  هلمح  هلمج : زا  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  ناهاشنامرک ، نیـشندرک  قطانم  رد  یئزج  تاکرحت  هدنکارپ و  ياه  يریگرد   3
نانابهگن فرط  هب  يزادناریت  حبص ، ات 6:30  تعاس 20  زا  روطق  ییاوه  لپ  يرمرادناژ  هاگساپ  هب  هلمح  دادماب  کی  تعاس  رد  ریـشمش  هواپ -  ریـسم  رد 

رد اه  یمارآان  زورب  زا  يریگولج  يارب  هاپـس  یکمک  يورین  مازعا  تساوخ  رد  وکام ، رد  كرت " درک و   " داضت دـیدشت  هناولیـس "،  " يزاسکاپ ناهورگ 
.رهش نیا 

هب هک  ینیـسح  نیدـلازع  تماما  هب  نارازگزامن  زا  يا  هدـع  ضارتعا  جدننـس و  رد  هعمج  زامن  يرازگرب  زا  درک  ناملـسم  ناگرمـشیپ  همانربخ  شرازگ   4
.دش رجنم  بازحا  حلسم  دارفا  اب  يریگرد 

زا يو  لیلجت  قارع و  هب  هحلـسا  رودـص  ندرک  فقوتم  يارب  يوروش  زا  ناریا  تساوخرد  هراب  رد  ناراگنربخ  اب  وکـسم  رد  ناریا  ریفـس  يوگو  تفگ   5
رد نیلمرک  یمگردرس  هب  هسنارف  يرازگربخ  هراشا  .داتفا  دهاوخن  يوروش  ناماد  هب  ناریا  هکنیا  رب  دیکأت  نتگنـشاو و  نارهت و  هلباقم  رد  يوروش  عضوم 

.قارع ناریا و  يریگرد  هرابرد  يوروش  تاعوبطم  رد  طایتحا  بناج  تیاعر  قارع ؛ ناریا و  هیضق 

زا یتئیه  تاقالم  نیمود  زا  دننک " یم  مهتم  یگتسباو  هب  ار  دوخ  ریزو  ناریا  تفن  تعنـص  نارگراک   " ناونع اب  سیلگنا  پاچ  ثداوحلا  هلجم  شرازگ   6
ریزو رف  نیعم  ربکا  یلع  يرانکرب  هلمج  زا  نانآ  ياـه  تساوخرد  رکذ  روهمج و  سیئر  اـب  ناریا  تفن  تکرـش  یمالـسا  ياروش  ياـضعا  نارازگراـک و 

.یتفن عیانص  يرازگ  تسایس  هب  طوبرم  تامیمصت  رد  تکرش  تفن و  ياه  هلول  زا  تظافح  تیلوئسم  نتفرگ  هدهعرب  تفن ؛

هورگ زا  داقتنا  قارع ، اکیرما و  ندرک  موکحم  رد  نارهت  هاگـشناد  زورما  نانارنخـس  نانخـس  هعمجزامن و  بلاـطم  زا  ییاـه  شخب  : 461 شرازگ همیمض 
ًاصوصخم اکیرما  هئطوت  لباقم  رد  یگداتسیا  هب  مدرم  بیغرت  ناریا ، یجراخ  تسایـس  يداصتقا و  تیعـضو  حیرـشت  ماظن ، فلاخم  یلخاد  یـسایس  ياه 

.ثعب میژر  دض  رب  مایق  يارب  قارع  تلم  زا  توعد  يداصتقا و  میرحت 

نیدرورف هعمج 22  ییامیپهار  همانعطق   " ناونع اب  ار  نآ  راک  هیرـشن  هک  قلخ  ییادـف  ياه  کـیرچ  ناـمزاس  ییاـمیپهار  هماـنعطق  شرازگ 462 : همیمض 
اه ناگورگ  يدازآ  تهج  رد  شالت  رطاخ  هب  روهمج  سیئر  بالقنا و  ياروش  شنزرس  يواح : درک ؛ جرد  ناریا " اب  اکیرما  هطبار  عطق  يداش  هب  ، 1359

یبالقنا زرابم و  ياهورین  هنایوجراکیپ  یگداتسیا  شالت و  اب  هارمه  ناشکتمحز  نارگراک و  ریگیپ  هزرابم  داحتا و  نیسحت  اکیرما ، ناریا و  هطبار  دوبهب  و 
هک روهمج  سیئر  بالقنا و  ياروش  هب  رادشه  داد ، هجیتن  ار  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  هک  یتسیلایرپما  دـض  نویناحور  بالط و  نایوجـشناد و  هلمج  زا 

ياه تکرح  زا  ماما  طخ  نایوجـشناد  ینیمخ و  ماما  باسح  ندرک  ادج  دنـسیونب ، دوخ  باسح  هب  ار  اکیرما  اب  هطبار  عطق  رد  مدرم  يزوریپ  دننکن  یعس 
.ینیمخ ماما  يزورون  مایپ  هب  داقتنا  رارکت  اب  هارمه  هدشدای  نالوئسم  هناراکشزاس 
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یناریا ناتسرپ  نهیم  لمع  مانتیو : یمـسر  همانزور  نادنان  ناهج  ياه  هناسر  رد  اکیرما  ناریا و  لئاسم  باتزاب  رورم  رامشزور 22/1/1359 : لوا  همیمض 
: یبد ویدار  یبرع  شخب  .تسا  لوبق  لباق  هنالداع و  یعافد  ییاکیرما ، ياه  تاملپید  ههام  جنپ  يریگ  ناگورگ  نارهت و  رد  اکیرما  ترافـس  فرـصت  رد 

یبرع شخب  .تسا  هدرک  مازعا  سراف )  ) جـیلخ هقطنم  هب  ار  رادار  لماح  نردـم  يامیپاوه  ود  اکیرما  هک  تسا  یکاح  نتگنـشاو  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ 
" هریـصم  " هریزج ياه  هاگیاپ  هلمج  زا  نامع  ياه  هاگیاپ  رد  اکیرما  ياهورین  نامع ، اکیرما و  یماـظن  يراـکمه  هماـن  تقفاوم  بجوم  هب  وکـسم : ویدار 

شخب .دشاب  هتـشاد  لماک  تراظن  دـنک  یم  روبع  نآ  زا  ناریا  تفن  هک  زمره  هگنت  رب  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  ناکما  نیا  نوگاتنپ  دـش و  دـنهاوخ  زکرمتم 
هب وکـسم  .تسا  هدرک  دـیدشت  ناریا  بالقنا  هل  رب  اکیرما و  هیلع  ار  دوخ  تاغیلبت  اکیرما  ناریا و  ناـیم  طـباور  عطق  وریپ  يوروش  اـکیرما : ویدار  یـسراف 
زا زاین  دروم  داوم  لمح  يارب  ار  دوخ  مهم  ياه  هارهاش  اکیرما ، بناـج  زا  ناریا  رداـنب  یلاـمتحا  هرـصاحم  يزاـس  یثنخ  يارب  تسا  هدرک  داهنـشیپ  ناریا 

.دراذگب ناریا  رایتخا  رد  ناریا  هب  اپورا 

قارع ناریا و  نیب  دوجوم  ياه  شنت  هرابرد  نانبل  پاچ  راونالا  ناتسلگنا و  پاچ  نیدراگ  ياه  همانزور  زا  هلاقم  ود  رامشزور 22/1/1359 : مود  همیمض 
هب دولآ  بصعت  هنایارگ و  برع  يدید  اب  ارگ  برع  هدنسیون  مود  هلاقم  رد  تسا و  قارع  رب  مکاح  میژر  یلخاد  عاضوا  رب  رتشیب  دیکأت  لوا  هلاقم  رد  هک 

.تسا هتخادرپ  هقطنم  رد  نآ  یمالسا  یبالقنا و  هاگیاج  یفن  ناریا و  شنزرس 

رامشزور 23/1/1359 شرازگ 

هلئـسم هراب  رد  وگو  تفگ  روهمج و  سیئر  اب  دـنلریا  رادراک  نپاژ و  ریفـس  هارمه  هب  نارهت  رد  اپورا  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  ناریفـس  تاقالم   1
، هسنارف ناریفـس  راضحا  .هدـشدای  تاقالم  تایئزج  هراب  رد  يروهمج  سیئر  یتاعوبطم  یگنهرف و  رواشم  يدورامرگ  يوسوم  تاراـهظا  .اـه  ناـگورگ 

مالعا یپ  رد  اه  ناگورگ  اب  تاقالم  يارب  یللملا  نیب  خرـس  بیلـص  یگدامآ  مالعا  .تروشم  يارب  دوخ  ياهروشک  هب  ایناپـسا  نیتناژرآ و  یبرغ ، ناـملآ 
( دراد همیمض   ) .ردص ینب  تقفاوم 

نایوجـشناد يوس  زا  هبنـشکی  زور  نشج  مالعا  .نآ  باتزاب  هوحن  رد  یحانج  ياه  يریگرد  ریثأت  یلخاد و  ياه  همانزور  رد  زورید  ییامیپهار  باتزاب   2
مالعا .دش  هرباخم  ینیمخ  ماما  يارب  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  بسانم  هب  هک  یکیربت  مارگلت  رد  نآ  زا  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  لابقتسا  ماما و  طخ  وریپ 

ینازودزود سابع  ینارنخس  اب  فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  رد  ینویلیم  شترا 20  گرزب  رانیمـس  نیموس  يرازگرب  .هاپـس  ياـضعا  يوس  زا  یـسایس  هزور 
هاپـس دـبنگ  ریظن  یلخاد  لئاسم  رد  هکنیا  رب  يو  دـیکأت  دـندرک و  ملع  دـق  مزیلایرپما  هیلع  هک  ماما  طخ  نایوجـشناد  زا  يو  ریدـقت  هاپـس و  لـک  هدـنامرف 

.سکع رب  هن  دشاب  بالقنا  تمحر  کیپ  هک  تسا  راودیما 

زا لقن  هب  نپاژ  زا  ودویک  يرازگربخ  شرازگ  .اه  ناگورگ  نارحب  لابق  رد  رتراـک  زیمآ  هحلاـصم  درکلمع  زا  اـکیرما  مدرم  زا  يداـیز  هدـع  یتیاـضران   3
تاراهظا .دیفس  خاک  يوس  زا  هعیاش  نیا  بیذکت  سپـس  نآ و  ندرک  دودسم  زمره و  هگنت  يراذگ  نیم  يارب  اکیرما  میمـصت  هرابرد  نپاژ  یماظن  عبانم 
.دوب دهاوخ  لمتحم  مه  یماظن  مادقا  دوشن ، رجنم  اه  ناگورگ  يدازآ  هب  یسایس  هطبار  عطق  اه و  میرحت  رگا  هک  دیفس  خاک  يوگنخس  زیمآ  دیدهت 

رب ینبم  اکیرما  هجراخ  ترازو  هیمالعا  رودـص  لیلد  هب  سمـسیرک  مایا  رد  اه  ناـگورگ  زا  رفن  هس  يدازآ  زا  ناریا  فارـصنا  زا  سرپدـتیانوی  شرازگ   4
.دوب هدش  رهاظ  ناریا  نویزیولت  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  يزغم  يوش  تسش و 
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اب یبرغ  ناملآ  هطبار  عطق  تروص  رد  نیزنب  تفن و  يدنب  هریج  مالعا  .اکیرما  يداصتقا  ياه  تازاجم  ناریا و  لابق  رد  یبرغ  ناملآ  وندنالز و  عضاوم   1
.ناملآ نویزیولت  رد  ناریا 

هک ییاهروشک  هب  تفن  رودص  عطق  رب  درک و  بیذکت  ار  كراخ  تاسیـسأت  رد  مهم  تاراجفنا  هرابرد  ندنل  زدـیول  یناپمک  شرازگ  ناریا  تفن  ریزو   2
.دومن شنزرس  نآ  تمیق  نتشاد  هگن  نییاپ  تفن و  تارداص  شیازفا  لیلد  هب  ار  قارع  میژر  يو  .درک  دیکأت  دندنویپب  اکیرما  هب 

تسناد و اکیرما  رکون  ار  قارع  قارع ، ناریا و  نارحب  رد  تافرع  يرگ  یجنایم  هراب  رد  هیکرت  تیلم  هماـنزور  راـگنربخ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  هداز  بطق   3
.دش دهاوخ  لح  زین  قارع  اب  فالتخا  دبای  هلصیف  اکیرما  اب  ناریا  تافالتخا  هک  یتروص  رد  درک  حیرصت 

تـسینومک بزح  ناگرا  راتـسا  گنینروم  همانزور  هراشا  .روشک  ود  طباور  ندـش  درـس  رب  دـیکأت  اکیرما و  ویدار  رد  يوروش  قارع و  طباور  یـسررب   4
ندز نماد  رب  ینبم  سات  يرازگربخ  شرازگ  .ناریا  دـض  رب  اکیرما  یماظن  ياهدـیدهت  ناریا و  اب  قارع  يزرم  هدـنکارپ  ياه  يریگرد  طابترا  هب  اـیناتیرب 

قارع و ناریا و  روشک  ود  ره  اب  دوخ  يداع  طباور  ظفح  هب  يوروش  لیامت  زا  یبرغ  عبانم  زا  لقن  هب  ناهیک  شرازگ  .قارع  ناریا و  تاـفالتخا  هب  اـکیرما 
.تسا هدرک  اکیرما  يداصتقا  میرحت  اب  هلباقم  يارب  ناریا  هب  کمک  هدامآ  ار  دوخ  دراد و  ناریا  زا  تیامح  هب  يرتشیب  لیامت  يوروش  هک  نیا 

یـسایس يونعم ، تیامح  زا  نیـسح  مادص  عقوت  هنایمرواخ و  سراف و  جیلخ  یبرع  ياهروشک  هب  يو  مایپ  لماح  قارع  روهمج  سیئر  ناگدنیامن  مازعا   5
.لبقتسملا هتشون  هب  ناریا ، ربارب  رد  قارع  زا  اهروشک  نیا  یماظن  و 

نجل جیار  شور  اب  ناریا  دـض  رب  دوخ  تاغیلبت  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یتسینویهـص  دـض  عضاوم  ندرک  شودـخم  يارب  قارع  شـشوک  شالت و   6
.تسس يواعد  تاررکم  رارکت  ینکارپ و 

هگنت یـسیواب و  شر ، هپت  هوک ، هلیت  هلگزا ، قطانم  رد  ناریا  حلـسم  ياهورین  ناراـب  هلولگ  همادا  ناریا : رد  نآ  لـماوع  قارع و  یئاذـیا  تاـکرحت  همادا   7
نیدـباع تداهـش  .قارع  هناخپوت  شتآ  دروخرب  رثا  رب  ییاقآ  یلع  هوکدیفـس و  ياهاتـسور  رد  هناخ  دـنچ  یبارخ  هراپمخ و  هناخپوت و  کـنات و  اـب  ناوه 
دروخرب رثا  رب  نت  تحارج 16  نت و  تداهش 2  .يورـسخ  يزرم  ياه  هداج  رد  نیم  اب  يو  يواح  لیبموتا  دروخرب  رثا  رب  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  یـسابع 

يرادـهگن ینونک  عضو  همادا  تروص  رد  هک  یلحم  تاـماقم  ینارگن  .قارع  ناریا و  يزرم  ياـه  هداـج  يراذـگ  نیم  تاـفلت  شیازفا  .نیم  اـب  ینویماـک 
هب باهذ  لپرـس  رد  حلـسم  نامجاهم  هلمح  .دوب  دهاوخ  لکـشم  هدش  هتفرگ  سپزاب  قارع  زا  ًاریخا  هک  یـسیواب  دابآریمزب و  هلگزا ، يزرم  ياه  هاگـساپ 

.خی هناخراک  یسابع و  هاش  تشپ  مرگ  بآرس  هاگودرا  هب  زین  ناویک و   " كرهش قرب و  هاگورین 

هاگساپ هب  نیگنس  ياه  حالس  اب  یقارع  ياهورین  هلمح  .یهرز  ینیمز و  ياهدحاو  ینابیتشپ  اب  رگنس  رفح  هب  رهـش  تفن  برغ  رد  قارع  ياهورین  مادقا   8
شترا و هلیسو  هب  يرافح  ياه  هاگتسد  تظافح  ندش  نیمأت  هرابرد  تفن  يرافح  هورگ  تسرپرس  تاراهظا  .راموس  هقطنم  رد  خیش " یناک   " يرمرادناژ

.تسا هدیسر  تفن  هب  هقلح  هدش 4  رفح  هاچ  هقلح  زا 5  هک  ربخ  نیا  مالعا 

.مالیا يرمرادناژ  گنه  هب  هتسباو  هلاله  هاگساپ  هب  یقارع  ياهورین  لماوع و  هلمح  يارجام  زا  فلتخم  عبانم  شرازگ   9

ینبم مالیا  يرمرادناژ  گنه  تساوخرد  هب  زاوها  یهرز   92 رکشل یفنم  خساپ  .قارع  يزرم  ياه  هاگساپ  تیوقت  زا  يرمرادناژ  ددعتم  ياه  شرازگ   10
تساوخرد .دشاب  یمن   92 رکشل تیلوئسم  هقطنم  رد  طاقن ، نیا  زا  کی  چیه  هک  لیلد  نیا  هب  دابآ  حلاص  نایسوم و  نارهم ، هب  یکمک  ياهدحاو  مازعا  رب 

.نایسوم رد  یهرز  هورگ  کی  رارقتسا  يارب  هیحان  یهدنامرف  زا  روبزم  گنه  ددجم 
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تـسد هب  هاپـس  يزکرم  ياهرداک  زا  نت  راهچ  تیرومأـم  مکح  رودـص  .روشک  ود  كرتشم  ياـهزرم  رـسارس  رد  قارع  شترا  تـالاقتنا  لـقن و  همادا   1
يریگارف تهج  نانطومه  مومع  هب  رهمداش  راسمیت  مایپ  .قارع  اب  يزرم  طوطخ  رد  رقتسم  هاپس  تیلباق  یگدامآ و  تیعقوم ، یسررب  تهج  هاپـس  هدنامرف 

نیا تساوخرد  مالیا و  گنه  رد  تازیهجت  دوبمک  .يزرم  عاضوا  ندوب  مارآ  مالیا و  ناتـسا  ریاشع  شاب  هدامآ  .دوخ  تغارف  تاقوا  رد  یماظن  تاـمیلعت 
لرتنک يارب  يوخ  هقطنم  هدـش  لیطعت  ياه  هاگـساپ  ددـجم  رارقتـسا  يارب  يروهمج  تسایر  هب  يوخ  هاپـس  تساوخرد  همان  .اهدوبمک  عفر  يارب  گـنه 

.یشزومآ ياه  ناگداپ  ناهدنامرف  تسردان  درکلمع  هراب  رد  نارهت  هب  دزی  هاپس  تاعالطا  همان  .يزرم  رورم  روبع و 

یط زا  سپ  ناریا  هب  يرارف  ریاشع  زا  رفن  تشگزاب 25  زا  ناگدازآ  تشد  یماظتنا  عبانم  شرازگ  .لوفزد  یلم  کناب  یکیدزن  رد  یتعاس  یبمب  راـجفنا   2
تامادـقا يارب  قارع  رد  یکیرچ  شزومآ  ياه  هاگودرا  ندوب  لاـعف  .یتعاـس  ياـه  بمب  هرجفنم و  داوم  هارمه  هب  هرـصب  رد  یکیرچ  ياـه  هرود  ندرک 

.ياچ حالس و  یچقاچاق  سابل  رد  ناریا  لخاد  هب  یقارع  ناسوساج  ددرت  .ناریا  رد  ییاذیا 

رد یثـعب  هس  ندـش  هتـشک  هلمج : زا  ثعب  میژر  ناـفلاخم  تسد  هب  ییاذـیا  تاـکرحت  تاراـجفنا و  یخرب  عوقو  زا  قارع  لـخاد  زا  فـلتخم  ياـهربخ   3
ینابرهـش شرازگ  نموم ، دارفا  يریگتـسد  واف و  رهـش  رب  مکاح  بوکرـس  یـسیلپ و  ياـضف  دوجو  هرـصب ، رد  يرادناتـسا  خاـک  هب  هلمح  واـف ، مویداتـسا 

همادا .ددرگ  یم  داجیا  دوردنورا  ریـسم  رد  نایناریا  يارب  هک  یتالکـشم  ینماان و  تیوک و  میقم  نایناریا  نایقارع و  نیب  دیدش  ياهدروخرب  زا  ناتـسزوخ 
.جراخ رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  تمدخ  یضقنم  ياهورین  زا  نیدلوتم 1949  هیلک  ناوخارف  هلمج  زا  یقارع  ياهورین  یگدامآ 

هدنار نیب  رد  دنا  هدش  تیبرت  يراکبارخ  يارب  هک  يدارفا  یتینما و  نارومأم  ثعب و  بزح  لاعف  ياضعا  ناسوساج و  زا  يدادعت  يریگتسد  ییاسانش و   4
لمح عضو  دـندوب و  هدرک  اهر  زرم  يرتمولیک  رد 15  یلیرت  زابور و  نویماک  اب  ار  اهنآ  هک  ناگدش  هدـنار  نیب  رد  نارامیب  دـعاسمان  تیعـضو  .ناگدـش 
روشک فلتخم  ياهرهش  اه و  هاگودرا  رد  رقتسم  ناگدش  هدنار  تشادهب و ...  هیذغت ، ناکسا ، تالکـشم  لئاسم و  .زرم  رد  هدش  هدنار  نانز  زا  نتراهچ 

.نآ لح  يریگیپ  یگنوگچ  و 

"، یقارع ناگدـش  هدـنار   " هب باطخ  يزاریـش  هللادبعدیـس  هللا  تیآ  يزاریـش و  دمحمدیـس  هللا  تیآ  زا  یلخاد  تاعوبطم  رد  هناگادـج  ماـیپ  راـشتنا 5   5
". یئوخ هللا  تیآ   " و هوعدلا " بزح  "، " قارع ناملسم  تلم  "، " قارع شترا  "

دوعسم يوس  زا  ییاه  مارگلت  لاسرا  .نایناریا  جارخا  اب  نامز  مه  نانآ  رب  يریگتخـس  شیازفا  روشک و  نیا  ياهدرک  هب  قارع  ياهورین  تالمح  دیدشت   6
ار دوخ  بزح  قارع ، میژر  لامعا  ندرک  موکحم  نمض  اهنآ  رد  هک  ردص  ینب  ینیمخ و  ماما  هب  باطخ  قارع  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  سیئر  ینازراب 

تامادـقا زا  قارع  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  هک  یـشرازگ  لاسرا  .درک  مالعا  شنارکون  مسیلایرپما و  ياـه  هئطوت  لـباقم  رد  ناریا  اـب  يراـکمه  هداـمآ 
.روشک ترازو  هب  هدرک  هیهت  ریخا  زور  دنچ  رد  دوخ  یماظن 

.نیشندرک قطانم  ریاس  رد  یبسن  شمارآ  دوجو  اب  هواپ  رد  ییاه  يریگرد  زورب   7

خیـش هبحاصم  .ییاکیرما  دـض  یمومع  ياـضف  اـب  بساـنتم  ینونک و  یبسن  شمارآ  تیعـضو  رد  ناتـسدرکرد  ریگرد  ياـه  هورگ  یغیلبت  ياـه  تیلاـعف 
شرازگ .دوب  دـهاوخ  ناریا  ياه  قلخ  رانک  رد  اکیرما  اب  هزراـبم  رد  درک  قلخ  هکنیا  قارع و  ندرک  موکحم  رد  سراـپ  يرازگربخ  اـب  ینیـسح  نیدـلازع 

ناریا اب  اکیرما  هطبار  عطق  نشج  اب  هطبار  رد   » قلخ ناییادف  هل و  هموک  تارکمد ، بزح  فرط  زا  هردـناوید  رد  ییامیپهار  يرازگرب  زا  سراپ  يرازگربخ 
ياه ورگ ه  زا  یگدنیامن  هب  ییادف  ياه  کیرچ  ناراداوه  زا  یکی  ینارنخـس  و  ثعب » یتسیـشاف  میژر  تسیلایرپما و  لامع  ياه  هئطوت  ندرک  موکحم  و 

ناییادف هل و  هموک  تارکمد ،
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هیعالطا تشادرب .» قارع  ثعب  میژر  ياه  تسایـس  شترا و  يزاـسزاب  اـب  هطبار  رد  تسیلاـیرپما  لاـمع  ياـه  هئطوت  تیهاـم  زا  هدرپ   » نآ یط  هک  قلخ   1
تارکمد بزح  دیدهت  .اکیرما  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  هرابرد  ناتسدرک  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک 

همیمض  ) .درک دهاوخ  هلمح  اهنآ  هب  داباهم ، بآودنایم -  ناکوب و  بآودنایم -  هار  رد  هاپـس  هلیـسو  هب  دارفا  اه و  نیـشام  یـسرزاب  همادا  تروص  رد  هک 
( دراد

تسا و روشک  جراخ  هب  طوبرم  لوا  هلاقم  .تسا  هتخادرپ  اکیرما  ناریا و  طباور  هلئـسم  هب  هک  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم  همان  همانزور  رد  هلاـقم  ود  جرد   2
هلاقم .دزادرپ  یم  ناریا  زا  يوروش  تیامح  هب  زین  دوخ و  نامیپ  مه  ياهروشک  يراکمه  بلج  يارب  روشک  نیا  شالت  اکیرما و  یناریا  دض  تاکرحت  هب 

اکیرما اب  ییورایور  يارب  ییاه  لح  هار  هئارا  مسیلایرپما و  اب  هلباـقم  رد  اـهورین  هیلک  تدـحو  ترورـض  رب  هلمج  زا  تسا و  روشک  لـخاد  هب  طوبرم  مود 
.دزادرپ یم 

زین باـتک و  راون و  ناگدنـشورف  پچ و  ياـه  هورگ  نیب  نارهت  هاگـشناد  يولج  رد  یناـبایخ  هناحلـسمریغ  يریگرد  زا  شترا  كرتـشم  داتـس  شرازگ   3
نآ نمـض  هک  پچ " داحتا   " همان هتفه  رد  يا  هلاقم  .ماما  يزورون  مایپ  هیلع  نارهت  هاگـشناد  لباقم  رد  تسینومک " نازرابم  داحتا   " هورگ هیمالعا  شخپ 

.تسا هتسناد  رامثتسا  هیامرس و  ظفاح  ياهرازبا  يارب  تینما  ار  نآ  هدرک و  هلمح  ردص  ینب  ماما و  نانخس  رد  تینما  هلئسم  حرط  هب 

هب طوبرم  تالکشم  اه و  تیساسح  تالضعم و  یخرب  دوجو  زا  تسا و  طبترم  هاپس  درکلمع  اب  يوحن  هب  هک  یماظتنا  فلتخم  داهن  هس  زا  شرازگ  هس   4
.دراد تیاکح  ماظن  فلاخم  حلسم  ياهورین  اب  هلباقم  يارب  هاپس  زا  مدرم  تاعقوت  زا  زین  ورین و  نیا  هاگیاج  شقن و 

يدنبزرم عون  بزح ، نیا  یشم  بوچراچ  رد  نآ  لیلحت  ناتـسزوخ و  ریخا  ثداوح  رورم  يواح  هک  ناتـسزوخ  رد  هدوت  بزح  یتلایا  نامزاس  هیعالطا   5
بزح نیا  يریگ  عضوم  عون  زین  تسا و  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  رب  يراذـگریثأت  يارب  بزح  نیا  شالت  همادا  اه ، ناـیرج  رگید  اـب  بزح  نیا 

یم هدافتسا  اهنآ  زا  دیدج  ماظن  ندیبوک  يارب  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  رگید  هک  دهد  یم  ناشن  ار  نصحت  باصتعا و  يراکیب ، نوچ  یتالکـشم  هرابرد 
.دننک

ترازو تاماقم  نداد  نانیمطا  .راکتحا  رارکت  تروص  رد  نانآ  لاوما  هرداـصم  هب  دـیدهت  نارکتحم و  هب  بـالقنا  ياـه  هاـگداد  عرـش  مکاـح  رادـشه   6
.يراج لاس  يارب  ییاذغ  داوم  یفاک  يدوجوم  هراب  رد  مدرم  هب  یناگرزاب  يزرواشک و 

یسررب .دهد  هولج  تیمها  یب  ار  ناریا  تفن  تارداص  عطق  تسا  هدش  یعس  هک  ناریا  تفن  هرابرد  وگرآ " مویلورتپ   " تفن یصصخت  همان  هتفه  ریـسفت   7
.هسنارف يرازگربخ  يداصتقا  لیلحت  رد  نآ ، هاگیاج  تیمها و  ناریا و  تفن  عوضوم 

رادید بالقنا و  یشزرو  هعومجم  رد  لابتوف  ینز و  تشم  يرادرب ، هنزو  یتشک ، ياه  هتشر  هتـسجرب  ناراکـشزرو  عامتجا  زا  دادماب  همانزور  شرازگ   8
.وکسم کیپملا  تاقباسم  میرحت  وغل  يارب  ناراکشزرو  نیا  تساوخرد  یتکلمم و  تاماقم  روهمج و  سیئر  اب 

روهمج سیئر  اب  ییاپورا  ناریفـس  زورما  تاـقالم  زا  ناـهج  زورما  حبـص  يربخ  ياـه  هناـسر  یلیلحت  يربخ و  لابقتـسا  یگنوگچ  : 484 شرازگ همیمض 
.دراد نانآ  يارب  عوضوم  تیمها  زا  تیاکح  هک  رادید  ماجنا  زا  شیپ  ناریا 

ناریا طباور  یلعف  عاضوا  اکیرما ، اب  طباور  عطق  هراب  رد  ینیسح  نیدلازع  خیـش  اب  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  هبحاصم  لماک  نتم  : 505 شرازگ همیمض 
.هقطنم یلعف  عضو  جدننس و  هردناوید و  زقس ، ناکوب ، هب  يو  ریخا  رفس  جیاتن  تلود ، اب  تارکاذم  هجیتن  هراب ، نیا  رد  اهدرک  عضوم  قارع و  و 
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یتاعوضوم نیب  نیا  رد  هک  ناهج  ياه  هناـسر  رد  ناریا  اـکیرما و  نیب  دوجوم  نارحب  عیـسو  باـتزاب  زا  ییاـه  هنومن  : 23/1/1359 رامشزور لوا  همیمض 
تـسا هجوت  بلاج  يوروش  ناریا و  طابترا  ناریا و  یلخاد  يدنب  حانج  هب  هجوت  اب  هرکاذـم  ناکما  يداصتقا ، میرحت  یماظن و  هلمح  راثآ  بناوج و  نوچ 

، نیا دوجو  اـب  دـنک  ییاـیرد  هرـصاحم  ار  ناریا  هک  دراد  ار  نآ  تیلباـق  هدـحتم  تـالایا  ییاـیرد  يورین  فارگلت : یلید  .دـنزادرپ  یم  نآ  هب  نارـسفم  هک 
رگا درک ...  هرکاذـم  اهنآ  اب  ناوتب  هک  دراد  یلیلق  دارفا  ناریا  رد  اکیرما  نیدراگ : هماـنزور  .دوب  دـهاوخ  لکـشم  رایـسب  ینف  رظن  زا  یناـبیتشپ  تمواـقم و 

راهظا یهاوخرذـع و  تسا ، ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  نیب  رد  شزاس  رکف  مارآ  میقتـسمریغ و  نتخادـنا  هار  هب  ردـص و  ینب  تارایتخا  دـییأت  رما ، هجیتن 
فیفخت میمـصت  نیا  زا  فده  ناریا : دـض  رب  رتراک  ریخا  تامیمـصت  هب  هراشا  اب  مویلارابخا  همانزور  .تسا  ییایرد  ياهوان  ییارآ  فص  زا  رتهب  تمادـن 
کیدزن يا  هدنیآ  رد  هک  دراد  میب  مه  نآ  زا  دناد  یمن  دیعب  هدنیآ  رد  ار  ناریا  رد  یماظن  هلخادـم  هک  اکیرما  .دوب  اکیرما  مدرم  یتحاران  مشخ و  تدـش 
تابـسانم هراـب  رد  بترم  روط  هب  یللملا  نیب  نارـسفم  دـیارج و  نلک : ویدار  یـسراف  شخب  .دـنیبب  ور  ردور  یماـظن  يا  ههجاوم  رد  يوروـش  اـب  ار  دوـخ 

ریخا هام  شـش  رد  هژیو  هب  هجاوم و  نارحب  اب  زین  يوروش  ناریا و  تابـسانم  هک  دوش  یم  هتفرگ  هدـیدان  یلو  دـنهد  یم  شرازگ  اکیرما  ناریا و  بولطمان 
ياه تسکش  دوجو  اب  يوروش  تلود  ارچ  هک  تسا  موهفم  بیترت  نیا  هب  ناریا ) عوضوم  رد  يوروش  حلاصم  رکذ  زا  سپ   ... ) تسا هداهن  يدرـس  هب  ور 
ناریا لابق  رد  دوخ  هناتـسود  يژتارتسا  هب  دسر ، یم  شوگ  هب  روشک  نآ  هراب  رد  ناریا  زا  هک  يدنیاشوخان  تاملک  ناریا و  اب  دوخ  تابـسانم  رد  یـسایس 

.دهد یم  همادا 

فالتخا ياه  هنیمز  یـسررب  ناهج : یهورگ  ياه  هناسر  رد  قارع  ناریا و  نیب  يراج  نارحب  باتزاب  زا  ییاه  هنومن  رامشزور 23/1/1359 : مود  همیمض 
لماک و روط  هب  هک   " نارگید نتخاس  هتفـشآرب  برع و  ناتـسود  نداد  تسد  زا   " ناونع تحت  ناتـسلگنا  پاـچ  تسیمونوکا "  " هیرـشن رد  قارع  ناریا و 
هب ینس "  " و هعیـش "  " و مجع "  " و برع "  " ياه گنج  رب  دیکأت  اب  هدش و  هتـشون  قارع  عفانم  اه و  هاگدید  قباطم  ًاقیقد  هنارادبناج و  ًادیدش  يراکـشآ 
يا هنوگ  هب  ار  ناریا  تسا  هدرک  یعـس  میظنت و  ثعب  بزح  تایبدا  قباطم  ار  ناریا  رد  نآ  روهظ  مالـسا و  خـیرات  یتح  هتخادرپ و  ناریا  دـیدش  شهوکن 

نوبیرتدلاره هیرـشن  رد  قارع  ناریا و  یماظن  دروخرب  یلامتحا  یـسررب  .دراد  رارق  لباقت  رد  یبرع  ياهروشک  هیلک  اب  هک  قارع  اب  اهنت  هن  هک  دـهد  هولج 
ینیب شیپ  .دنک  یم  یفرعم  ریذپ  بیـسآ  قارع  ربارب  رد  عومجم  رد  ار  ناریا  هک  تالمح " لباقم  رد  ناریا  شترا  يریذپ  بیـسآ   " ناونع اب  هسنارف  پاچ 

ریسافت رگید  دننام  دناوخ و  یم  لمتحم  ار  روشک  ود  نیب  گنج  عوقو  هک  نلک  ویدار  زورما  ریسفت  رد  قارع  ناریا و  ینونک  تاعزانم  ماجنارـس  لیلحت  و 
.دوش ناریا  دض  رب  بارعا  یمومع  راکفا  کیرحت  بجوم  دناوت  یم  هک  دهد  یم  تبسن  ناریا  هب  یبلاطم  تسین و  یهت  ناریا  اب  تیدض  زا  یبرغ 

رامشزور 24/1/1359 شرازگ 

.یماظن مادقا  لامتحا  رب  هرابود  دیکأت  ناریا و  دض  رب  اه  میرحت  هب  اکیرما  نادحتم  نتسویپ  يارب  ینامز  نییعت  رتراک و  ینویزیولت  هبحاصم   1

عطق هراب  رد  یتح  دادـن و  ار  اه  ناگورگ  عوقولا  بیرق  يدازآ  هدـعو  كرتشم  رازاب  ناریفـس  اب  رادـید  رد  ردـص  ینب  سیراپ  رد  هاـگآ  لـفاحم  هتفگ  هب 
تـشگزاب هرابرد  ویکوت  زا  سرپدتیانوی  شرازگ  .میرحت  هلئـسم  هب  نارهت  رد  هسنارف  ریفـس  راضحا  طابترا  مدـع  مالعا  .داد  رادـشه  اهنآ  هب  تفن  رودـص 

راضحا هک  هسنارف  يرازگربخ  ربخ  یبونج  هرک  .اه  ناگورگ  نارحب  هرابرد  نپاژ  تلود  اب  هرواشم  زا  سپ  نارهت  هب  نپاژ  ریفس 
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تنواعم تسپ  زارحا  لیلد  هب  روشک  نیا  ریفـس  تشگزاب  هک  درک  مالعا  بیذـکت و  دوب ، هدرک  مالعا  اـکیرما  میرحت  زا  تیاـمح  ار  یبونج  هرک  ریفـس   1
اه و ناگورگ  هلئـسم  هرابرد  هرکاذم  یمالـسا و  ياهروشک  ییاپورا و  ياهروشک  ناریفـس  اب  تاقالم  هرابرد  هداز  بطق  تاراهظا  .تسا  هجراخ  ترازو 

.قارع نارحب 

وریپ ناملـسم  نایوجـشناد  مق و  هیملع  هزوح  یلبق  توعد  هب  روشک  فلتخم  طاـقن  رد  یناـمداش  نشج و  مسارم  ییاـپرب  زا  یلخاد  تاـعوبطم  شرازگ   2
نـشج کی  همزال  رورـس  روش و  دقاف  ار  نآ  رگید  يوحن  هب  نارهت  زا  ندـنل  ویدار  شرازگ  هک  یلاح  رد  ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  تبـسانم  هب  ماما  طخ 

.تسناد یلم 

.نارهت رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  اب  راب  نیلوا  يارب  یللملا  نیب  خرس  بیلص  هدنیامن  تاقالم  شرازگ   3

زورما و دادـماب  تاعاس  نیلوا  رد  دابآرهم  هاگدورف  هب  دـنا  هدـش  جارخا  اکیرما  زا  هک  ییاـیرد  ییاوه و  يورین  یماـظن  نایوجـشناد  زا  رفن  دورو 190   4
دوخ و تالیصحت  لیمکت  يارب  اینیجریو  یماظن  يوتیتسنا  یناریا  یماظن  يوجـشناد  تفه  هب  اکیرما  عافد  ترازو  هزاجا  نانآ -  زا  هجراخ  ریزو  لابقتـسا 

یگدـنهانپ تساوخرد  هب  روبزم  ناـیماظن  بیغرت  يواـح  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  یلبق  مـالعا  .نایوجـشناد  نیا  زا  یکی  یـسایس  یگدـنهانپ  تساوخرد 
.یسایس

رد نونکات  یبونج  هرک  تلود  .ناریا  اب  دروخرب  عون  رد  يریگ  میمـصت  قیوعت  اـکیرما و  زا  تیاـمح  ندوب  یعطق  هراـبرد  نپاژ  ریزو  تسخن  تاراـهظا   5
.ناریا يداصتقا  میرحت  زا  تیامح  يارب  وتان  ياهروشک  زا  دنله  ریزو  تسخن  تساوخرد  .تسا  هتفرگن  میمصت  اکیرما  تساوخرد  هراب 

هرابرد هجراخ  ترازو  خاک  رد  نارهت  میقم  یمالسا  ياهروشک  یسایس  ناگدنیامن  ناریفـس و  زا  نت  هب 21  هداز  بطق  قداص  زورما  حبص  تاحیـضوت   6
.قارع لابق  رد  ناریا  عضاوم 

نمی یبیل ، هیروس ، ریازجلا ، ياهروشک  نارـس  تکرـش  اب  سلبارط  رد  بارعا  يرادـیاپ " ههبج   " وضع ياهروشک  نارـس  سنارفنک  نیمراهچ  شیاشگ   7
نیا رد  یفاذق  تاراهظا  زا  ولراک  تنوم  ویدار  شرازگ  .سنارفنک  نیا  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  .نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  یبونج و 

.ساـت يرازگربـخ  شرازگ  هب  ناریا  ربارب  رد  اـکیرما  زیمآدـیدهت  تسایـس  تیموکحم  هراـبرد  برع " قـلخ  هرگنک  یمئاد  هناـخریبد   " هیناـیب .سنارفنک 
.هینایب نیا  زا  وکسم  ویدار  یسراف  شخب  یباختنا  شرازگ 

هراب رد  دادغب  ياهاعدا  رارکت  دهعتمریغ و  ياهروشک  سنارفنک  نیمـشش  سیئر  ورتساک  لدـیف  هب  قارع  هجراخ  ریزو  مایپ  لاسرا  زا  دادـغب  ویدار  ربخ   8
.هریزج هس 

یکدنا اب  دنچره  یمالسا ، بالقنا  رصع ، همانزور  هک  یلاح  رد  ردص  هللا  تیآ  ناج  نداتفا  رطخ  هب  هراب  رد  یمالسا ، يروهمج  حبص ، همانزور  رادشه   9
( دراد همیمض   ) .داد ربخ  يو  تداهش  زا  دیدرت 

رهاوج و بحاص  موحرم  ياه  هداون  هلمج  زا  ناگدـش  هدـنار  نیب  رد  فجن  هیملع  هزوح  نویناحور  املع و  زا  یخرب  دوجو  زا  سراپ  يرازگربخ  ربخ   10
يارب هاـشنامرک  نیریـشرصق و  هقطنم  هب  دادـما  هتیمک  نارهت و  ناـیرازاب  نویناـحور ، مق ، دهـشم و  هیملع  ياـه  هزوـح  ماـظع و  عـجارم  ناگدـنیامن  مازعا 

ناناگرزاب و نیرت  هدـمع  زا  رفن  جارخا 1100  .نانآ  اب  یثعب  نارومأم  دروخرب  هوحن  هرابرد  ناگدش  هدنار  تاراهظا  .ناگدـش  هدـنار  عضو  هب  یگدیـسر 
.يزاریش هللادبعدیس  هللا  تیآ  دنزرف  زا  لقن  هب  قارع  میقم  یناریا  راجت 

دز و هرابرد  لباقم  ناـبزرم  هب  ضارتعا  تهج  يدوخ  ناـبزرم  ندـش  فظوم  هلـاله و  هاگـساپ  تیوقت  یـسیواب  هلـاله و  يزرم  هقطنم  رد  یبسن  شمارآ 
هاگساپ روحم  رد  ناریا  كاخ  لخاد  هب  اه  یقارع  هراپمخ  پوت و  ياه  هلولگ  کیلـش  .هدراو  تاراسخ  ناربج  تساوخرد  هلاله و  يزرم  هاگـساپ  دروخ 

زرم زارف  رب  رذوبا  ناگداپ  ياهرتپوک  یله  ییاسانـش  زاورپ  .نانآ  هب  یمالـسا  يروهمج  شترا  خـساپ  ناوه و  گـنت  یـسیواب و  داـبآریمزب ، هلگزا ، ياـه 
ياه هاگساپ  هب  رتپوک  یله  کی  یناسر  کمک  .قارع  ناریا و 
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کتلغ هب  زهجم  دحاو  کی  دورو  رذوبا و  ناگداپ  رد  ناهفـصا  هناخپوت  زا  ییاهدحاو  رارقتـسا  .اه  یمخز  لمح  هوک و  هلیت  یـسیواب و  وندرگ ، يزرم   1
ینابزرم شرازگ  .هقطنم  هب  بای  نیم  ياه 

وندرگ یسیواب و  هوک و  هلیت  لباقم  قارع ، هالکراهچ  رد  وردوخ  یهرز و  ربرفن  کنات و  هاگتسد  اب 88  قارع  شترا  یماظن  نوتس  رارقتسا  زا  نیریشرصق 
رابخا ساکعنا  هوحن  زا  رذوبا  ناـگداپ  هدـنامرف  داـقتنا  .یـسیواب  هب  يورـسخ  تمـس  زا  شوماـخ  ياـه  غارچ  اـب  یماـظن  نوتـس  کـی  تکرح  زین  ناریا و 

.یسیواب هاگساپ  فرصت  ساکعنا  هوحن  ندناوخ  تسردان  اه و  هناسر  رد  يزرم  ياه  يریگرد 

ناتـسا يزرم  قطانم  رگید  یـسیواب و  يزرم  قطانم  هرابرد  ناـهیک  هماـنزور  رد  شترا  ینیمز  يورین  هدـنامرف  یحـالف  راـسمیت  لـصفم  تاراـهظا  جرد   2
(. دوسون ات  رهش  تفن  زا   ) هاشنامرک

؛ ناریا یماظن  تارباخم  فشک  لرتنک و  يارب  لصوم  توک و  هرصب ، رد  میـس  یب  زکارم  ندرک  ریاد  قارع : يزرم  تاکرحت  یگدامآ و  تامادقا  همادا   3
روتسد هاشنامرک ؛ زوریناوه  دحاو  هلیـسو  هب  مالیا  زرم  رد  رقتـسم  یقارع  ياهورین  دادعتـسا  نیمخت  نارهم ؛ ییاوه  میرح  هب  یقارع  يامیپاوه  کی  زواجت 
ییاذیا تالمح  قارع ؛ كاخ  هب  زاجمریغ  دورو  هنوگره  دیدش  بوکرس  رب  يارب  هعبات  ياه  ناگی  هیلک  هب  تیوک  زرم  رد  هرـصب و  برغ  رد  قارع  سیلپ 

، هیطابرز یجارود  ناعط ، نال ، هعلق  هلمج : زا  قارع  ياه  هاگـساپ  عاضوا  دوبهب  عضاوم و  ثادـحا  كرادـت ، تیوقت ، همادا  ناریا ؛ ياه  هاگـساپ  یخرب  هب 
". بحو دیشر و" هلبوس ،

یبونج ياهزرم  رد  یقارع  ياهورین  رارقتـسا  یگنوگچ  حیرـشت  نارادساپ و  هاپـس  تایلمع  هدـنامرف  فیرـشوبا  ینویزیولت  ویدار  یتاعوبطم و  هبحاصم   4
.ناتسزوخ رد  هچملش  هقطنم  عضو  ناریا و 

.مزر نونف  نیرخآ  اب  مدرم  يزاسانـشآ  تهج  شترا  ياـه  ناـگداپ  هیلک  هب  یـشزومآ  ياـه  هاـگراک  داـجیا  روتـسد  شترا و  كرتشم  داتـس  هیعـالطا   5
زا مالیا  هاپـس  ناوخارف  .عبات  ياه  ناگی  هیلک  شاب  هدامآ  هرابرد  ینابرهـش  هیعالطا  .هاپـس  دارفا  هیلک  شاـب  هداـمآ  هراـبرد  هاپـس  یمومع  طـباور  هیعـالطا 

.هاپس هب  دندوب ) هحلسا  نودب  نانآ  رثکا  هک   ) مدرم زا  رفن  رازه  دودح 5  هعجارم  زرم و  هب  نانآ  لاقتنا  يارب  دنراد  رایتخارد  هحلسا  هک  یناسک 

اهورین و یگنهامهان  ددعت و  لکشم  عفر  يارب  يروهمج " تسایر  كرتشم  یتایلمع  داتس   " هیغالبا هب  دانتسا  اب  لک " ینابرهش  یتایلمع  داتس   " هیغالبا  6
تامادقا رد  هچ  یماظن و  تایلمع  رد  هچ  جیـسب  یگدنزاسداهج و  نارادساپ ، هاپـس  رـصانع  يرمرادناژ ، ياهورین  نآ  رد  هک  یماظتنا  یماظن و  ياه  داهن 

.دنا هدیدرگ  هقطنم  یماظن  یهدنامرف  اب  یگنهامه  هب  مزلم  يرای  مدرم  یناور و 

هاشنامرک و تفن  تکرـش  سیئر  تاحیـضوت  دادماب و  تاعاس  نیتسخن  رد  برغ  دابآ  مالـسا  زا  یقطانم  هاشنامرک و  هاگـشیالاپ  هب  قارع  لماوع  هلمح   7
.هراب نیا  رد  برغدابآ  مالسا  رادنامرف 

ندمآ تسد  هب  دندوب و  تفن  تاسیسأت  رد  اه  يراکبارخ  اهراجفنا و  زا  يرایـسب  لماع  هک  ناتـسزوخ  رد  قارع  لماوع  زا  یهورگ  وضع  يریگتسد 9   8
يراکبارخ بسانم  یناریا  دارفا  ییاسانش  زا  فلتخم  عبانم  شرازگ  .زاوها  نادابآ و  رهشمرخ و  رد  نانآ  یمیت  ياه  هناخ  زا  نیگنس  کبـس و  ياه  حالس 

.ناریا هب  ذوفن  تهج  قارع  رد  نانآ  شزومآ  و 

مادعا يریگتسد و  زا  لبق  نانآ  رارف  قارع و  هوعدلا  بزح  رد  تیوضع  هب  نونظم  یقارع  رسفا  دنچ  بیقعت  زین  يراکبارخ و  راجفنا و  زا  ییاه  شرازگ   9
تـسد هب  رهـش  لاغـشا  لیلد  هب  ناموچ  رهـش  مدرم  باصتعا  زا  اه ) ینازراب   ) قارع ناتـسدرک  تارکمد  بزح  شرازگ  .ماهتا  نیمه  هب  رگید  رـسفا  کـی 

نیا يوس  هب  لماک  تازیهجت  کـنات و  پوت و  هارمه  قارع  شترا  زا  یمیظع  يورین  تکرح  ینازراـب و  ناگرمـشیپ  اـب  یگتـسبمه  مـالعا  قارع و  شترا 
.هقطنم

نامز هس  رد  دادغب  ویدار  یسراف  شخب  زا  راتفگ  هس  رد  ناریا  دض  رب  قارع  یتاغیلبت  گنج  همادا 
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يرابتعا و یب  يارب  ددرگ و  راد  هشدخ  ناریا  یتسینویهـص  دض  نأش  اکیرما و  اب  هزرابم  دـننام  ناریا  توق  طاقن  تسا  هدـش  یعـس  اهنآ  رد  هک  فلتخم   1
.دوش يزاس  هنیمز  ریازجلا  دادرارق 1975  وغل 

تیآ تاراهظا  تسا : هتفای  ساکعنا  زورما  یلخاد  تاعوبطم  رد  هک  قارع  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  یتکلمم  ياه  تیـصخش  تاراـهظا  زا  ییاـه  هنومن   2
قارع زا  ناگدش  هدـنار  عمج  رد  ردـص  ینب  یپرد  یپ  ینارنخـس  ماما ، اب  تاقالم  زا  سپ  ینیمخ  ماما  هلیـسو  هب  قارع  بالقنا  يربهر  هرابرد  يرظتنم  هللا 
.قارع ناریا و  يزرم  راون  رد  باهذ و  لپرـس  يرمرادـناژ  گنه  داتـس  زا  دـیدزاب  رد  هاشنامرک و  يرادناتـسا  رد  هاـشنامرک و  مرگ  بآرـس  هاـگودرا  رد 

رد روـشک  نیا  تلاـخد  هراـبرد  تسا و  مسیلاـیرپما  عفاـنم  تهج  رد  تفن  هنیمز  رد  قارع  تامادـقا  هک  هراـب  نیا  رد  ناریا  تفن  ریزو  رف  نـیعم  تاراـهظا 
ثعب یتوغاط  میژر  تسا و  ناهج  نافعـضتسم  هیلک  یمرگلد  بجوم  یمالـسا و  لـلم  دـیما  یمالـسا  بـالقنا  هکنیا  ناریا و  یتفن  تاسیـسأت  يراـکبارخ 

.دش دهاوخ  رجفنم  لخاد  زا  يدوزب 

حلسم ياه  هورگ  قارع و  تادیدهت  اب  طبترم  صاخ  عضو  بسانت  هب  تاعوبطم  رد  بالقنا  لک  ناتسداد  یسودق  هللا  تیآ  ياضما  اب  يا  هیعالطا  جرد   3
.تسا مدرم  رایتخا  رد  يوحن  هب  هک  ییاه  حالس  عاونا  فیلکت  هرابرد  یلخاد 

هرابرد هاپـس  یهدـنامرف  هب  راجیب  هاپـس  همان  راجیب : .تسا  هدـش  نیـشندرک  قطاـنم  ینونک  شمارآ  رد  لـالخا  ثعاـب  هک  روطق  راـجیب و  رد  هثداـح  ود   4
شنکاو لیلد  هب  اه  ناگورگ  اب  يو  هضواعم  يارب  هژیو  تئیه  مادـقا  زا  يریگولج  تساوخرد  يراجیب و  هدـننار  کی  لـتاق  تارکمد و  بزح  زا  يوضع 

رد يریگرد  نایاپ  هتشذگ ، بش  تعاس 22  رد  روطق  ییاوه  لپ  هاگساپ  هب  نیگنس  کبس و  ياه  حالس  اب  حلسم  دارفا  رارـشا و  هلمح  روطق : .راجیب  مدرم 
.نآ جیاتن  دادماب و  تعاس 6 

دوخ ياه  هاگدید  اوق  لک  هدـنامرف  روهمج و  سیئر  عضوم  زا  يو  نآ  رد  هک  بالقنا  مایپ  هلجم  رد  تسیا " لدـیم   " هلجم اب  ردـص  ینب  هبحاصم  جرد   5
.تسا هدرک  نایب  نارگید  ینیسح و  نیدلازع  خیش  ناتسدرک و  تارکمد  بزح  رظن  دروم  يراتخمدوخ  یفن  رد  ًاحیرص  ار 

ینارنخـس اب  جدننـس  رد  یعمجت  يرازگرب  زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ  ناتـسدرک : یبسن  شمارآ  یپ  رد  درک  حلـسم  ياه  هورگ  یتاـغیلبت  تامادـقا   6
.درک ضارتعا  ردص  ینب  هب  دیکأت و  درک  حلسم  ياه  هورگ  حالـس  علخ  مدع  رب  قارع  اکیرما و  ندرک  موکحم  نمـض  نآ  رد  هک  ینیـسح  نیدلازع  خیش 
.ردص ینب  هب  ضارتعا  قارع و  اکیرما و  دض  رب  جدننـس  زورما  ییامیپهار  زا  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  جدننـس  رتفد  ناگرا  ربخ  هیرـشن  شرازگ 
.قارع هب  بزح  نیا  رادـشه  هرابرد  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  وضع  نایرولب  ینغ  تاراهظا  .ییامیپهار  نیا  همان  عطق  زا  سراـپ  يرازگربخ  شرازگ 

.قارع ثعب  میژر  اکیرما و  تیموکحم  رد  تارکمد  بزح  ناناوج  نامزاس  هیمالعا 

ياه کیرچ  نامزاس  ناراداوه  نیب  يریگرد  بآودـنایم : .اکیرما  اب  هطبار  عطق  زا  تیامح  مـالعا  تارهاـظت  همادا  رد  لـمآ  بآودـنایم و  رد  يریگرد   7
رادـنامرف .راـکیپ  تایرـشن  شخپ  زکرم  هب  یهورگ  هلمح  .دـش  نـت  دـنچ  يریگتـسد  نـت و  ندـش 2  یمخز  هب  رجنم  هک  ناـنآ  ناـفلاخم  اـب  قلخ  ییادـف 

لمآ رد  ناردـنزام  کیدزن  رود و  ياهرهـش  زا  هک  قلخ  ییادـف  ياـه  کـیرچ  ناراداوه  ییاـمیپهار  لـمآ : .درک  موکحم  ار  زورما  يریگرد  بآودـنایم 
هب هک  دش  یم  هدناوخ  وگدنلب  لماح  نیشام  زا  ردص  ینب  دض  رب  زین  ییاه  نتم  ییاکیرما  دض  ياهراعـش  نمـض  ییامیپهار  نیا  رد  دندوب ، هدمآ  مهدرگ 
رد مدرم  زا  ییاه  هورگ  ییاـمیپهار  .دیـسرن  بیـسآ  یـسک  هب  یلو  دـیماجنا  ییاـمیپهار  ندروخ  مهرب  وگدـنلب و  لـماح  نیـشام  هب  هلمح  شنکاو و  زورب 

.همان عطق  رودص  نادیم و  هزبس  دجسم  رد  عمجت  ییادف و  ياه  کیرچ  دض  رب  لمآ  ياه  نابایخ 

و رگراک " هقبط  يدازآ  ناگدنمزر  "، " رگراک هار   " ياه هورگ  كرتشم  هیعالطا  زا  دادماب  همانزور  ربخ 
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ینف هدکـشناد  لباقم  رد  یتسیلایرپما  دـض  ییامیپهار  کـی  رد  روضح  يارب  نارهت  مدرم  زا  نآ  رد  هک  رگراـک " هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس   " 1
لباـقم رد  زوجم  نودـب  تارهاـظت  هراـبرد  روشک  ترازو  تسرپرـس  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  هیعـالطا  .تسا  هدـش  توـعد  دـعب  زور  رد  نارهت  هاگـشناد 

.يریگرد عوقو  زا  زیهرپ  يارب  نآ  رد  روضح  زا  بانتجا  يارب  نارهت  مدرم  زا  تساوخرد  نارهت و  هاگشناد 

حطس رد  روهمج  سیئر  ياقآ  ناونع  هب  يا  همان  شخپ  و  قلخ " ناگدنمزر   " ناونع اب  سانشان  یهورگ  هرابرد  ناهفـصا  زا  سراپ  يرازگربخ  شرازگ   2
دور یم  راک  هب  داسف  هعاشا  تهج  رد  نآ  ملق  هک  تاعالطا  همانزور  تسا و  اکیرما  هب  هتـسباو  هک  دادـماب  همانزور  راشتنا  زا  رگا  هکنیا  هب  دـیدهت  رهش و 
بزح  " هیعالطا .دوب  هتفرگ  هدهع  رب  ار  ناهفصا  رد  دادماب  رتفد  ندیشک  شتآ  هب  تیلوئـسم  ًالبق  هورگ  نیا  دننک ؛ یم  مادقا  نآ  هب  دوخ  دوشن  يریگولج 

نیلوئسم زا  تساوخرد  اسف و  رهـش  رد  بزح  نیا  بتک  تایرـشن و  کسویک  هنابـش  ندش  هدیـشک  شتآ  هب  هرابرد  سراف ،" اسف -  نامزاس  ناریا -  هدوت 
.تامادقا هنوگنیا  زا  يریگولج  يارب 

يوروش و یتسود  نامیپ  هب  هراشا  دوجو  اب  هک  قارع  میژر  تیهاـم  هراـبرد  ناربجنر  یـسوردض  یتسیئوئاـم و  بزح  ناـگرا  ربجنر  هماـن  هتفه  لـیلحت   3
ییاکیرما مدرم و  همان  همانزور  رد  قارع  میژر  تیهام  هرابرد  هدوت  بزح  لـیلحت  .تسا  هدرک  دادـملق  ییاـکیرما  رتشیب  ار  قارع  تکرح  نومـضم  قارع 

.ثعب بزح  ياه  تکرح  نتسناد 

رد یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نشج  ییاپرب  رد  اکیرما  تسینومک  بزح  بزح و  نیا  ناراداوه  مادـقا  زا  هدوت  بزح  ناگرا  رد  یـشرازگ  جرد   4
رد تسین " ناریا  شزرو  ناریا و  بالقنا  دوس  هب  وکـسم  کیپملا  میرحت  رد  تکرـش   " ناونع اب  یبلطم  جرد  .ارجام  نیا  زا  هام  ود  تشذگ  زا  دعب  اکیرما 

هدـش هدـناوخ  رتراک  هدروخ  تسکـش  کیتکات  زا  يور  هلابند  وکـسم  کیپملا  ياه  يزاب  میرحت  رد  بالقنا  ياروش  میمـصت  نآ  رد  هک  روبزم  هماـنزور 
.تسا

يروهمج همانزور  ياهربخ  هب  ضارتعا  بالقنا و  لک  ناتـسداد  هب  نامزاس  همان  قلخ : نیدـهاجم  نامزاس  زورما  یتاغیلبت  ياه  تیلاـعف  زا  هنومن  راـهچ   5
بازحا و تیلاعف  تیعونمم  رب  ینبم  روشک  ترازو  ریخا  همانـشخب  هرابرد  دـهاجم  هیرـشن  زورما  هلاقم  ناتـسدرک ، رد  ناـمزاس  نیا  لاـعف  روضح  هراـبرد 

نارهت تاباختنا  يادیدناک  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک  وضع  يوجر  دوعسم  هینایب  نآ ، زا  دیدش  داقتنا  اه و  هاگشناد  رد  یـسایس  ياه  هورگ 
هب ناریا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هداشگرـس  همان  زا  دادـماب  شرازگ  .یتسیلایرپما  دـض  هزرابم  قیمعت  روظنم  هب  تاباختنا  دـیدجت  ياضاقت  سلجم و  يارب 

ندش نشور  يارب  هدش  رـشتنم  یعیـسو  حطـس  رد  نامزاس  نیا  ياهادـیدناک  دـض  رب  هک  ییاه  يرگاشفا  هب  هراشا  اب  نآ  رد  هک  یمالـسا  بالقنا  ياروش 
( دراد همیمض   ) .تسا هدرک  ینویزیولت  يا  هرظانم  ياضاقت  عوضوم 

: ناگرزاب  " ناونع اب  همانزور  نیا  زورما  هرامـش  رد  سلجم  تاباختنا  لوا  هلحرم  نیبختنم  زا  ناگرزاب  سدنهم  اب  دادـماب  همانزور  لصفم  هبحاصم  جرد   6
حرطم تردـق و ...  ددـعتم  زکارم  تقوم ،  تلود  تاباختنا ، هلمج  زا  یفلتخم  لئاسم  نآ  رد  هک  مینک " یم  زیت  ار  يروهمج  سیئر  يوقاـچ  مناتـسود  اـب 

.دنا هدش 

یمالسا يروهمج  زا  ینابیتشپ  تیوک و  رد  ناریا  ریفـس  اب  رادید  رد  درب ، یم  رـس  هب  تیوک  رد  هک  اینازنات  روهمج  سیئر  هرریان " سویلوژ   " تاراهظا  7
نانخس .قارع  ناریا و  نیب  يرگ  یجنایم  يارب  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هب  هیکرت  قباس  ریزو  تسخن  تیوجا " دنلب   " داهنـشیپ .ینیمخ  ماما  ناریا و 

.دنراد هقطنم  رد  یمظن  یب  داجیا  هئطوت و  دصق  هک  یناسک  ربارب  رد  يرایشوه  موزل  هرابرد  تیوک  ریزو  تسخن  هللادبع  دعس  خیش 
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هب يریگتـسد و  لابق  رد  یقارع  نازرابم  نانبل و  نایعیـش  مق ، مدرم  شنکاو  زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  فلتخم  ياـه  شرازگ  شرازگ 522 : همیمض 
.يو تافیلأت  یفرعم  ردص و  رقابدمحمدیس  هللا  تیآ  ناج  نداتفا  رطخ 

همانراک هراـبرد  یتشهب  هللا  تیآ  زا  يوجر  دوعـسم  هرظاـنم  تساوخرد  هب  یتشهب  هللا  تیآ  یمالـسا و  يروهمج  هماـنزور  خـساپ  شرازگ 544 : همیمض 
.بالقنا ياروش  هلاسکی 

.اکیرما ناریا و  طباور  ینونک  نارحب  هرابرد  ناهج  فلتخم  ياه  هناسر  هدـش  هئارا  ياه  لـیلحت  اـهربخ و  زا  يا  هدـیزگ  رامشزور 24/1/1359 : همیمض 
نارحب ات  دـنهد  ناشن  يراد  نتـشیوخ  اه  ناگورگ  رـس  رب  ناشتافالتخا  رد  هک  تسا  هتـساوخ  اـکیرما  ناریا و  زا  نیچ  تلود  ندـنل : ویدار  یـسراف  شخب 

دـنک و يرادرب  هرهب  اکیرما  ناریا و  طـباور  نارحب  زا  دـشوک  یم  هک  درک  مهتم  ار  يوروش  تسینومک  نیچ  تیوک : ویدار  یبرع  شخب  .دوشن  رتدـیدش 
نیا تلود  هک  تسا  یکاح  اکیرما  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  وکـسم : ویدار  یـسراف  شخب  .دزاس  فرحنم  ناتـسناغفا  رد  دوخ  یماظن  هلخادـم  زا  ار  راـظنا 
عافد ریزو  وکـسم : ویدار  یبرع  شخب  .دزاس  رت  جنـشتم  مه  نیا  زا  تسا  میخو  هداـعلا  قوف  نونکا  مه  هک  ار  ناریا  اـب  دوخ  تابـسانم  دـشوک  یم  روشک 
رصم ییاوه  ياه  هاگیاپ  هب  اکتا  اب  كرتشم  رونام  هب  يدوز  هب  اکیرما  رـصم و  ییاوه  ياهورین  هک  تخاس  شاف  مارهالا  همانزور  اب  يا  هبحاصم  رد  رـصم 
.دهد یم  رارق  اکیرما  ییایرد  يورین  رایتخا  رد  يردـنب  تالیهـست  یبود  ندـنل ، رد  هدـش  اضما  دادرارق  قبط  نطولا : یتیوک  همانزور  .دز  دـنهاوخ  تسد 

نادحتم ندنل : پاچ  زمیات  يدناس  همانزور  .دنتـسین  لاحـشوخ  نتگنـشاو  راتفر  زا  اپورا  یـسایس  لفاحم  یمومع و  دـیاقع  وکـسم : پاچ  اداوارپ  همانزور 
تسا نآ  اکیرما  نادحتم  يارب  هار  نیرت  هنالقاع  ناتـسلگنا : پاچ  رورزبآ  همان  هتفه  .دننزب  تسد  رگیدکی  زا  ینلع  داقتنا  هب  هتـشذگ  زا  رتمک  دیاب  یبرغ 

.دنراد زاب  ناریا  دض  رب  هنایوج  یفالت  یناهگان  تامادقا  هب  ندش  لسوتم  زا  ار  اکیرما  ناریا ، هدنیآ  سلجم  هرود  لیاوا  ات  لقادح  هک 

رامشزور 25/1/1359 شرازگ 

وـضع هجراخ  ناریزو  یتآ  سالجا  رد  اهنآ  ینابیتشپ  هوحن  اه و  ییاپورا  زا  رتراک  تاراظتنا  هرابرد  اکیرما  هجراخ  ریزو  نواـعم  رفوتـسیرک  تاراـهظا   1
: تفگ سیلگنا  ریزو  تسخن  رچات  رظنراهظا  .يوسنارف  لفاحم  هتفگ  هب  اـپورا  نارـس  سنارفنک  يارب  سـالجا  نیا  ندوب  یتامدـقم  .اـپورا  كرتشم  رازاـب 

هـسنارف نپاژ و  خساپ  ندش  لوکوم  .دنک  ذاختا  اه  ناگورگ  نارحب  هرابرد  یکرتشم  میمـصت  هجراخ ) ناریزو  سالجا   ) لیروآ زا 21  شیپ  اپورا  هعماج 
( دراد همیمض   ) .روبزم سالجا  نایاپ  هب 

یناملآ همانزور  زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هلمج : زا  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  هراـبرد  فلتخم  تاـعیاش  جاور   2
یتبرـض هورگ  لیئارـسا و  یـسوساج  ناـمزاس  يآ ، .یب  .فا  ایـس ، ناـمزاس  اـکیرما ، گـنج  ترازو  قـفاوت  دروـم  هـک  هناـمرحم  یحرط  هراـبرد  دـلیب " "

نادحتم زا  اکیرما  عافد  ترازو  لیفک  تساوخرد  .دشاب  یم  ارجا  يارب  رتراک  بیوصت  راظتنا  رد  هتفرگ و  رارق  یبرغ  ناملآ  یتسیرورت  دـض  ییودـنامک 
تاراهظا .دـنک  لقتنم  سراف  جـیلخ  هقطنم  هب  ار  دوخ  ياهورین  دـناوتب  اکیرما  هک  یتروص  هب  دوخ  یماظن  يورین  تیوقت  يارب  وتاـن  ناـمیپ  رد  روشک  نیا 

ییویدار هبحاصم  .ددرگ  یم  بوسحم  اـهربخ  هنوگ  نیا  جاور  دـییأت و  تهج  رد  یعون  هب  هک  ینویزیولت  يا  هبحاـصم  رد  اـکیرما  هجراـخ  ریزو  نواـعم 
.دش دهاوخ  اکیرما  ياوزنا  بجوم  هک  لیلد  نیا  هب  ناریا  دض  رب  یماظن  ریبادت  ذاختا  مدع  رب  ینبم  اکیرما  زا  تساوخرد  ایلاتیا و  دیدج  عافد  ریزو 
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ناریا و لامش  رد  زاقفق  ياروام  هقطنم  رد  يوروش  یماظن  تالاقتنا  لقن و  زا  یتینما  لئاسم  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  رواشم  یکستیژرب  ینارگن  راهظا   1
.يوروش يوس  زا  دیدج  هیزجت  رطخ  هرابرد  ناریا  هب  رادشه 

هرابرد مود  لپ  ناژ  پاپ  مایپ  هب  میاهدـلاو  تروک  خـساپ  .اه  ناگورگ  هراـبرد  ماـما  هب  يو  ماـیپ  هب  خـساپ  رد  مود  لـپ  ناژ  پاـپ  هب  ینیمخ  ماـما  ماـیپ   2
.اه ناگورگ 

کـشزپ روضح  اب  تعاس و  تفه  تدـم  هب  اکیرما  ترافـس  رد  اه  ناگورگ  اب  خرـس  بیلـص  ناگدـنیامن  یناریا و  نالوئـسم  زا  بکرم  یتئیه  تاقالم   3
.هنیمز نیا  رد  اتینوا  شرازگ  ولراک و  تنوم  ویدار  ربخ  یناریا و  نالوئسم  تاراهظا  .اه  ناگورگ  یمئاد 

يو يوگو  تفگ  اه ؛ ناگورگ  اب  كرتشم  رازاـب  روشک   9 ناریفـس دوخ و  تاقالم  تساوخرد  يروهمج و  تسایر  رتفد  سیئر  اب  نپاژ  ریفـس  تاقالم   4
.ینیمخ ماما  ردنب  یمیشورتپ  عمتجم  هلمج  زا  روشک  ود  نیب  يداصتقا  لئاسم  هرابرد 

ياه نمجنا  توعد "  هب  اکیرما  اب  هطبار  عطق  هنارکش  هب  یسوساج  هنال  لباقم  رد  ناملسم  نایوجـشناد  زا  يدایز  هدع  يراد  هزور  زور   3 ینایاپ مسارم   5
زاغآ نارهت  هاگشناد  دجسم  لباقم  زا  ناراد ، هزور  ییامیپهار  اب  مسارم  نیا  یلاع ؛" سرادم  اه و  هاگشناد  ناملسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و 

هب ءاشع  برغم و  تعامج  زاـمن  يرازگرب  دـنب ، رد 12  همان  عطق  تئارق  اه ، ینیئوخ  يوسوم  ياقآ  ینارنخـس  اب  یـسوساج  هنال  لباقم  ناـبایخ  رد  دـش و 
.دیسر نایاپ  هب  نایوجشناد  راطفا  ماجنارس  اه و  ینیئوخ  يوسوم  تماما 

قثوم عبانم  زا  لقن  هب  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  يروهمج  همانزور  ود  رد  ردـص  يدـهلا  تنب  ناشیا  رهاوخ  ردـص و  هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  تیعطق   6
ینیمخ ماـما  رتفد  هیعـالطا  .سراـپ  يرازگربخ  داـشرا و  ترازو  هلیـسو  هب  تداهـش  ربخ  بیذـکت  ربخ ، نیا  لاـبق  رد  دهـشم  مق و  مدرم  شنکاو  یقارع ،

.ماما هب  شرازگ  هئارا  هراب و  نیا  رد  قیقحت  هب  اروش  نیا  ندرک  مزلم  بالقنا و  ياروش  هب  باطخ 

ياروش  " مان هب  یتالیکشت  ناونع  ندرک  حرطم  هب  همانزور  نیا  ناگدننادرگ  لیامت  هدنهد  ناشن  رتشیب  هک  یمالسا  يروهمج  همانزور  رد  ربخ  ود  جرد   7
.تسا قارع " یمالسا  بالقنا 

دش و هداد  تبسن  قارع  ناریا و  طباور  یگریت  هب  ندنل  ویدار  شرازگ  رد  هک  توریب  رد  قارع  ییامیپاوه  رتفد  یناگرزاب و  رتفد  رد  بمب  راجفنا  عوقو   8
رد ناریا  ترافـس  ياضعا  زا  یکی  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هبحاصم  .دـنتفرگ  هدـهع  رب  ار  نآ  تیلوئـسم  یقارع  نیدـهاجم  نامزاس  مان  هب  یهورگ 

.تسا هتفرگ  تروص  شرهاوخ  ردص و  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  هب  شنکاو  رد  اهراجفنا  هکنیا  ینمض  دییأت  يواح  توریب ،

اـهوردوخ و اـه ، کـنات  هب  طوبرم  تـالاقتنا  لـقن و  تاـکرحت و  هلمج  زا  قارع  يزرم  تـالاقتنا  لـقن و  رگید  اـه و  هاگـساپ  تیوقت  زا  ددـعتم  راـبخا   9
ياـهزرم رد  قارع  ییاـیرد  ییاوه و  ینیمز ، ياـهورین  تیرومأـم  ياـه  هزوح  رد  تـالاقتنا  لـقن و  تاـکرحت و  روشک ، برغ  رد  یقارع  هداـیپ  ياـهورین 

.روبزم ياتسور  فرط  هب  میظعلاروه  زا  تکرح  ماگنه  یسوماجوبا "  " نارادساپ هاپس  تشگ  هورگ  فرط  هب  يزادناریت  روشک ، یبونج 

یگزات هب  هک  ناگشیب "  " هاگساپ زج  هب  باهذ  لپرس  نیریشرصق و  يزرم  هقطنم  ياه  هاگساپ  رگید  نآ و  هاگساپ  یـسیواب و  يزرم  راون  رد  شمارآ   10
تافلت ندوب  ریگمـشچ  لیلد  هب  نکمم  نامز  لقادـح  رد  يزرم  ياه  هداـج  تلافـسآ  میمرت  رب  ینبم  ردـص  ینب  روتـسد  .تسا  هدـش  هتفرگ  سپ  قارع  زا 

.نیم زا  یشان 

تادهاشم رفـس و  نیا  تلع  هرابرد  يو  تاحیـضوت  برغ و  يزرم  راون  یـسیواب و  هقطنم  زا  بالقنا  ياروش  وضع  هجراخ و  ریزو  هداز  بطق  دیدزاب   11
.نآ تالکشم  هقطنم و  زا  دوخ 

نیا تیوقت  مالعا  دادـماب و  هیلوا  تعاس  رد  هاشنامرک  يرمرادـناژ  هیحان  نارزوک "  " هاگـساپ هب  فکنیـشالک  7 و  .یج.یپ.رآ حالـس  اب  نامجاهم  هلمح 
يارب هاشنامرک  مدرم  زا  يرایسب  ندش  بلطواد  .هاگساپ 
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فیاوط یگدامآ  مالعا  روهمج و  سیئر  هب  هیولیکهک  رادنامرف  مارگلت  .هاشنامرک  هب  رهـش  تفن  ریـسم  تفن  ياه  هلول  طوطخ  زا  تظافح  يرادهگن و   1
.ناتسزوخ ناتسا  ناتسا و  نیا  قطانم  زاگ  تفن و  ياه  هلول  زا  تظافح  يارب  دمحا  ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  تالیا  ریاشع و 

هب قارع و  ناریا و  طباور  یگریت  هب  هجوت  اب  زاوها  هب  زاورپ  ینیزگیاـج  ناداـبآ و  هب  اـهزاورپ  عطق  هراـبرد  ناریا  یلم  ییاـمیپاوه  يوگنخـس  تاراـهظا   2
.نارفاسم ناج  ظفح  روظنم 

ینیزگیاج رب  ینبم  یحالف  راسمیت  تاراهظا  .ییایرد  يورین  یگدامآ  نازیم  هرابرد  كراخ  رهشوب و  ياه  هاگیاپ  هدنامرف  یبیطخ  مکی  ادخان  تراهظا   3
.اهزرم زا  عافد  رد  لمعلا  سکع  ياج  هب  لمع 

، مرگ بارـس  ياه  هاگودرا  رد  ناـنآ  رارقتـسا  ناریا و  كاـخ  هب  مـالیا  راـموس و  يورـسخ ، زرم  زا  قارع  زا  ناگدـش  هدـنار  زا  رگید  رفن  دورو 1100   4
یسررب .نیدواعم  عاضوا  نداد  ناماس  يارب  نالوئسم  شالت  .هاشنامرک  رفولین  بارس  رد  رگید  هاگودرا  کی  داجیا  ناتسرل و  مالیا و  نارهم ، نیریشرصق ،
حیرـشت نمـض  نآ  رد  هک  يا  هیعالطا  رودـص  ناگرزاب و  سدـنهم  تسایر  هب  تلود  تئیه  بالقنا و  ياروش  كرتشم  هسلج  رد  ناگدـش  هدـنار  هلئـسم 

همیمـض  ) .دیدرگ مالعا  ناگدـش  هدـنار  هب  کمک  يارب  یباسح  هرامـش  قارع » تسرپداژن  هدـناشن و  تسد   » میژر هشیپ » تیانج  يرـشب و  دـض  تیهام  »
( دراد

.روشک نیا  رد  یتلود  دض  ثداوح  تاراجفنا و  یخرب  زا  قارع  لخاد  عبانم  زا  ییاه  شرازگ   5

رد دـندوب  هداتـسرف  قارع  ثعب  بزح  يارب   " ناریا ناتـسزوخ  ناتـسا  زا  اـه  کـیرچ  هک  یـسکلت  نتم   " راـشتنا زا  نـلک  وـیدار  یـسراف  شخب  شرازگ   6
.دنک یم  نایامن  ار  قارع " ثعب  مکاح  بزح  ناریا و  ناتسزوخ  ناتسا  رد  اه  کیرچ  یمسر  هطبار  راب  نیتسخن  يارب   " هک رورزبآ  دادغب  یتلود  همانزور 

.هراب نیا  رد  اه  يرازگربخ  زا  لقن  هب  دادماب  همانزور  شرازگ 

.هریزج هس  هرابرد  قارع  ياهاعدا  رارکت  ناریا و  هیلع  قارع  ثعب  بزح  ناگرا  هروثلا "  " رد هلاقم  ود  جرد   7

ابنالا و اب  حـتفلا  يزکرم  هتیمک  ياـضعا  زا  نسحلادـلاخ  هبحاـصم  .قارع  ناریا و  فـالتخا  دراوم  هراـبرد  ینیطـسلف  ياـه  تیـصخش  تواـفتم  عضاوم   8
یناـه  " زا ندرب  ماـن  ناریا و  نویزیولت  ویدار  زا  ربخ  نیا  شخپ  .هنیمز  نیا  رد  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  هریزج و  هس  دروم  رد  قارع  ياـهاعدا  زا  تیاـمح 
هراشا نودب  ابنالااب  هبحاصم  بیذکت  نارهت و  رد  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  هدنیامن  نسحلا  یناه  هیعالطا  رودص  نسحلادلاخ ."  " ياج هب  نسحلا "

هب خساپ  رد  مسیلایرپما  هیلع  دحتم  ههبج  لیکـشت  يارب  قارع  ناریا و  لئاسم  لح  رب  نسحلا  یناه  دیکأت  .نآ  بیذکت  ای  دییأت  نسحلادـلاخ و  هبحاصم  هب 
يدازآ يارب  کـیتارکمد  ههبج  ربهر  همتاوح  فیاـن  قطن  زا  هدوت  بزح  ناـگرا  مدرم " هماـن   " شرازگ .قارع  میژر  تیهاـم  هراـبرد  ناـهیک  یهاوخرظن 

.ناریا بالقنا  زا  يو  تیامح  نیطسلف و 

دننام تاداس  رونا  قارع و  یثعب  میژر  زرابم : تیناحور  هعماج  ریبد  یتالحم  هللا  لضف  مالـسالا  تجح  قارع ؛ هرابرد  نامزاس  دـنچ  زا  ناـهیک  یهاوخرظن 
ییاعدا ریازج  نیا  يارب  هاش  نامز  رد  دبلط  یم  ار  دوخ  نابابرا  عفانم  هک  قارع  یمالـسا : بالقنا  نیدهاجم  .داتفا  دـنهاوخ  خـیرات  ناد  هلابز  هب  هاش  میژر 

نیا زا  رت  نشور  اـیآ  .تسا  یبرع  ریازج  نیا  هک  دـتفا  یم  شداـی  لاـس  نیدـنچ  زا  سپ  ناـهگان  ناریا  اـب  اـکیرما  هطبار  عطق  هارمه  نوـنکا  یلو  تشادـن 
تاذ دب  ًاتلصخ  یتیرکت  نیسح  مادص  صخش  يدازآ : تضهن  زا  نایغابص  مشاه  سدنهم  .تشاذگ  شیامن  هب  دوش  یم  ار  یگدناشن  تسد  یگتـسباو و 

: زرابم ناناملسم  شبنج  يوگنخس  .تسا  قارع  یثعب  تلود  وا و  صخـش  ررـض  هب  ًاعطق  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دناد  یم  تسا و  بلط  تصرف  و 
ياه تلم  ریاس  قارع و  مدرم  حلاصم  عفانم و  اهراب  قارع  ثعب  بزح  يربهر  هاگتسد  هک  تسا  هدش  ببس  نآ  هعسوت  ظفح و  هزیگنا  یبلط و  تردق 
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ناگرا ون  شخرذآ  هیرـشن  .درک  لامدـگل  تواقـش  اـب  ار  قلخ  کـیتارکمد  قوقح  اـه و  يدازآ  قارع  یثعب  میژر  هدوت  بزح  .دریگب  هدـیدان  ار  برع   1
بـالقنا دـض  رب  ناتـسکاپ  هک  روط  ناـمه  رگید :" یناتـسکاپ  قارع ،  " ناونع اـب  يا  هلاـقم  رد  هدوت ) بزح  ياـه  هخاـش  زا   ) ناریا نازومآ  شناد  نوناـک 

یم ماجنا  ناریا  بالقنا  دروم  رد  ار  فیاظو  نامه  ناتـسزوخ  ناتـسدرک و  رد  بالقنا  دـض  ياه  هورگ  ینابیتشپ  اـب  زین  قارع  دـنک  یم  هئطوت  ناتـسناغفا 
.اهزرم زا  عافد  مسیلایرپما و  ياه  هئطوت  ربارب  رد  یگدامآ  مالعا  ینیمخ و  ماما  رضحم  هب  ناریا  برغ  قح " لها  هعماج   " مارگلت .دهد 

ناریا رتپوک  یله  يزادناریت 3  هیکرت و  ییاوه  میرح  هب  چـیونیرگ  تقو  هب  تعاس 7  رد  ناریا  يامیپاوه  زواجت 6  زا  هیکرت )  ) یلوتانآ يرازگربخ  ربخ   2
ار روبزم  ربخ  .دادغب  ویدار  یبرع  شخب  رد  روبزم  ربخ  راشتنا  .چـیونیرگ  تقو  هب  تعاس 10:30  رد  روشک  نیا  كاخ  هب  هیکرت  ياـهزرم  زا  روبع  زا  سپ 

( دراد همیمض  ) .دندرک بیذکت  شترا  ییاوه  يورین  هدنامرف  شترا و  كرتشم  داتس  سیئر 

هب نانآ  زا  حالـس  دیرخ  یجراخ و  ياه  تردق  هب  تارکمد  بزح  یگتـسباو  هرابرد  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  فیرـشوبا  هتـشذگزور  تاراهظا  بیذکت   3
اجازن مالعا  هرابرد  هاپس  هب  شترا  كرتشم  داتس  مارگلت  .رما  نیا  رب  فیرشوبا  هرابود  دیکأت  زورما و  رد  نایرولب  ینغ  هتـشذگ و  بش  رد  ولمـساق  هلیـسو 

هب ناتـسدرک  قطانم  هب  اه  هورگ  بازحا و  طسوت  تامهم  نیگنـس و  کبـس و  ياه  حالـس  عاونا  دورو  هرابرد  تاعالطا  رابخا و  دهاوش و  دوجو  رب  ینبم 
.قارع ناریا و  زرم  قیرط  زا  تشدرس  هناب و  ناویرم ، زقس ، جدننس ، صوصخ 

مان هب  هناب  زقـس و  نیناوخ  زا  یکی  يریگتـسد  بلاق  رد  هناب  رد  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  طسوت  يا  هقطنم  تیمکاح  لامعا  شیاـمن  تردـق و  روناـم   4
ياهاتسور نانکاس  ندش  هدنهانپ  .قارع  ثعب  تلود  يارب  یـسوساج  هتـشذگ و  میژر  اب  يراکمه  ماهتا  هب  بزح  نادنز  هب  نآ  لیوحت  کیب و  ناخ  یلع 

زا بکرم  ییاروش  لیکشت  .هیمورا  نارادساپ  هاپس  يوگنخس  مالعا  ربانب  حلسم  دارفا  راشف  رثا  رب  باکت  شخب  هب  باکت  فارطا  نیشن  كرت  نیـشندرک و 
وگقح اب  هسلج  ناـیاپ  زا  سپ  دوجوم  تالکـشم  تاجنـشت و  عفر  يارب  هیونـشا  هدـقن و  هقطنم  درک  یلحم و  نادـمتعم  نالوئـسم و  نویناـحور ، زا  رفن  هد 

.یبرغ ناجیابرذآ  رادناتسا 

هقبط يدازآ  ناگدـنمزر   " و رگراـک " هـقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  "، " رگراـک هار   " ياـه هورگ  زورما  رـصع  ییاـمیپهار  زا  دادـماب  شرازگ   5
عطق تئارق  اب  ریسم  هنایم  رد  یسوساج و  هنال  هب  ندیسر  زا  لبق  نافلاخم  اب  دروخرب  لامتحا  تلع  هب  هک  نارهت  هاگشناد  ینف  هدکـشناد  لباقم  زا  رگراک "

یم رامـش  هب  ادصورـس  رپ  لاعف و  اما  کچوک ، ياه  هورگ  زا  هک   ) هدربمان ياه  ورگ  عضاوم  راتفر و  زا  ییاـه  هنومن  .تفاـی  ناـیاپ  هداـم  رد 10  يا  هماـن 
(. دننک یم  در  شاخرپ  اب  حیرص و  یمسر و  روط  هب  ار  ماظن  ینوناق  ياهداهن  تیمکاح  تحت  نتفرگ  رارق  دنور و 

لیلد هب  هک  هدوت  بزح  ناـگرا  مدرم  هماـن  هماـنزور  لوا  هحفـص  رد  قارع " یثـعب  میژر  بالقنادـض و  كاـنرطخ  هئطوت   " تشرد ناونع  اـب  یـشرازگ   6
هب هتسباو  لماوع  رب  هیکت  اب  ناتسزوخ  رد  یمایق "  " زا شرازگ  لوا  تمسق  رد  .دش  هتـسناد  تیمها  اب  یلخاد  لفاحم  رد  دیدرگ  رکذ  نآ  رد  هک  ییاهربخ 

لابند هب  هک  هداد  ربخ  کیدزن  هدنیآ  رد  زیربت ) رد   " ناملـسم قلخ  يروهمج  بزح   " یبالقنادض هئطوت  ریظن   ) شترا زا  يرـصانع  تیامح  بالقنادض و 
هدرک و ینابیتشپ  ياضاقت  هقطنم  یعاجترا  ياه  تلود  ریاس  قارع و  یثعب  میژر  زا  دازآ " ناریا   " ای و  دازآ " ناتسزوخ   " مالعا اب  بالقنادض  مایق "  " نیا
هب میهد " یم  رادـشه  ام   " ناونع اـب  هک  مود  تمـسق  رد  .دـنز  یم  تسد  ناریا  هیلع  هناراـکزواجت  هدرتسگ  تاـیلمع  هب  قارع  شترا  يا  همدـقم  نینچ  اـب 

اتدوک تسکـش  تروص  رد  دنتـشاد  دصق  زین  نامز  نآ  رد  هک  دـنک  یم  يروآدای  هتخادرپ و  دادرم  ياتدوک 28  يروآدای  هب  هدـش  هفاضا  قوف  شرازگ 
.دننک هدایپ  ناتسزوخ  رد  ار  هشقن  نیمه 
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.تسا هدوت  بزح  هنایارگ  سور  یـسایس  شیارگ  هدـنهد  ناشن  هک  مدرم  همان  همانزور  رد  يوروش  زا  دـیدش  يرادـبناج  نومـضم  اب  شرازگ  هس  جرد   1
( دراد همیمض  )

هرظانم زا  یمالـسا  يروهمج  همانزور  شرازگ  .زاریـش  عباوت  زا  ناقرز  ناتـسرهش  رد  مدرم  زا  يا  هدـع  اـب  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ناراداوه  يریگرد   2
.یعامتجا تاطابترا  مولع  هدکشناد  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  توعد  هب  نارهت  رد  قلخ  نیدهاجم  يرافغ و  يداه  نیب  هدشن  رازگرب 

یلخاد نافلاخم  عضاوم  هب  يدایز  تهابـش  هک  یـصاخ  يریگ  تهج  اب  لصفم  ًاتبـسن  شرازگ  نیا  یتشهب ؛ رتکد  یتاعوبطم  هبحاصم  زا  رتیور  شرازگ   3
دیفم و ماما  طخ  ینونک  هرهچ  نیرت  صخاش  یمالسا و  يوهمج  بزح  لکریبد  یتشهب  رتکد  ینونک  هاگیاج  میـسرت  رد  تسا و  هدش  میظنت  دراد  یتشهب 

.ناریا ینونک  يدنب  حانج  لئاسم و  اب  یبرغ  ياهیرازگربخ  دروخرب  عون  زا  تسا  يا  هنومن 

ماما هب  يرظتنم " ...ا  تیآ  همان  ردـص ؛ یـسوم  ماما  تشونرـس  یـسررب  يارب  یبیل  اـیلاتیا و  هب  یناریا  قیقحت  تئیه  کـی  رفـس  اـب  ییاـه  تفلاـخم  زورب   4
کی تدم  هب  لقادح  قیقحت  تئیه  رفس  قیوعت  يرظتنم ؛ ...ا  تیآ  رظن  زا  تیامح  نارادساپ و  هاپس  هیعالطا  تئیه ؛ نیا  رفس  قیوعت  تساوخرد  ینیمخ و 

.قیقحت تئیه  هارمه  هب  یبیل  هب  رفس  زا  يدزی  میهاربا  رتکد  فارصنا  مالعا  هتفه و 

نادـحتم اـکیرما و  دـض  رب  تفن  حالـس  زا  هدافتـسا  ياـه  هار  یـسررب  يارب  يرادـیاپ  ههبج  وضع  ياـهروشک  نارـس  سنارفنک  هسلج  نیرخآ  لیکـشت   5
کیتارکمد ههبج  لکریبد  همتاوح  فیان  تاراهظا  زا  وکـسم  ویدار  یبرع  شخب  شرازگ  .لیئارـسا  هب  اهروشک  نیا  ياه  کـمک  یفـالت  هب  نآ  ییاـپورا 

.دنزاس رارقرب  هطبار  رصم  اب  هک  یبرع  ياهروشک  زا  هتسد  نآ  اب  ههبج  نیا  يداهنشیپ  هطبار  عطق  هرابرد  نیطسلف  يدازآ  يارب 

.لگیپشا هلجم  اب  يدوعس  ناتسبرع  هجراخریزو  هبحاصم  زا  نلک  ویدار  شرازگ   6

ياه شروی  رد  اه  يرصم  تکرـش  رب  ینبم  ناریا  هجراخ  ریزو  ياعدا  در  روشک : نیا  ياه  هناسر  تاعوبطم و  رد  رـصم  ناریا و  طباور  یگریت  باتزاب   7
هاج هداعا  اه و  يدنمزآ  هداعا  هب  ناریا  ندرک  مهتم  سراف .) ) جیلخ هقطنم  رد  هلخادـم  هنوگره  دروم  رد  ناریا  هب  رادـشه  هیروهمجلا و  همانزور  رد  قارع 

سلجم تاباختنا  مود  هلحرم  هراـبرد  هرهاـق  ویدار  شرازگ  .مارهـالا  هماـنزور  رد  سراـف ) ) جـیلخ هقطنم  رد  هژیو  هب  سراـپ  قباـس  يروتارپما  ياـه  یبلط 
.ناریا یلخاد  تیعضو  یسررب  هدنیآ و  هعمج  رد  ناریا  یلم  ياروش 

لماک تیامح  مالعا  ایلاتیا : اکیرما : ناریا و  طباور  رد  ینونک  نارحب  هرابرد  هدحتم  تالایا  نادحتم  عضاوم  اهرظن و  راهظا  نیرخآ  : 547 شرازگ همیمض 
يارب دـیدج  ياه  جنـشت  شیازفا  بجوم  ات  دـنک  یم  لمع  طایتحا  اب  ایلاتیا  هک  هتکن  نیا  رکذ  اـب  اـه  ناـگورگ  هلئـسم  رد  اـکیرما  زا  اـیلاتیا  ریزو  تسخن 

كرامناد هجراخ  ریزو  هتشذگ  بش  هیمالعا  .شرازگ  يادا  يارب  گاهنپک  هب  نارهت  رد  كرامناد  ریفـس  راضحا  كرامناد : .دوشن  ناریا  راوشد  تیعقوم 
ياه هار  رگا  لاغترپ : ریزو  تسخن  لاـغترپ : .تسا  كرد " لـباق   " اـه ناـگورگ  هلئـسم  رد  رتراـک  لـمعلا  سکع  هکنیا  رب  ینبم  روشک  نیا  نویزیولت  رد 

هجراخ ریزو  هینایب  ایلارتسا : .دـنک  یم  ینابیتشپ  ناریا  دـضرب  يداصتقا  میرحت  زا  وا  تلود  دوشن  رجنم  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  يدازآ  هب  کـیتاملپید 
نیب یناگرزاب  ریزو  روتسد  نپاژ : .دتسرفن  ناریا  هب  يدیدج  ریفس  تسا  هدشن  لح  اه  ناگورگ  هلئسم  هک  ینامز  ات  تفرگ  میمصت  زورما  ایلارتسا  ایلارتسا :
يارب کـیزکم  زا  نپاژ  تلود  تساوخرد  .ناریا  اـب  دـیدج  ياـهدادرارق  دـقع  مدـع  رب  ینبم  روشک  نیا  دـالوف  ناگدـننکدیلوت  هب  نپاژ  عیانـص  یللملا و 
ناملآ مظعاردـص  یبرغ : ناـملآ  .کـیزکم  ینارمع  ياـه  هژورپ  رد  يراذـگ  هیامرـس  ماو  تخادرپ  يازا  رد  روشک  نیا  هب  ماـخ  تفن  تارداـص  شیازفا 

رظن هب  یبرغ : ناملآ  هجراخ  ریزو  .دنا  هدیسرن  قفاوت  هب  زونه  یناریا  دض  كرتشم  حرط  کی  نییعت  رد  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  یبرغ :
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یجراخ تسایس  روما  يوگنخس  .تسین  ناریا  اب  کیتاملپید  تابـسانم  عطق  هب  يزاین  اه  ناگورگ  يارجام  يارب  رـضاح  لاح  رد  ناملآ  لاردف  يروهمج 
سیئر .دوش  یمن  هداد  یتلود  يرابتعا  نیمـضت  هنوگ  چـیه  رگید  ناریا  اب  دـیدج  تـالماعم  يارب  كاتـسدنوب : رد  ناـملآ  تارکمد  لایـسوس  نویـسکارف 
ًالقتسم دیاب  نامیپ  مه  ییاپورا  ياهروشک  قفاوت  مدع  تروص  رد  ناملآ  لاردف  يروهمج  تلود  كاتسدنوب :) رد  تیلقا  هورگ   ) یحیـسم ياه  تارکمد 

اکیرما و مدرم  زا  ار  دوخ  تیامح  هک  تسا  نیا  ام  راـک  روشک : نیا  ماوع  سلجم  رد  سیلگنا  ریزو  تسخن  سیلگنا : .دروآ  لـمع  هب  يراـکتبا  تامادـقا 
.اکیرما اب  یگتسبمه  مالعا  يارب  اپورا  هعماج  هجراخ  ناریزو  زا  اپورا  ناملراپ  راک  هظفاحم  ییایناتیرب  ياضعا  تساوخرد  میهدب ؛ ناشن  رتراک  تندیزرپ 

رد هسنارف  تسیلایـسوس  بزح  لوا  ریبد  نارتـیم  لاس 1981 : يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  هسنارف  تسیلایـسوس  بزح  ياهادـیدناک  تاراـهظا  هسنارف :
رتراک يدزمان  هب  طوبرم  عفانم  تسا و  هدش  نآ  یعدم  اکیرما  يروهمج  سیئر  هک  یناهج  حلص  هب  طوبرم  عفانم  ناوت  یم  لکـشم  ینویزیولت : يا  همانرب 

ناراـگن هماـنزور  روـضح  رد  نارتـیم  بیقر  راـکور  لـشیم  .درک  کـیکفت  رگیدـکی  زا  ار  يو  يروـهمج  تساـیر  هرود  نیمود  رد  ندـش  باـختنا  يارب 
.تسین تیعبات  داحتا  ینعم  یجراخ :

.نانآ اب  یقارع  نارومأم  دروخرب  ناگدش و  هدنار  عاضوا  حیرشت  يورسخ و  زرم  هب  مدرم  همان  یمازعا  راگنربخ  شرازگ  شرازگ 563 : همیمض 

هب دـنریگب  سپ  ار  ناـشفرح  هکنآ  نودـب  اـه  كرت  دـهد  یم  ناـشن  هک  هیکرت  ياـه  هماـنزور  دـعب  زور  بلاـطم  زا  رتیور  شرازگ  : 569 شرازگ همیمض 
.دنتخادرپ روشک  ود  تابسانم  رد  لالخا  تماخو و  زورب  زا  يریگولج 

.تسا هجوت  لباق  یتاعالطا  يواح  هک  نآ  رامقا  يوروش و  راتفر  هرابرد  مدرم " همان   " همانزور شرازگ  ود  نتم  زا  یشخب  شرازگ 574 : همیمض 

تفن عطق  هلئـسم  اکیرما و  ناریا و  نارحب  رد  اکیرما  زا  هدحتم  تالایا  ییاپورا  نادـحتم  تیامح  یگنوگچ  یـسررب  رامشزور 25/1/1359 : لوا  همیمض 
.ییاپورا ياه  هناسر  رد  ناریا 

نودعـس قارع  هجراـخ  ریزو  زا  لـقن  هب  ولراـک  تنوم  ویدار  رد  قارع  ناریا و  ناـیم  گـنج  عوقو  مدـع  ینیب  شیپ  رامـشزور 25/1/1359 : مود  همیمض 
.روشک ود  نیب  دوجوم  جنشت  مغر  یلع  نلک ، ویدار  ریسفت  رد  زین  دنک و  یم  ندید  دنالنف  زا  هک  يدامح 

رامشزور 26/1/1359 شرازگ 

نیا اب  ییاکیرما  تاماقم  درـس  دروخرب  ناهج ؛ یـسایس  يربخ و  لفاحم  رد  اه  ناـگورگ  زا  خرـس  بیلـص  ناگدـنیامن  هتـشذگ  زور  دـیدزاب  ساـکعنا   1
مناخ تاراهظا  ونژ ، نارهت و  رد  هدننک  دیدزاب  تئیه  رد  یناهج  خرس  بیلـص  هدنیامن  یـسیئوس و  صـصختم  دنیکبیل " درانرب   " رتکد تاراهظا  .عوضوم 
عـضو هرابرد  یـشرازگ  لاسرا  .نآ  جـیاتن  یـشاوح و  رادـید و  نیا  هراـبرد  سرپدـتیانوی  یـس.یب.یب و  شرازگ  ناـمزاس ، نیا  يوگنخـس  يروب  اوسنارف 

.یناهج خرس  بیلص  هلیسو  هب  ناشیاه  هداوناخ  يارب  اه  ناگورگ  کت  کت  یتمالس 

.اکیرما زا  نانآ  تیامح  لباقم  رد  ناریا  تفن  عطق  تروص  رد  اکیرما  زا  ییاپورا  نادـحتم  تفن  نیمأـت  موزل  هراـبرد  يدـنک  دراودا  روتانـس  تاراـهظا   2
رتـشیب ناریا  دروم  رد  رتراـک  عـضاوم  تسا  هتفگ  هک  رگراـک  بزح  رادـشه  هب  تلود  خـساپ  مـالعا  ماوـع و  سلجم  رد  سیلگنا  ریزو  تسخن  تاراـهظا 

نپاژ هجراخ  ریزو  تاراهظا  .ناهالاک  رچات و  يوگو  تفگ  زا  ندـنل  ویدار  شرازگ  تاـیعقاو ؛ اـت  تسا  اـکیرما  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  هب  طوبرم 
.نپاژ هب  ناریا  تفن  تارداص  عطق  اب  هلباقم  ياه  لح  هار  هرابرد 
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میرحت اب  هلباقم  يارب  كرتشم  نویـسیمک  لیکـشت   " و دش " مالعا  تلود  یگنج  يداصتقا  همانرب   " نیوانع اب  ناهیک  همانزور  رد  هناگادـج  شرازگ  ود   1
.تفن ریزو  بالقنا و  ياروش  وضع  رف  نیعم  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  تسرپرس  بالقنا و  ياروش  وضع  یباحـس  هللا  تزع  زا  لقن  هب   " اکیرما يداصتقا 

( دراد همیمض  )

یکـسنیژرب رادـشه  .هراب  نیا  رد  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  دـنه و  سونایقا  هب  يوروش  ربامیپاوه  وان  نیرت  گرزب  دورو  زا  نوگاتنپ  ياه  ماقم  شرازگ   2
ناکما هک  زاقفق  رد  يوروش  تالاقتنا  لقن و  هرابرد  اکیرما  هجراخ  ترازو  زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .ناریا  رد  يوروش  یماظن  رطخ  هرابرد 

داجیا هب  ار  يوروش  نیچ ، يرازگربخ  .تشاد  دـهاوخ  ربرد  ار  اکیرما  یماـظن  هلمح  ربارب  رد  روشک  نیا  زا  عاـفد  ناونع  تحت  ناریا  رد  یماـظن  تلاـخد 
کیدزن لفاحم  .درک  مهتم  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  تفن  ياه  هاچ  یماظن  هرصاحم  يارب  دنه  سونایقا  رد  عضاوم  میکحت  سراف و  جیلخ  رد  یماظن  هاگیاپ 

.دنتسناد یعیبط  ار  زاقفق  رد  يوروش  یماظن  ياهرونام  نوگاتنپ  هب 

رارقتـسا اب  تفلاخم  ناتـسبرع : .اکیرما  مادـقا  زا  حیرـص  تیامح  رـصم : .ناریا  دـض  رب  اکیرما  یماظن  مادـقا  هرابرد  یبرع  ياهروشک  لفاحم و  عضاوم   3
.اکیرما یماظن  زواجت  هنوگره  رد  ناریا  زا  ینیطسلف  ياهودنامک  تیامح  مالعا  ینیطـسلف : ياهرداک  ناربهر و  .روشک  نیا  كاخ  رد  ییاکیرما  نازابرس 

.هقطنم لک  تینما  يارب  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  هنوگره  ندوب  زیمآ  دیدهت  رب  دیکأت  يرادیاپ : ههبج  نارس 

ویدار هتفگ  هب  اه ؛ ناگورگ  يدازآ  يارب  ناریا  هب  ندروآ  راـشف  تهج  ناـملراپ  نیا  هب  اـپورا  ناـملراپ  تارکمد  نویـسکارف  هدـنیامن  حرط 64  میدـقت   4
زا اپورا  ناملراپ  نویسکارف  هس  تساوخرد  هرابرد  سرپدتیشوسآ  شرازگ  .دنتـسه  سیلگنا  راک  هظفاحم  بزح  زا  ًابلاغ  نویـسکارف  نیا  ياضعا  لیئارـسا 

.اه ناگورگ  يدازآ  ات  ناریا  اب  طباور  عطق  يارب  اپورا  كرتشم  رازاب 

وکـسم و میقم  یجراخ  ياه  هناسر  ناگدـنیامن  روشک و  نیا  ناراگنربخ  روضح  اب  يوروش  رد  ناریا  ریفـس  يرکم  دـمحم  رتکد  یتاـعوبطم  هبحاـصم   5
، ناریا دـضرب  اکیرما  اب  مادـص  تاداس و  يراکمه  هقطنم ، رد  اکیرما  یماظن  روضح  تیوقت  اه و  ناگورگ  هلئـسم  هطبار  نوچ : یتاعوضوم  ندـش  حرطم 

يارب اـکیرما  اـب  ناریا  هزراـبم  هک  هتکن  نیا  دـیکأت  قارع ، ياـهاعدا  در  قارع ، هب  هحلـسا  لاـسرا  زا  روشک  نیا  يراددوخ  رب  ینبم  يوروش  زا  ناریا  عقوت 
 ... . تسین و يوروش  دنیاشوخ 

.روشک برغ  رد  نآ  هب  هتسباو  حلسم  دارفا  یقارع و  ياهورین  هدنکارپ  ياه  يریگرد  ییاذیا و  ياه  تکرح  همادا   6

زا رفن  همکاحم 4  .دوب  هدرک  رارف  هدش و  ریگتسد  راب  کی  ًالبق  هک  یقارع  سوساج  کی  يریگتسد  .تراسخ  داجیا  نودب  نادابآ  رد  یکجنران  راجفنا   7
زا قارع  یلخاد  عبانم  ياهربخ  .ناتـسزوخ  بالقنا  هاگداد  رد  رهـشمرخ  هاپـس  نالوئـسم  زا  یکی  رورت  حارط  ناتـسزوخ و  تفن  ياه  هلول  راجفنا  نالماع 
هک هرـصب ) عباوت  ) هیروهمجلا هقطنم  رد  عقاو  رهـش  ياروش  يزکرم  ناـمتخاس  رد  یتعاـس  بمب  کـی  راـجفنا  هلمج  زا  روشک  نیا  رد  ییاـهراجفنا  عوـقو 

.تسا هتفریذپن  ار  نآ  تیلوئسم  یهورگ  ای  نامزاس  چیه  نونکات 

اهربخ و لاسرا  .روشک  نیا  ياه  هاگساپ  تیوقت  یقارع و  ياهورین  يزرم  تاکرحت  زا  هقطنم  رد  رقتـسم  یتینما  یماظتنا و  عبانم  فلتخم  ياه  شرازگ   8
.ونیم هریزج  یماظن  لاغشا  لامتحا  هلمج  زا  یقارع  ياهورین  لماوع و  كرحت  زا  فلتخم  ياهرادشه 

92 رکـشل کمک  اب  درگنـسوس  يرمرادـناژ  گـنه  تیلوئـسم  هطیح  يزرم  طوطخو  اـه  هاگـساپ  تیوقت  یگنوگچ  زا  ناتـسزوخ  يرادناتـسا  شرازگ   9
.یهرز

( دراد همیمض  ) .مالیا يزرم  ناتسا  رد  زواجت  عون  ره  اب  هلباقم  يارب  یلم " جیسب   " حرط يارجا  یگنوگچ  هرابرد  مالیا  يرادناتسا  نواعم  نانخس   10
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يارب یگدامآ  مالعا   " ناونع اب  ناهیک  لصفم  شرازگ  .یلم  جیـسب  داتـس  تسرپرـس  دجم  ریما  مالـسالا  تجح  ینویزیولت  ویدار  یتاعوبطم و  هبحاصم   1
همانزور شرازگ  .دـنا  هدرک  مالعا  اهزرم  زا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  یماـظنریغ  یماـظن و  فلتخم  ياـهورین  نآ  رد  هک  روشک " ياـهزرم  زا  عاـفد 

.ورین نیا  هدنامرف  ییابطابط  رادایرد  روضح  اب  یمالسا " يروهمج  شترا  ییایرد  يورین  میظع  رونام   " زا تاعالطا 

ناناگرزاب و زا  رفن  جارخا 800  یگنوگچ  هرابرد  ناریا  نداعم  عیانـص و  یناگرزاب و  قاتا  هیعالطا  .نآ  هارمه  لئاسم  قارع و  زا  ناـیناریا  جارخا  همادا   2
نیا دیکأت  یناریا و  نایعیش  جارخا  هرابرد  ندنل  رد  قارع  ترافس  بیذکت  زا  رتیور  شرازگ  .دندوب  یثعب  میژر  نافلاخم  زا  هک  دادغب  رد  عیانص  نابحاص 

.دنا هتفر  قارع  هب  ینوناقریغ  روط  هب  هک  دندوب  ینایناریا  ناگدش  جارخا  هکنیا  رب  ینبم  ترافس 

.نانآ زا  نت  هس  اب  باهذ  لپرس  رد  ناهیک  راگنربخ  يوگ  تفگ و  یسایس و  یگدنهانپ  ياضاقت  ناریا و  هب  یقارع  یماظنریغ  یماظن و  ناوج  دورو 15   3

ماهبا همادا  ردص و  هللا  تیآ  تداهـش  یناهگان  ربخ  هب  طوبرم  ياه  شنکاو  تدـش  شهاک  يارب  یناسر  عالطا  زا  یـصاخ  عون  هئارا  رد  قارع  تیقفوم   4
بزح يوگنخس  یفـصآ  مالـسالا  تجح  زا  لقن  هب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ربخ  يو : تداهـش  ندشن  یعطق  ردص و  هللا  تیآ  تشونرـس  رد  دوجوم 

رد يزاریش  دمحمدیـس  هللا  تیآ  رتفد  سامت  .شرهاوخ  ردص و  هللا  تیآ  تداهـش  رب  ینبم  سراپ ) يرازگربخ  اب  وگو  تفگ  رد   ) قارع یمالـسا  توعد 
يرازگربخ ربخ  در  سراپ و  يرازگربخ  رد  ییوخ  هللا  تیآ  هون  روضح  .ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  دیدرت  اب  هارمه  دییأت  سراپ و  يرازگربخ  اب  دهـشم 

بطق قداص  تاراهظا  .قارع  رد  ناریا  قباس  ریفـس  ییاعد  ياقآ  زیمآدیدرت  تاراهظا  .ییوخ  هللا  تیآ  تیب  لوق  زا  ردص  هللا  تیآ  تداهـش  یفن  رب  ینبم 
میاهدـلاو و تروـک  هب  هماـن  لاـسرا  .ربـخ  مـالعا  و  بیذـکت ) هن  مینک و  یم  دـییأت  هن  هکنیا  رب  ینبم   ) بـالقنا ياروـش  بشما  هسلج  ناـیاپ  زا  سپ  هداز 

( دراد همیمض   ) .هراب نیا  رد  برع  نارس  سنارفنک 

يا هسـسؤم  رد  راـجفنا  ود  یپ  رد  توریب  رد  ناریا  یلم  ییاـمیپاوه  رتـفد  رد  بمب  راـجفنا  توریب : رد  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  ربـخ  ياهدـمایپ  هـمادا   5
سلجم و نیا  هلیـسو  هب  تارهاظت  مـالعا  ناـنبل و  نایعیـش  سلجم  هلیـسو  هب  یمومع  يازع  مـالعا  .لـما  شبنج  هدـش  تساوخرد  باـصتعا  همادا  .یقارع 

لیئارسا ویدار  ناهیک ، همانزور  رد  توریب  ثداوح  باتزاب  .تیعمج  هب  حلـسم  يا  هدع  هلمح  تارهاظت و  نیا  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .لما  شبنج 
.نانبل ویدار  و 

داشرا ترازو  هبیذکت  نتـسناد  كوکـشم  .ردص  هللا  تیآ  تداهـش  هرابرد  سراپ  يرازگربخ  بیذـکت  هب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  دـیدش  شنکاو   6
همانزور ریبدرس  هب  سراپ  يرازگربخ  هیریرحت  تئیه  همان  قارع " یمالسا  بالقنا  ياروش  يوگنخس   " هلیسو هب  ردص  هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  هرابرد  یلم 

نآ رد  سراپ  يرازگربخ  هیلع  یبلطم  نایم ، رد  زور  کی  هشیمه ، هک  همانزور  نیا  هب  دـیدش  داقتنا  تسا و  هدـش  جرد  دادـماب  رد  هک  یمالـسا  يروهمج 
.دوش یم  جرد 

يوگنخـس یفـصآ  مالـسالا  تجح  ياه  هاگدید  قارع : ناریا و  نیب  دوجوم  یتاغیلبت  گنج  رد  دـنا  هدـمآ  ناریا  هب  هک  یقارع  ياملع  هاگیاج  شقن و   7
میژر  " ناونع تحت  يزاریـش  دمحمدیـس  اب  ناهیک  یـصاصتخا  هبحاصم  .یمالـسا  بالقنا  اب  لـباقت  رد  نآ  شقن  قارع و  هراـبرد  یمالـسا  توعد  بزح 

.تسا هدش  ثحب  ثعب و ...  تموکح  اب  هزرابم  یگنوگچ  قارع و  عاضوا  هرابرد  نآ  رد  هک  دنک " یم  طوقس  رگید  هام  شش  ات  قارع  ثعب 

لماح سنـالوبمآ  هب  هلمح  .دـش  عفد  يرمرادـناژ  دارفا  يزادـناریت  اـب  هک  نآ  ناـظفاحم  روطق و  ییاوه  لـپ  هب  راـب  نیمجنپ  يارب  حلـسم  دارفا  يزادـناریت 
هب هک  روطق  هقطنم  شیپ  زور  دنچ  ياه  يریگرد  يادهش 
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لپ ریخا  زور  دنچ  ياه  يریگرد  دروم  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  تاراهظا  .دیماجنا  سنالوبمآ  نانیـشنرس  زا  نت  هس  تحارج  نت و  کی  تداهـش   1
.روطق

تالاقتنا لقن و  هب  هجوت  اب  دـیدج  جنـشت  يریگرد و  عوقو  لامتحا  رب  ینبم  درک  ياه  هورگ  ریخا  ياه  لیلحت  در  شترا و  ینیمز  يورین  داتـس  هیعالطا   2
.هقطنم رد  شترا 

اب هلباقم  زا  تیامح  ینیمخ و  ماما  يارب  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمساق  همان  ناتسدرک : رد  براحم " ياه  نایرج   " یتاغیلبت یسایس و  تاکرحت  همادا   3
رفن رازه  هس  عمج  رد  ینیـسح  نیدلازع  ینارنخـس  قارع ؛ ياهدـیدهت  یجراخ و  تازواجت  اب  هلباقم  يارب  بزح  نیا  یگدامآ  مالعا  اکیرما و  مسیلایرپما 
ردص ینب  زا  داقتنا  دننک و  یم  يراکمه  تلود  اب  هک  يدارفا  نتسنادن  ناملسم  درک ، تلم  گرزب  نمشد  ناونع  هب  اکیرما  تیموکحم  جدننـس و  مدرم  زا 

رواشم ماقم  رد  تسا ، یجدننـس  درک  کی  هک  هاـموترپ ، رفظم  درک ، تیـصخش  کـی  باـصتنا  هب  هل  هموک  دـیدش  شنکاو  قارع ؛ ثعب  ندرک  موکحم  و 
زا مدرم " هماـن   " هماـنزور ربخ  .تسا  ماـظن  اـب  اـهدرک  زیمآ  تملاـسم  طاـبترا  عون  ره  مدـع  رب  ینبم  هورگ  نیا  یـشم  هدـنهد  ناـشن  هک  يروهمج  سیئر 

هدشن عقاو  نارگراک  لوبق  دروم  ضارتعا  نیا  یلو  دننک  راک  زقس  رهـش  یگدنزاس  داهج  يارب  دندوب  هتفریذپ  هک  يراکیب  نارگراک  هب  هل  هموک  ضارتعا 
.دوب

ًالصفم هدوت  بزح  نآ  رد  هک  ناتـسدرک " رد  بالقنا  دض  بالقنا و  کیتکات  " ناونع اب  هدوت  بزح  هیرـشن  رد  ناتـسدرک  زا  یلـصفم  یلیلحت  شرازگ   4
ياه هورگ  رد  رگید  يا  هتـسد  تیموکحم  يا و  هتـسد  نیـسحت  هب  نآ  نمـض  دهد و  یم  حیـضوت  ناشیاهرطخ  نانآ و  درکلمع  اکیرما و  قارع و  هرابرد 
ریظن  ) يا هتسد  دنراد و  تکرـش  قارع  یثعب  میژر  اکیرما و  مسیلایرپما  دض  هزرابم  رد  نانیا  زا  يا  هتـسد  هدوت  بزح  رظن  ربارب  .دزادرپ  یم  درک  براحم 

.دنراد رارق  درک  یبالقنا  یقرتم و  ياه  هورگ  لباقم  رد  قارع و  میژر  هب  هتسباو  هل ) هموک  یتسیئوئام  هورگ 

یشزرو پولک  رد  يزاریش  مراکم  رـصان  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  زا  سپ  دوب  قلخ  نیدهاجم  رقم  نونکات  هک  یتلود  هدش  هیلخت  نامتخاس  هب  هلمح   5
رهش و يزکرم  نادیم  رد  عامتجا  زا  سپ  نآ  ندیشک  شتآ  هب  رواگنک و  رهـش  ياه  هزاغم  هب  رفن  هب 300  کیدزن  يا  هدع  هلمح  .اضرهش  رد  ناوج  لسن 

.طابترا نیا  رد  رفن  يریگتسد 22  راد و  هیامرس  رب  گرم  مسیلایرپما و  رب  گرم  ياهراعش  نداد 

نایوجشناد و نیب  يریگرد  لیلد  هب  زیربت  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  تاعامتجا  رالات  رد  یناجنسفر  یمشاه  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  ندروخ  مهرب   6
نامتخاس لاغشا  هاگشناد و  هطوحم  رد  هاگـشناد  نادنمراک  نارگراک و  یمالـسا  نمجنا  ناملـسم و  نایوجـشناد  نامزاس  ياضعا  ییامیپهار  نآ  لابند  هب 

زیربت مدرم  فلتخم  ياه  هورگ  ضارتعا  .دندش  هاگشناد  يزاسکاپ  هیفصت و  راتساوخ  نآ  رد  هک  هیعالطا  نیتسخن  رودص  نآ و  رد  نصحت  نآ و  يزکرم 
رازاب زا  یتمسق  یلیطعت  نایرازاب و  بالقنا و  ياهداهن  زرابم ، تیناحور  هعماج  هلمج : زا  یناجنسفر  یمشاه  مالسالا  تجح  ینارنخس  رد  جنـشت  داجیا  هب 

.زیربت رد  ماما  هدنیامن  یندم  هللا  تیآ  فسأت  زاربا  و 

رییغت يارب  یندـب  تیبرت  نامزاس  هتیمک و  نیا  ياه  شالت  هرابرد  سراپ  يرازگربخ  اب  ناریا  کیپملا  یلم  هتیمک  سیئر  ینیـسح  هاـش  نیـسح  هبحاـصم   7
.وکسم کیپملا  تاقباسم  میرحت  عفر  بالقنا و  ياروش  رظن 

.هراب نیا  رد  يرظتنم  هللا  تیآ  رظن  دییأت  ردص و  یسوم  ماما  تشونرس  هرابرد  یبیل  هب  قیقحت  تئیه  رفس  نداتفا  قیوعت  هب  زا  هدوت  بزح  تیامح   8

تیوقت يارب  وکـسم  هب  یگدـنیامن  تئیه  مازعا  هب  میمـصت  و  ناتـسناغفا ، ناریا و  زا  تیامح  مالعا  اب  سلبارط  رد  يرادـیاپ  ههبج  نارـس  سنارفنک  ناـیاپ 
نیا یماظن  همانرب  لیمکت  وضع و  ياهروشک  طباور 
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.درک مهتم  هیروس  تلود  ینوگنرس  يارب  شالت  هب  ار  قارع  هیروس ، يروهمج  سیئر  .ههبج   1

ویدار .یناریا  ییاکیرما و  هناسر  ود  رد  نآ  اـب  هلباـقم  رد  یلاـمتحا  تامادـقا  ناریا و  رد  اـکیرما  يداـصتقا  میرحت  راـثآ  یـسررب  شرازگ 583 : هـمیمض 
یتایح گرزب و  تالکـشم  ناریا  هب  اکیرما  تارداص  میرحت  هک  دـندقتعم  زونه  نارهت  رد  یبرغ  ياـه  تاـملپید  مه  یناریا و  نارگ  لـیلحت  مه  اـکیرما :

يروهمج همانزور  .دندنبب  مه  ار  سراف  جیلخ  اکیرما  ًانایحا  دندنویپب و  نآ  هب  ًادج  مه  اکیرما  نادـحتم  هکنآ  رگم  درک  دـهاوخن  داجیا  ناریا  میژر  يارب 
.تسا زورما  يایند  رد  یلمعریغ  زیچ  کی  ًالصا  تسین و  يا  هلئسم  يداصتقا  هرصاحم  بالقنا : ياروش  وضع  یناجنسفر  یمشاه  ربکا  زا  لقن  هب  یمالسا 
روشک کی  تروص  هب  مینک و  هدافتـسا  ییاـفکدوخ  هب  ندیـسر  يارب  تلاـح  نیا  زا  مینک و  عطق  ار  ناـماه  یگتـسباو  هک  میـشاب  رکف  هب  دـیاب  ًـالوصا  اـم 
.دوش هداد  لیوحت  هاش  هکنیا  رگم  دنوشب  همکاحم  دیاب  ًامتح  اه  ناگو  رگ  .مینک  تیوقت  اه  تلم  اب  ار  نام  هطبار  میشاب و  هتشاد  روضح  ایند  رد  لقتسم 

ياهورین یگدامآ  یثعب و  ياهورین  تازواجت  اب  هلباقم  يارب  مالیا  ریاـشع  یماـظن  شزومآ  یگنوگچ  زا  ناـهیک  هماـنزور  شرازگ  : 592 شرازگ همیمض 
نوتس زا  مالیا  نیشنزرم  مدرم  لابقتـسا  زا  ناهیک  شرازگ  .یلامتحا  تالمح  اب  هلباقم  يارب  هقطنم  نیا  يزرم  ياه  هاگـساپ  رد  شترا  يرمرادناژ و  هاپس ،

هداعلا و قوف  تیعـضو  مالعا  زا  رهـش  ینونک  ياضف  فالخرب  هک  مالیا  زا  دادـغب  ویدار  شرازگ  .نانآ  زا  ینابیتشپ  مالعا  هقطنم و  هب  شترا  یمازعا  ياه 
.تسا هداد  ربخ  هاپس  شترا و  دارفا  ندش  یمخز  یتلود و  تاسیسأت  یضعب  نارادساپ و  هاپس  ياهرقم  اه و  يرتنالک  هب  حلسم  ياه  هورگ  هلمح 

ربارب رد  للم  نامزاس  شنکاو  تساوخرد  ناریا و  هیلع  قارع  راتفر  هب  ضارتعا  رد  للم  نامزاس  لکریبد  هب  ناریا  هجراخ  ریزو  هماـن  : 596 شرازگ همیمض 
.قارع نادنز  رد  يو  رهاوخ  ردص و  رقابدمحمدیس  هللا  تیآ  لتق  هئطوت 

هک يا  هتفه  رد  ایـسآ  " همانرب رد  هرهاق  ویدار  بلاطم  نومـضم  ندـنل : ویدار  هرهاق و  ویدار  رد  قارع  ناریا و  نارحب  یـسررب  : 26/1/59 رامشزور همیمض 
يدج ات  تسا  قارع  یلخاد  تالکشم  ینکفارف  یعون  هریزج ، هس  هیضق  رد  قارع  دصاقم  عماطم و  هلمج  زا  ناریا و  دض  رب  قارع  يواعد  حرط  ؛" تشذگ

تروص رد  دراد و  ناریا  شترا  زا  يرتشیب  یگدامآ  قارع  شترا  ندنل : ویدار  زا  یـشرازگ  رد  يدـیلاه " درف  " .ریازج نیا  ندوب  یبرع  هب  میژر  نیا  ندوب 
نیا یلو  دریگب  هاش  زا  يدایز  تازاـیتما  تسناوتن  لاس 1975  رد  قارع  .دوب  دـهاوخ  رادروخرب  زین  یبرع  ياهروشک  ینابیتشپ  زا  ًالامتحا  هدـمع  دروخرب 

.دوب دهاوخ  رما  نیا  هب  رداق  يزکرم  تلود  فعض  هب  هجوت  اب  ًالامتحا  راب 

رامشزور 27/1/1359 شرازگ 

داهنشیپ اب  وتان  وضع  روشک  زا 15  یلاع  ماقم  تقفاوم 13  .دیفـس  خاک  یمـسر  عبانم  زا  لقن  هب  ناریا  دض  رب  اکیرما  دیدج  ياه  میرحت  مالعا  لامتحا   2
سونایقا ای  سراف  جـیلخ  هب  اهنآ  مازعا  هب  روبجم  هدـحتم  تالایا  هک  یتروص  رد  وتان  وضع  ییاکیرما  یماظن  ياهورین  زا  یتمـسق  ینیزگیاج  يارب  اکیرما 

.اهنآ تشونرس  اه و  ناگورگ  هلئسم  هرابرد  یتشهب  رتکد  یگتفه  یتاعوبطم  هبحاصم  زا  رتیور  شرازگ  .دوش  دنه 

هرصاحم هب  اکیرما  مادقا  لامتحا  هرابرد  بالک " نوتسوب  " ییاکیرما همانزور  ربخ  زا  سرپدتیانوی  سرپدتیـشوسآ و  ییاکیرما  يرازگربخ  ود  شرازگ   3
.اکیرما یتلود  عبانم  يوس  زا  ربخ  نیا  بیذکت  اه و  ناگورگ  نارحب  ندشن  لح  تروص  رد  ناریا  ییایرد 

ریزو و تسخن  تاراهظا  .اپورا  يداصتقا  هعماج  ياهروشک  عضوم  ندـش  صخـشم  هب  ناریا  يراجت  میرحت  هرابرد  یبرغ  ناـملآ  میمـصت  ندـش  لوکوم 
، ناریا زا  داقتنا  اکیرما و  زا  تیامح  رد  ایلاتیا  عافد  ریزو 
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نپاژ يراکمه  مدـع  يارب  روشک  نیا  تلود  زا  نپاژ  تسینومک  بزح  تساوخرد  .هیـضق  نیا  رد  روز  هب  لسوت  اب  ایلاتیا  تفلاخم  زاربا  لاح  نیع  رد  1 و 
.ناریا اب  اهروشک  یسایس  هطبار  عطق  يراوشد  هرابرد  ییاکیرما  تارکمد  روتانس  نوسکج  يرنه  تاراهظا  .ناریا  دض  رب  هدحتم  تالایا  اب 

ناریا یضرا  تیمامت  يارب  يوروش  یماظن  رطخ  هرابرد  یکسنیژرب  هتشذگ  زور  تاراهظا  هب  يوروش  تسینومک  بزح  ناگرا  ادوارپ  همانزور  شنکاو   2
یلید همانزور  ندنل و  ویدار  هلمج  زا  ناهج  ياه  هناسر  رد  یکـسنیژرب  يوروش  دض  نانخـس  باتزاب  .تاراهظا  نیا  ندـناوخ  یـسایس " مسیناتالراش   " و

(. نوگاـتنپ ) اـکیرما عاـفد  ترازو  هجراـخ و  ترازو  يوس  زا  دـنه  سوناـیقا  زاـقفق و  هقطنم  رد  يوروش  یماـظن  تـالاقتنا  لـقن و  ربخ  مـالعا  فارگلت - 
رد يوروش  یماظن  تالاقتنا  لقن و  دییأت  .ناریا  ياهزرم  یکیدزن  رد  يوروش  ياوق  تالاقتنا  لقن و  رابخا  بیذکت  نارهت و  رد  يوروش  ترافس  هیعالطا 

زواجت رب  لاد  يدـهاوش  نانابزرم  هک  رما  نیا  رب  يو  دـیکأت  یمالـسا و  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  رهمداـش  رکـشلرس  يوس  زا  زاـقفق  هقطنم 
طوبرم رابخا  دسر  یم  رظن  هب  ندنل : ویدار  رد  يوروش  رطخ  هلئـسم  اب  ناریا  دروخرب  عون  باتزاب  .دـنا  هدرکن  هدـهاشم  ار  ناریا  كاخ  هب  يوروش  یماظن 

( دراد همیمض   ) .تسا هدرکن  نارگن  ار  ناریا  یماظن  یسایس و  ناربهر  زاقفق  هقطنم  رد  يوروش  ياهورین  زکرمت  هب 

دیدهت یمالسا و  يروهمج  ناربهر  هب  هلمح  ناریا و  هیلع  هتشذگ  ياهاعدا  رارکت  و  اونین ) ) لصوم رهش  رد  راهب  هراونـشج  رد  نیـسح  مادص  ینارنخـس   3
عاضوا فقوت  يارب  قارع  هدش  مالعا  طرش  هس  ربارب  رد  قارع  ناریا و  هلئسم  لح  يارب  ناریا  طیارـش  هرابرد  هجراخ  روما  ریزو  تاراهظا  .گنج  هب  ناریا 

.روشک ود  نیب  ینارحب 

یهاوخ هدایز  هب  ناریا  ندرک  مهتم  دیردام و  رد  قارع  ترافس  هینایب  یجراخ : ياهروشک  رد  قارع  ياه  تاملپید  هنارگ  هیجوت  یـسایس و  ياه  شالت   4
هزاجا ناگدش  جارخا  هب  درک  اعدا  دناوخ و  زیمآ  هغلابم  ار  قارع  زا  ناگدش  جارخا  هدش  مالعا  دادعت  تیوک  رد  قارع  ترافس  .بارعا  زا  نتـشاد  هنیک  و 

ناریا و ینونک  هطبار  هرابرد  عضاوم  مالعا  كاهنپک و  رد  قارع  هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  یتاعوبطم  سنارفنک  .دنا  هداد  ار  دوخ  ياه  ییاراد  لاقتنا 
هزوح رد  هناراکبارخ  تایلمع  رد  قارع  تکرـش  بیذـکت  دادـغب و  دـض  رب  یتسیرورت  تایلمع  هب  نارهت  ندرک  مهتم  ناریا ، اب  گنج  لاـمتحا  در  قارع :

یلامتحا تامادـقا  اب  قارع  تفلاخم  مدـع  مالعا  هرخالاب  یبلط و  هعـسوت  رد  اهنآ  ندـناوخ  هباشم  هاش و  میژر  اب  دـیدج  میژر  هسیاـقم  ناریا ، یتفن  ياـه 
ياه تکرـش  اب  یناگرزاب  تالماعم  طرـش  درک  دیکأت  دادن و  خساپ  یلیئارـسا  ناراگنربخ  تالاؤس  هب  هبحاصم  نیا  رد  يو  ناریا ؛ دـض  رب  اکیرما  یماظن 

.تسا نانآ  اب  هلماعم  مدع  اه و  تسینویهص  مادختسا  مدع  یجراخ 

؛ ردـص هللا  تیآ  ندوب  هدـنز  لاـمتحا  زا  یکاـح  رتیور  زا  لـقن  هب  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  ربخ  ردـص : هللا  تیآ  تداهـش  هراـبرد  اـه  دـیدرت  همادا   5
ات هک  دیدرت  یکدنا  اب  هارمه  یتشهب  رتکد  رظن  راهظا  دـناد ؛ یم  یعطق  ار  شرهاوخ  يو و  تداهـش  هک  تاعالطا  همانزور  رد  ییابطابط  قداص  تاراهظا 

بـسک يارب  نیطـسلف  ریازجلا و  تاماقم  اب  سامت  هلمج  زا  ناریا  هجراخ  ترازو  تامادقا  تفگ ؛ دـهاوخن  يزیچ  يدژارت  نیا  زا  لماک ، نانیمطا  لوصح 
 ... ردص و هللا  تیآ  ییاهر  يارب  یمالسا  ياه  تلود  زا  نتسج  يرای  دراد ؛) همیمض   ) قیقد ياهربخ 

ماما رادفرط  ناناملـسم  نیب  هناحلـسم  يریگرد  زا  هسنارف  يرازگربخ  سرپدتیـشوسآ و  شرازگ  نانبل : رد  ردـص  هللا  تیآ  تداهـش  ربخ  ياهدـمایپ  همادا 
ناـنبل و نایعیـش  نیب  هک  ییاـه  يریگرد  زا  ناـنبل  رد  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور  راـگنربخ  شرازگ  توریب ، رد  قارع  رادـفرط  ناـیماظن  هبـش  ینیمخ و 

تلود نارادفرط 
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.نانبل بونج  توریب و  رد  روشک  ود  ره  ترافس  هب  هلمح  دیآ و  یم  شیپ  نانبل  بونج  توریب و  رد  قارع   1

.دراد روشک  نیا  رد  يداعریغ  عاضوا  تشحو و  بعر و  وج  يرارقرب  زا  تیاکح  هک  قارع  لخاد  زا  ییاه  شرازگ   2

.رهشمرخ نّیخ " " هاگساپ یتشگ  نارومأم  هب  ناریا  زرم  لخاد  زا  يزادناریت  .واف  هقطنم  رد  قارع  شترا  هناخپوت  هدایپ و  ياهورین  زا  ییاهدحاو  رارقتسا   3
مادهنا . 11/1/1359 خیرات زا  ناتـسزوخ  يرمرادـناژ  هیحان  یظافحتـسا  هزوح  رد  قارع  ناریا و  يزرم  راون  قمع و  رد  قارع  شترا  ياهورین  شاب  هداـمآ 

هتسد کی  اب  تالیچ  هاگساپ  تیوقت  .مالیا  ریجخن " هش  " تاعافترا رد  عقاو  یثعب  رصانع  تسد  هب  یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  رادار  هاگتسد 
رب نویبالقنادض  قارع و  لماوع  دصق  هرابرد  يرمرادناژ  یهدنامرف  هب  روشک  برغ  تایلمع  داتـس  رادشه  .نارلهد  ینابزرم  تساوخرد  هب  یمازعا  يورین 

يرمرادناژ یهدنامرف  هب  كرتشم  داتـس  مالعا  .دس  نیا  هرابرد  مزال  ياه  تبقارم  رد  يرمرادـناژ   5 هیحان یهدنامرف  تامادقا  مچ و  ناجنک  دـس  بیرخت 
.دوش هتفرگ  کمک  یهرز   92 رکشل زا  ینابیتشیپ  هب  زاین  تروص  رد  هکنیا  مچ و  ناجنک  دس  تظافح  هرابرد 

اب درک  ناملسم  ناگرمشیپ  يریگرد  قاتاپ ؛ هناخ  هبملت  یتفن و  تاسیسأت  هب  قارع  لماوع  هلمح  روشک : بونج  برغ و  رد  قارع  ییاذیا  تامادقا  همادا   4
نت و ندش 31  یمخز  نارباع و  زا  نت  ندش 6  هتشک  هب  هک  نادابآ  رد  يوق  یبمب  راجفنا  .دورناوج  رد  گیب ) دماح  فاج و  رادرـس   ) قارع یلحم  لماوع 

( دراد همیمض  ) .دیماجنا فارطا  ياه  هزاغم  ياه  هشیش  اهرد و  ندش  هتسکش  تلکیسروتوم و  ود  لیبموتا و  کی  مادهنا 

رد رارقتسا  يریگرد و  زا  يریگولج  يارب  یمازعا  نوتس  ینیـشن  بقع  رهـش ، يدورو  لخدم  رد  جدننـس  رد  شترا  یمازعا  نوتـس  تکرح  زا  تعنامم   5
لـقن و زین  رگید  طاـقن  رد  هکنیا  زا  یکاـح  شترا  كرتـشم  داتـس  هیعـالطا  .ارجاـم  نیا  رد  درک  حلـسم  ياـه  هورگ  شقن  .هاـگدورف  هیـشاح  ياـه  نیمز 

.ارجام نیا  تاعبت  زا  فلتخم  ياه  شرازگ  .تسا  هدوب  ور  هبور  یتالاکشا  اب  شترا  تالاقتنا 

يرگید نوتس  هب  هلمح  .هراب  نیا  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  يرادناتسا  تاماقم  تاراهظا  ولمساق و  هرد  رد  هیونـشا  هب  یمازعا  شترا  یهرز  نوتـس  هب  هلمح   6
.روطق لپ  هدقن و  هیونشا ، رد  هدنکارپ  ياه  يریگرد  .داباهم  هیمورا -  ریسم  رد  شترا  زا 

حلسم ناگرمشیپ  زا  نت  هس  هارمه  هب  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  ناراداوه  زا  يا  هدع  هلمح  .هواپ  رد  نیزنب  پمپ  کی  تمـس  هب  یتسد  کجنران  باترپ   7
.ینیسح نیدلازع  خیش  زا  لابقتسا  رد  ناویرم  رد  سرادم  یلیطعت  بازحا و  شاب  هدامآ  .جدننس  یگدنزاسداهج  هب  ییادف 

نوچ ییاه  هورگ  ياه  تیلاعف  رکذ  يدـنب و  حانج  میـسرت  نارایماک و  جدننـس ، ناکوب ، داباهم ، ياهرهـش  دـیدزاب  زا  ناهیک  راگنربخ  لصفم  شرازگ   8
 ... . يراتخم و دوخ  حالس ، علخ  هرابرد  ولمساق  اب  يو  لصفم  هبحاصم  رخآ  رد  قطانم و  نیا  رد  هل و ...  هموک  تارکمد ، بزح 

مالسالا تجح  یتسرپرس  هب  مق  زا  یمازعا  تئیه  يوس  زا  هرداص  هتشذگ  میژر  يدایا  زا  یکی  يدازآ  مکح  هب  ضارتعا  رد  رهش  نویامه  رد  تارهاظت   9
دابآ و مرخ  يولع  دجسم  لباقم  رد  ینابایخ  يریگرد  کی  عوقو  .یلاخلخ  هللا  تیآ  هلیسو  هب  هدنورپ  ددجم  یسررب  تساوخرد  يزاریش و  مراکم  رـصان 

ندرک مهتم  هراـب و  نیا  رد  هاپـس  دارفا  زا  یکی  قلخ و  نیدـهاجم  نارادـفرط  یمالـسا ، يروهمج  بزح  رتـفد  لوئـسم  رهـش و  يراوـش  سیئر  تاراـهظا 
( دراد همیمض  ) .دروخ دز و  نیا  رد  رّصقم  ناونع  هب  رگیدمه 

انبریز  " ناونع اب  يدرگزیم  رد  نویزیولت  ویدار و  یتسرپرـس  ياروش  يداهنـشیپ  هرظانم  رد  تکرـش  يارب  ار  یچمـشیربا  يدـهم  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس 
بزح یمومع  طباور  هیعالطا  .درک  یفرعم  تسیچ "
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.هرظانم هب  یتشهب  هللا  تیآ  زا  يوجر  دوعسم  توعد  دقن  رد  یمالسا  يروهمج   1

رد سراپ  يرازگربخ  درکلمع  نآ  رد  هک  ردـص " هللا  تیآ  فیقوت  ات  لمراک  كربب  ياتدوک  زا  " ناونع اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  زورما  هلاقمرـس   2
.تسا هدیدرگ  جرد  یمالسا  يروهمج  همانزور  هب  سراپ  يرازگربخ  لماک  هیباوج  همادا  رد  هدش و  فیصوت  بالقنا  دض  مزیلایرپما و  طخ 

نایوجـشناد هلیـسو  هب  هاگـشناد " رد  بالقنا  دـض  لـماوع  دوجو   " هب زیمآ  ضارتعا  ییاـمیپهار  ییاـپرب  زیربت و  هاگـشناد  سرد  ياـه  سـالک  یلیطعت   3
هب هاگشناد  يزاسکاپ  هیفصت و  تساوخرد  زیربت و  مدرم  ییامیپهار  .هاگشناد  رد  یندم  هللا  تیآ  تماما  هب  تدحو  زامن  يرارقرب  ماظن و  راداوه  ناملـسم 

تـضهن یگدـنزاس ، داهج  زرابم ، تیناحور  هعماج  نارادـساپ ، هاپـس  هلمج  زا  زیربت  فلتخم  ياه  هورگ  تیامح  مالعا  .زراـبم  تیناـحور  هعماـج  توعد 
یمالسا ياه  نمجنا  زیربت ، نارـسپ  نارتخد و  یلاع  یتامدقم و  ياهارـس  شناد  یمالـسا  نمجنا  يزاس ، نیـشام  هناخراک  یمالـسا  نمجنا  يزومآداوس ،

نایوجشناد هلمج  زا  زیربت  هاگشناد  ییوجشناد  ياه  هورگ  هیمالعا  رودص  .زیربت  هاگشناد  ناملسم  نایوجـشناد  زا  زیربت  نایرازاب  ناتـسریبد و  زا 25  شیب 
ناناملـسم شبنج  راداوه  نایوجـشناد  قلخ ،) نیدهاجم  ناراداوه  ) هاگـشناد ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا  قلخ ،) ییادف  ياه  کیرچ  ناراداوه   ) ماگـشیپ

نامزاس مادـقا  ندرک  موکحم  رب  ینبم  هل ، هموک  رگراک و  هقبط  ناگدـنمزر  رگراـک ، هار  رگراـک ، هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  ناراداوه  زراـبم ،
نیا رد  هدوت  بزح  ییوجشناد  هخاش  ") زیربت هاگشناد  تارکمد  نایوجـشناد  " هورگ هیعالطا  رودص  .يزکرم  نامتخاس  فرـصت  رد  ناملـسم  نایوجـشناد 

مه دنک و  بستنم  مولعمان  يامن  پچ  ياه  هورگ  ناقرف و  هورگ  ناراداوه  هب  هاگشناد  نیا  رد  ار  ماظن  هب  مجاهت  مه  تسا  هدیـشوک  نآ  رد  هک  هاگـشناد )
.دهد زیهرپ  دنا  هتفرگ  شیپ  رد  زیربت  هاگشناد  رد  هک  ییشم  طخ  زا  ار  ماما  طخ  ياهورین 

دیاب  " ناونع اب  یمالـسا  يروهمج  بزح  تیزکرم  وضع  بالقنا و  ياروش  وضع  رنهاب  داوجدمحم  رتکد  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هبحاصم  جرد   4
یلیطعت تمیق  هب  ولو  اه  هاگـشناد  همه  رد  یـساسا  ینوگرگد  ترورـض  رب  يو  نآ  رد  هک  دـیآ " دوجو  هب  اه  هاگـشناد  لک  رد  یـساسا  ینوگرگد  کی 

رجنم رگا  یتح  اه ، هاگشناد  رد  یساسا  یبالقنا  نآ  رد  هک  تایهلا  هدکشناد  رد  هاگشناد  وجشناد و  تلاسر  رانیمس  همان  عطق  .دنک  یم  دیکأت  اه  هاگشناد 
هلـسلس يارجا  اب  دنراد  دصق  يا  هدع  هکنیا  رب  ینبم  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ییوجـشناد  هخاش  هیعالطا  .تسا  هدـش  هتـساوخ  دوش ، رجنم  نآ  یلیطعت  هب 

اب نآ  رد  هک  هدوت  بزح  ییوجشناد  هخاش  تارکمد " نایوجـشناد  ناناوج و  نامزاس   " هیمالعا .دنناشکب  یلیطعت  هب  دننک و  لاغـشا  ار  هاگـشناد  یتایلمع 
راداوه نایوجـشناد  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  اه  هاگـشناد  ندیـشک  بوشآ  هب  رد  نانآ  دـصق  یتسیئوئام و  ياـه  هورگ  تامادـقا  هب  هراـشا 

.دنوش اه  هئطوت  هنوگ  نیا  ندیسر  رمث  هب  عنام  تسا  هتساوخ  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  راداوه  نایوجشناد  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس 

.کهلق یمالسا  یگنهرف  نوناک  رد  دنا  هدش  جارخا  روشک  نیا  زا  ناشلزانم  رد  يریگتسد  زا  سپ  هک  رصم  رد  یناریا  يوجشناد  یتاعوبطم 9  هبحاصم   5

یگنوگچ هلمج  زا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تاطابترا  هرابرد  تاکن  يا  هراـپ  يواـح  ناـهیک  هماـنزور  رد  هجراـخروما  ریزو  زا  يا  هبحاـصم  جرد   6
.تشاد دهاوخن  ناریا  تلم  نینهآ  هدارا  رد  يریثأت  نیرت  کچوک  تامادقا  نیا   " هک نیا  اه و  میرحت  اب  هلباقم 

کی هابتـشا  زا  درک و  بیذـکت  ار  هیکرت  هـب  ناریا  ياـهرتپوک  یله  هـلمح  يو  نآ  رد  هـک  شترا  كرتـشم  داتـس  سیئر  اـب  سراـپ  يرازگربـخ  هبحاـصم 
رد صقن  رثا  رب  هک  دوب ) هیمورا  مزاع  هک  ) شترا يربراب  يامیپاوه 
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ییاوه میرح  هب  ناریا  ياهامیپاوه  زواجت  دـییأت  زا  اکیرما  ویدار  ربخ  .داد  ربخ  دوب  هتـشگزاب  رادار  رکذـت  اـب  دوب و  هدرک  روبع  زرم  زا  يربواـن  متـسیس   1
یهابتـشا ناریا و  هب  یمـسرریغ  ضارتعا  هرابرد  روشک  نیا  هجراخ  ترازو  لوئـسم  ماقم  کـی  تاراـهظا  .روشک  نیا  تلود  يوگنخـس  هلیـسو  هب  هیکرت 

.ناریا مادقا  نیا  ندناوخ 

.یعیبط زاگ  ياهب  شیازفا  هرابرد  ریازجلا  ناریا و  میمصت  اب  کپوا  وضع  ياهروشک  تقفاوم  زا  لیئارسا  ویدار  ربخ   2

ریزو تاراهظا  .ایلارتسا  ینویزیولت  هکبـش  اب  هبحاصم  رد  ناریا  بالقنا  تیهاـم  هقطنم و  تینما  هراـبرد  رـصم  يروهمج  سیئر  تاداـسرونا  رظن  راـهظا   3
.ناتسبرع یعافد  تسایس  سراف و  جیلخ  تینما  هرابرد  يدوعس  ناتسبرع  عافد 

ریسفت هب  روبزم  شرازگ  رـسفم  قایتشا  ناملآ و  پورک  یتعنـص  نامزاس  رد  ناریا  ماهـس  فرـصت  يارب  اکیرما  ریخا  ياه  شالت  زا  نلک  ویدار  شرازگ   4
.ناریا نایز  هب  يراج  لئاسم 

يرازگربخ شرازگ  هب  هراـشا  يوروش و  تـالاقتنا  لـقن و  هراـبرد  رامـشزور 26/1/1359  رد  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  يروآداـی  : 612 شرازگ همیمض 
.هنیمز نیا  رد  هسنارف 

ثعب میژر  تامادقا  ندرمش  رب  نمض  نآ  رد  هک  یمالـسا  ياه  تلود  هب  باطخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  ریزو  همان  نتم  شرازگ 615 : همیمض 
.تسا هتساوخ  يرای  ردص  هللا  تیآ  ناج  تاجن  يارب  نانآ  زا  قارع 

یضعب هنخر  لیلد  هب  درک  ناملسم  ناگرمشیپ  نارادساپ و  هلیـسو  هب  ناگنیاب  شخب  هرـصاحم  زا  ناهیک  یمازعا  راگنربخ  شرازگ  شرازگ 619 : همیمض 
اب ناهیک  راـگنربخ  يوگو  تفگ  هقطنم و  يزاـسکاپ  يارب  ناـنآ  یگداـمآ  هراـبرد  هواـپ  هاپـس  لوئـسم  يدـباع  تاراـهظا  قارع و  ثعب  میژر  لـماوع  زا 

.ناگنیاب هدش  هدنار  نیرجاهم 

نویامه رد  زورما  ییامیپهار  تیموکحم  رد  ناهفـصا  تیناحور  هعماج  ناهفـصا و  هیملع  هزوح  سیئر  یمداـخ  هللا  تیآ  هیمـالعا  شرازگ 624 : همیمض 
.رهش

، هدوت بزح  قلخ ، ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  هورگ : راهچ  ياه  ناگرا  زورما  هرامـش  زا  هدـش  باـختنا  بلاـطم  رورم  رامشزور 27/1/1359 : همیمض 
.تسا ینونک  عطقم  رد  قوف  یسایس  ياه  هورگ  راتفر  عضاوم و  هدنهد  ناشن  هک  زرابم  ناناملسم  شبنج  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس 

رامشزور 28/1/1359 شرازگ 

میرحت نوچ  یتامادقا  دـشابن  بولطم  ناریا  شنکاو  رگا  هک  درک  دـیدهت  مالعا و  ناریا  هیلع  دـیدج  ياه  تازاجم  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  رتراک   5
دهاوخ لسوتم  زین  یماظن  مادقا  هب  اکیرما  زیمآ ، تملاسم  تامادقا  ندادن  هجیتن  تروص  رد  دش و  دهاوخ  هفاضا  تامادـقا  نیا  هب  زین  یتارباخم  ییوراد و 

.دش

هللا تزع  هداز و  بطق  زورما  تاراـهظا  رد  يداـصتقا  هرـصاحم  ییوراد و  ییاذـغ و  داوـم  مـیرحت  دـیدهت  هـب  ناریا  بناـج  زا  ییاـنتعا  یب  یعوـن  زاربا   6
.یباحس

عییشت .نتگنـشاو  نکاس  نایناریا  رگید  نایوجـشناد و  لئاسم  هب  یگدیـسر  هتیمک  اب  يراکمه  هرابرد  اکیرما  میقم  یناریا  ناکـشزپ  زا  يا  هدع  هیعالطا   7
هجنکـش رازآ و  رثا  رب  لبق  زور  ود  هک  یـسوساج  هنال  لباقم  ات  نارهت  هاگـشناد  لباقم  زا  اکیرما  میقم  یناریا  نایوجـشناد  زا  ینایتشآ  ییاطع  نژیب  هزانج 

رد ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  اداناک و  اکیرما و  رد  یناریا  نایوجشناد  یمالـسا  نمجنا  ياه  هیعالطا  رودص  .دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  ییاکیرما  نارومأم 
.هراب نیا 
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ندرکن لمع  هرابرد  ینپاژ  ربتعم  همانزور  کی  رد  ردص  ینب  تاراهظا  راشتنا  زا  ندنل  ویدار  شرازگ 
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قیقحت نویـسیمک  هب  ناریا  يو ، دادرتسا  هدـنورپ  نداتفا  نایرج  هب  اماناپ و  رد  هاش  زا  ییوجزاب  لاـبق  رد  هکنیا  رب  ینبم  نیباـمیف  قفاوت  هب  اـکیرما  تلود   1
.دهدب يرت  عیسو  لمع  نادیم  اه ، ناگورگ  هرابرد  دوب ، هدمآ  نارهت  هب  هک  للم  نامزاس 

.دـننک هطبار  عطق  ناریا  اب  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  نآ  ساسا  رب  هک  اپورا  ناملراپ  رد  یناریادـض  داهنـشیپ  کی  حرط  زا  اـکیرما  ویدار  شرازگ   2
عمجم ییاینازنات  سیئر  میلس  دمحا  میلس  تساوخرد  .ناریا  كرت  هب  ناریا  رد  یناملآ  ياه  نیـسنکت  نادنزرف  نارـسمه و  هب  یبرغ  ناملآ  تلود  هیـصوت 

ار ناریا  ییایرد  هرـصاحم  دیفـس  خاک  يوگنخـس  لواپ  يدوج  .نارهت  رد  ییاـکیرما  ياـه  ناـگورگ  يروف  يدازآ  يارب  ناریا  زا  لـلم  ناـمزاس  یمومع 
.درک بیذکت 

اه يریگرد  مامت  عبنم  زکرم و  هکنیا  هب  ناریا  ندرک  مهتم  نارهت و  رد  ییاکیرما  ياه  تاملپید  يریگ  ناگورگ  اب  قارع  هجراخ  ریزو  تفلاـخم  مـالعا   3
.تسا هنایمرواخ  رد  اه  ینماان  و 

.ینیمخ ماما  هب  دیدش  هلمح  لصوم و  رهش  رد  نیسح  مادص  قطن   4

بالقنا هاـگداد  مکح  هب  دـندز  یم  تسد  ییاذـیا  هناحلـسم  تامادـقا  رگید  تفن و  ياـه  هلول  راـجفنا  هب  هک  قارع  نیطبترم  لـماوع و  زا  نت  مادعا 4   5
.تسا ناتسزوخ  ياهراجفنا  رد  قارع و  شقن  زا  یکاح  هک  قارع  ریهامجلا  توص  ویدار  شرازگ  هروثلا و  همانزور  تاجردنم  .ناتسزوخ  یمالسا 

بزح " ياضما اب  يا  هینایب  جرد  .درک  مـالعا  ( 1358 دنفـسا مهد  ) سرام هاـم  لوا  زا  قارع  رد  ار  نت  زا 105  شیب  مادـعا  ربخ  للملا  نیب  وفع  ناـمزاس   6
رب مکاح  ثعب  میژر  ندرک  موکحم  قارع و  یلخاد  عاضوا  هب  هراـشا  اـب  نآ  رد  هک  مدرم  هماـن  هماـنزور  رد  ناتـسدرک " هقطنم  هتیمک  قارع -  تسینومک 

.تسا هدرک  تیامح  ناریا  زا  یعون  هب  روشک  نیا 

( دراد همیمض  ) هنیمز نیا  رد  يدوخ  لباقتم  تامادقا  قارع و  يزرم  تاکرحت  اه و  ییاج  هباج  همادا   7

نیریـشرصق رادـنامرف  يدارم  هللا  ءاطع  تاراـهظا  .قارع  زا  جارخا  تهج  ـالبرک  ناتـسا  رد  یناریا  نت  يریگتـسد 535  اب  ناگدش  هدـنار  يارجام  همادا   8
.هیضق نیا  بناوج  هرابرد  يزاریش  هللا  تیآ  مایپ  میلسریم و  سدنهم  ناگدش و  هدنار  تاراهظا  .دیدج  ناگدش  هدنار  شریذپ  يارب  اج  دوبمک  هرابرد 

هعیلط  " ار دوخ  هک  قارع  لـماوع  زا  یهورگ  ناریا و  رادـفرط  هعیـش  ناملـسم  ياـهورین  نیب  توریب  رد  ردـص  هللا  تیآ  هب  طوبرم  ياـه  يریگرد  همادا   9
شرازگ .ینیطـسلف  ياـه  کـیرچ  هیروـس و  ناـیماظن  هلیـسو  هـب  مصاـختم  هورگ  ود  نـیا  ناـیم  سب  شتآ  رب  تراـظن  .دـنا  هدـیمان  برع " شخب  يدازآ 

.اه يریگرد  نیا  زا  دادغب  ندنل و  ویدار  رتیور ، سرپدتیشوسآ ، ياه  يرازگربخ 

داتـس سیئر  رهمداش  تاقالم  .نآ  باتزاب  رد  ماظن  ینونک  يدـنب  حانج  ریثأت  اب  هارمه  هاپـس  شترا و  لئاسم  رابخا و  راشتنا  یگنوگچ  زا  ییاـه  هنومن   10
.قارع زرم  هژیو  هب  اهزرم  رد  یمالسا  يروهمج  شترا  ياهورین  یمزر  یگدامآ  مالعا  ینیمخ و  ماما  اب  شترا  كرتشم 

ینب تاراهظا  .هراب  نیا  رد  نالوئسم  حلسم و  ياه  ورگ ه  فلتخم  تاراهظا  جدننـس و  رد  شترا  نوتـس  تکرح  زا  يریگولج  هب  طوبرم  نارحب  همادا   11
لامتحا هرابرد  حلسم  ياه  هورگ  تیساسح  زاربا  .دننک  یم  يزاب  ار  یجراخ  مجنپ  نوتس  شقن  فقوت  نیا  ببـسم  ياه  هورگ  هکنیا  هراب و  نیا  رد  ردص 

( دراد همیمض  ) .نوتس نیب  رد  شترا  ياهورین  سابل  اب  هاپس  ياهورین  زا  يا  دع ه  دوجو 

ثداوح هب  ضارتعا  رد  هیمورا  مدرم  عامتجا  .یبرغ  ناجیابرذآ  رد  ولمـساق  هرد  رد  شترا  یماظن  نوتـس  هب  هلمح  هراـبرد  نارهت  هب  هیمورا  هاپـس  شرازگ 
اب نت  يریگتسد 20  .هیمورا   64 رکشل هدنامرف  يرانکرب  يارب  تساوخرد  نینچمه  حلسم و  نامجاهم  هیلع  همان  عطق  رودص  روطق و  هقطنم  ولمساق و  هرد 
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.یماظن ياهورین  تسد  هب  ناشتازیهجت   1

رزودلوب و کی  ندش  هدوبر  هل ، هموک  دارفا  هلیـسو  هب  درک  يرمرادـناژ  راد  هجرد  کی  ندـش  هدوبر  هلمج : زا  نیـشندرک  قطانم  رد  ییاذـیا  تاکرحت   2
.بآودنایم رد  ییزج  هناحلسم  يریگرد  هلمح و  باکت ، ژد و  نیهاش  نیب  اهنآ  نانکراک  زا  نت  راهچ  اب  رلیرت  کی 

( ناریا شترا  یناوتان  رب  دیکأت  اب  ) یماظن مادقا  موزل  تروص  رد  ناریا و  رب  يداصتقا  یسایس و  راشف  شیازفا  رب  ینبم  اکیرما  هب  رایتخب  روپهاش  داهنـشیپ   3
.اه ناگورگ  يدازآ  يارب 

ای یلم " تدحو  تلود   " مان اب  یمدرم " یلم و  فلتخم  ياه  نامزاس  ناگدنیامن   " زا لکـشتم  یتلود  لیکـشت  داهنـشیپ  ردـص و  ینب  هب  یلم  ههبج  همان   4
.بالقنا ياروش  یلعف و  تلود  تئیه  نتشاذگ  رانک  و  یمدرم " تدحو  تلود  "

اب تسا ) هداد  رارق  صاخ  دـیکأت  دروم  ار  نآ  دافم  لوا  هحفـص  تشرد  رتیت  تروص  هب  هک   ) هدوت بزح  ناگرا  مدرم  همان  هماـنزور  رد  يا  هلاـقم  جرد   5
هدیشوک هدوت  بزح  نآ  رد  هک  تسا " اکیرما  مسیلایرپما  اب  دربن  رد  ام  یجراخ  تسایس  مربم  هفیظو  لالقتسا  میکحت  ظفح و  نمض  یبای  تسود  " ناونع

نیدـلارون تارظن  .تسین  لالقتـسا  یفن  يانعم  هب  يوروش  زا  بزح  نیا  يرادـفرط  هک  دـهدب  حیـضوت  دـنک و  كاپ  دوخ  زا  ار  ندوب  یـسور  ماهتا  تسا 
.اه تیصخش  زا  ناهیک  یهاوخرظن  رد  یبرغ " هن  یقرش  هن  " راعش هرابرد  هدوت  بزح  لکریبد  يرونایک 

.نانآ زا  دادغب  ویدار  یتاغیلبت  هدافتسا  لابق  رد  ناربجنر  بزح  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  شنکاو   6

"، ناریا ناملـسم  مدرم  یبالقنا  شبنج   " هورگ ناـگرا  ناریا " مدرم   " هیرـشن رد  يدـیلقت " یـسارکمد  اـی  یـسارکمد  دـیلقت   " ناونع اـب  يا  هلاـقم  جرد   7
بـالقنا يارب  يرطخ  یبرغ  هویـش  هب  ار  تاـباختنا  يرازگرب  هوحن  هدرک و  داـقتنا  نالوئـسم  درکلمع  زا  نآ  رد  هک  یماـس ) مظاـک  رتکد  يربهر  هب  ) اـماج

.یتآ سلجم  ياه  نویسکارف  زا  یکی  رد  يو  تیوضع  ناکما  تاباختنا و  رد  تافلخت  هرابرد  نارمچ  رتکد  تاراهظا  .تسا  هتسناد 

دادماب همانزور  اب  تسا -  نالاعف  زا  نارگید  ردص و  ینب  نیب  يرگ  یجنایم  هنیمز  رد  هک  ماما -  داماد  یقارشا  نیدلا  باهش  ياقآ  یـصاصتخا  هبحاصم   8
.تکلمم يراج  لئاسم  هرابرد  مق  رد 

" یتشهب رتکد  نابز  زا  یمالـسا  يروهمج  بزح  هلاسکی  همانراک  " ناونع اب  یمالـسا  يروهمج  بزح  لکریبد  اب  یمالـسا  يروهمج  همانزور  هبحاـصم   9
.دیوگ یم  نخس  یمالسا  يروهمج  بزح  لیکشت  یگنوگچ  اه و  هزیگنا  زا  نآ  رد  هک 

رب زیربت  رادنامرف  دیکأت  .هاگشناد  يزکرم  نامتخاس  لاغـشا  زا  هاگـشناد  نیا  ياروش  نینچمه  زیربت و  هاگـشناد  سیئر  یقوراف  رتکد  یتیاضران  راهظا   10
.عوضوم نیا  ندمآ  شیپ  زا  فسأت  راهظا  هاگشناد و  دوخ  نورد  رد  عوضوم  نیا  لح 

قبط هینایب  نیا  رد  هک  زیربت  هاگشناد  عیاقو  هرابرد  ناجییابرذآ " رد  ناریا  هدوت  بزح  نامزاس  ناجیابرذآ -  تارکمد  هقرف  زیربت  يرهـش  هتیمک  " هینایب  11
ینیمخ ماما  زا  یعقاو " يوریپ  " هب یتسیلایرپمادـض و  تدـحو  هب  همه  دـنا و  هدـش  شنزرـس  تسیئوئام  امن و  پچ  ياـه  هورگ  هدوت ، بزح  لومعم  لاور 

رد زیربت  رد  شمارآ  يرارقرب  يارب  هاپس  زا  شترا  كرتشم  داتـس  تساوخرد  .زیربت  يارجام  هرابرد  یلیبدرا  يوسوم  هللا  تیآ  تاراهظا  .دنا  هدش  توعد 
.رهش نیا  هاگشناد  يزکرم  نامتخاس  لاغشا  یپ 

ياه تمسق  هیلک  رب  تراظن  رد  تعنص  ملع و  هاگـشناد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  مادقا  اه : هاگـشناد  ریاس  هب  زیربت  هاگـشناد  تیعـضو  عیرـس  يرـست 
مادقا و نیا  هب  تعنص  ملع و  ماگشیپ  نایوجـشناد  ضارتعا  کینکت ؛ یلپ  هباشم  نآ ، رد  اه  هورگ  ناراداوه  رارقتـسا  میکحت  زا  يریگولج  يارب  هاگـشناد 

نآ و ندرک  موکحم 
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ياضعا رارقتـسا  هاگـشناد ؛ فارطا  رد  هورگ  ود  ره  زا  ینابیتشپ  هب  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  فلتخم  ياه  هورگ  عاـمتجا  هاگـشناد ؛ یلیطعت  دـصق   1
نامتخاس 15 لباقم  رد  اه  هورگ  رگید  ییادـف و  ياه  کیرچ  قلخ و  نیدـهاجم  راداوه  نایوجـشناد  عامتجا  تعنـص ؛ ملع و  هاگـشناد  لـباقم  رد  هتیمک 

ياه وگدنلب  زا  راعش  شخپ  لباقم ، رد  هاگشناد و  ندش  هتـسب  اب  تفلاخم  رد  نامتخاس  ماب  تشپ  يور  زا  راعـش  شخپ  تساهنآ و  رتافد  لحم  هک  دادرخ 
ماجنا وضع  نایوجشناد  هلیسو  هب  یعامتجا  تاطابترا  مولع  هدکشناد  همجرت و  یلاع  هسردم  فرصت  هاگشناد ؛ ندش  هتسب  زا  تیامح  رد  یمالـسا  نمجنا 

ناقفاوم و يریگرد  نایوجشناد ؛ یمالسا  نمجنا  توعد  اب  فارطا  نازیول و  مدرم  هلیسو  هب  بالقنا  يژولونکت  یلاع  عمتجم  فرصت  زکارم ؛ نیا  یمالسا 
زا تساوخرد  اه و  هاگشناد  یلیطعت  ندرک  موکحم  اه ، هاگشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هیعالطا  زاریش ؛ هاگـشناد  یلیطعت  نافلاخم 

.دننامن توافت  یب  ارجام  نیا  رد  يدازآ  ياهرگنس  نیا  ظفح  يارب  هک  نایوجشناد  نانکراک و  دیتاسا ،

ماما تاقالم , نیا  رد  ینیمخ ؛ ماما  اب  دنا  هدـمآ  نارهت  هب  هزور  ود  یـشزومآ  رانیمـس  رد  تکرـش  يارب  هک  اه  ناتـسرهش  جیـسب  داتـس  ياضعا  تاقالم   2
اکیرما تامادقا  ندوب  هدیاف  یب  رتراک و  دصاقم  یمالـسا ، روشک  زا  عافد  يارب  مزال  یگدامآ  بسک  هب  هیـصوت  داهج ، اب  نآ  قرف  عافد و  تیمها  هرابرد 

نیعل نیا  لابند  هب  مدـق  کی  هک  اهنآ  رب  تسا  مارح   " هکنیا هلمج  زا  روشک  نآ  شترا  یمالـسا  فیاظو  مالـسا و  اب  قارع  ثعب  بزح  تفلاخم  رتراک ، و 
.تفر دهاوخ  شیپ  دادغب  ات  مالسا  شترا  دنک ، زواجت  ناریا  هب  دهاوخب  قارع  رگا  هک  ماما  دیدهت  تشاد ؛ نایب  ار  یتاکن  .دنشاب "

.سلبارط رد  يرادیاپ  ههبج  وضع  ياهروشک  نارس  سنارفنک  جیاتن  زا  یمالسا  بالقنا  همانزور  هدوت و  بزح  ناگرا  مدرم  همان  همانزور  ياه  شرازگ   3

هقطنم و رد  حلـسم  ياهورین  شهاک  هرابرد  ناتـسکاپ  ناریا و  اب  هرکاذـم  داهنـشیپ  ناریا و  اب  طباور  دوبهب  يارب  ناتـسناغفا  دـیدج  تلود  ياـه  شـالت   4
بزح ناگرا  مدرم " همان   " همانزور رد  ناتسناغفا  یـساسا  نوناق  لوصا  بیوصت  ربخ  جرد  .اهروشک  زا  کی  ره  تینما  ظفح  يارب  یللملا  نیب  تانیمـضت 

.هدوت

يزرم قطانم  رد  قارع  لماوع  یلبق  تالمح  نآ  رد  هک  يرمرادناژ  لوئسم  تاماقم  هب  یمیرک  داتـس  گنهرـس  شرازگ  لماک  نتم  : 644 شرازگ همیمض 
.تسا هدش  وگزاب  قارع  ییاذیا  تامادقا  زا  یتایئزج  هدش و  هداد  حیضوت  هاشنامرک  ناتسا 

هیرشن نیا  زورما  هرامش  رد  ناهیک  یمازعا  راگنربخ  اب  ناریا  ناتـسدرک  تارکمد  بزح  لکریبد  ولمـساق  هبحاصم  مود  شخب  جرد  : 648 شرازگ همیمض 
قلخ یگدنیامن  تئیه  شترا , هاپـس ، سلجم ، ناتـسدرک ، رد  هناحلـسم  ياه  يریگرد  ینیـسح ، نیدلازع  هرابرد  هدربمان  ياه  هاگدـید  شخب  نیا  رد  هک 

". تاعقوت  " و تافارتعا " "، " ییامن مولظم   " زا تسا  یبیکرت  هبحاصم  نیا  .تسا  هدش  رکذ  ناتسدرک  داصتقا  هجدوب و  میسقت  درک و 

دض هلاقم  قارع ، ناریا و  اب  يوروش  طباور  زین  ردص و  هللا  تیآ  ریخا  عضو  اب  ناریا  طابترا  هرابرد  ندنل  ویدار  ریسفت  ود  رامشزور 28/1/1359 : همیمض 
رودـص عوضوم  هب  نآ  رد  هک  تسین " بوخ  ندرک  رداص  يارب  امـش  يالاک  " ناونع اب  سیراپ  پاـچ  یبرعلا  نطولا  هماـنزور  رد  یبـالقنا  دـض  یناریا و 

.دزادرپ یم  نآ  ندرک  موکحم  هب  شیوخ  تارظن  بلاق  رد  روبزم  عوضوم  حرط  اب  هتخادرپ و  بالقنا 

رامشزور 29/1/1359 شرازگ 

یماظن هلمح  یگنوگچ  یسررب  .درک  دهاوخن  یهاوخرذع  ناریا  زا  هدحتم  تالایا  هکنیا  مالعا  یماظن و  هلمح  هب  ناریا  ددجم  دیدهت  رد  رتراک  تاراهظا 
، ندنل ویدار  رد  ناریا  هب  اکیرما  یلامتحا 
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.سات يرازگربخ  ارسالد و  هریروک  ییایلاتیا  همانزور   1

نیا یتلود  تاماقم  اب  تاقالم  يارب  گروبمازکول  نب و  سیراپ ، هب  اجنآ  زا  ندـنل و  هب  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  ياـه  هداوناـخ  ياـضعا  زا  نت  رفس 4   2
یتاعوبطم هبحاصم  رد  اه  ناگورگ  زا  یکی  رـسمه  يدـنک " ازییول  " تاراهظا ناریا و  دروم  رد  ییاپورا  ياهروشک  رظن  رب  يراذـگ  ریثأت  تهج  اهروشک 

رازاب وضع  روشک  هک 9  ییاه  میرحت  رد  هسنارف  تکرـش  رب  ینبم  هسنارف  هجراخ  ریزو  مالعا  .دـش  رازگرب  اکیرما  هجراخ  ترازو  رد  تبـسانم  نیا  هب  هک 
لاغترپ و تلود  هینایب  .ناریا  دـض  رب  اکیرما  يداصتقا  ياه  میرحت  زا  كرامناد  ریزو  تسخن  تیامح  مالعا  .درک  دـنهاوخ  ذاختا  ناریا  دـض  رب  كرتشم 

رادراک رظن  راهظا  .اکیرما  ناریا و  نایم  نارحب  رد  الئوزنو  یفرط  یب  مالعا  .اه  ناگورگ  يدازآ  نامز  ات  لاغترپ  ناریا و  نایم  تابسانم  یمامت  عطق  مالعا 
.دوب دهاوخ  ارجام  نیا  یلصا  هدنزاب  ناریا  يداصتقا  میرحت  هب  نتسویپ  تروص  رد  اپورا  هکنیا  رب  ینبم  لسکورب  رد  ناریا 

ناریا لباقم  رد  دنتـسین  لیام  ییاـپورا  ياـهروشک  نآ ، نومـضم  هب  اـنب  هک  روشک  نیا  تاـعوبطم  ياـه  لـیلحت  زا  سیئوس  رد  ناریا  ترافـس  شرازگ   3
.لاردف ناملآ  سیلگنا و  یتح  دنهد  ناشن  دیدش  لمعلا  سکع 

ناریا ریفس  دیکأت  يوروش و  رد  ناریا  ریفس  هب  نآ  عالطا  درک و  بیذکت  ناریا  لامـش  رد  يوروش  ياهورین  زکرمت  رب  ینبم  ار  نتگنـشاو  رابخا  وکـسم   4
دهاوخن لمحت  ار  ناریا  كاخ  رد  يوروش  زابرـس  کی  یتح  روضح  هجو  چـیه  هب  يو  تلود  دـهد  يور  ناریا  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  رگا  یتح  هکنیارب 

همان مهافت  ياضما  زا  هسنارف  ناملآ و  يرازگربخ  ربخ  .یناریا  تاماقم  اب  هرکاذم  ناریا و  هب  يوروش  تئیه  کی  دورو  هرابرد  ندنل  ویدار  شرازگ  .درک 
.یکاولسکچ یجراخ  یناگرزاب  ترازو  نواعم  ناریا و  یناگرزاب  ریزو  نواعم  نیب  گارپ  رد  یکاولسکچ  ناریا و  نایم  يراکمه 

ترافس تینما  ندش  هدرپس  .قارع  ترافـس  لباقم  زا  روبع  ماگنه  ترافـس  كرت  زا  سپ  توریب  رد  ناریا  ترافـس  راد  باسح  رادراک و  هب  يزادناریت   5
.هثداح نیا  زا  سپ  برع  هدنرادزاب  ياهورین  هب  ناریا 

.نآ ياه  یمارآان  قارع و  یلخاد  عاضوا  هرابرد  ناریا  یماظتنا  یماظن و  زکارم  فلتخم  ياه  شرازگ   6

.قارع لامـش  ياـه  يریگرد  هراـبرد  يرمرادـناژ  شرازگ  و  تفاـی ) راـشتنا  هـیمورا  رد  هـک  " ) ینازراـب هورگ  " قارع ناتـسدرک  تارکمد  بزح  هیناـیب   7
.قارع ناتسدرک  زا  زمیات  همانزور  راگنربخ  تادهاشم  شرازگ 

هراپمخ و اب  دابآ  مالسا  دنق  هناخراک  هب  هلمح  .نیم  هب  نانآ  يوردوخ  دروخرب  رثا  رب  یسیواب  هاگساپ  يرمرادناژ  راد  هجرد  ود  ندش  حورجم  دیهـش و   8
.رهش هطقن  دنچ  رد  يزادناریت  نآ  بقاعتم 

سرادم یلیطعت  رهش و  یجورخ  يدورو و  ياه  هار  مامت  رد  حلسم  دارفا  رارقتسا  رهش ، نیا  هاگدورف  رد  جدننس  هب  یمازعا  یماظن  نوتـس  ندنام  لطعم   9
جدننـس ناگداپ  نالوئـسم  مدرم و  ناگدنیامن  تکرـش  اب  دوب  رارق  هک  يا  هسلج  ندشن  لیکـشت  زا  ربخ  ناتـسدرک و   28 رکـشل هدنامرف  تاراهظا  .رازاب  و 

تیـساسح رهـش ، عاضوا  زا  سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  .نوتـس  تکرح  نتـشاد  همادا  رب  يو  دیکأت  دوش و  يریگ  میمـصت  نوتـس  لاقتنا  هرابرد 
تامادـقا هجیتن  هک  عوضوم  یـسررب  يارب  تین  نسح  تئیه  رب  راشف  شترا و  نوتـس  نایم  رد  هاپـس  ياهورین  روضح  هب  ماظن  فلاـخم  حلـسم  ياـه  هورگ 

هب هلمح  رد  حلـسم  ياه  هورگ  دصق  هرابرد  شترا  كرتشم  داتـس  هب  هاپـس  یهدنامرف  زکرم  ربخ  .دنک  یمن  در  ار  اه  هورگ  نیا  يواعد  روبزم  تئیه  هیلوا 
.ورین هب  جدننس  هاپس  زاین  هرابرد  نارهت  هب  هاشنامرک  هاپس  ربخ  .هاگدورف 
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همیمض  ) .ارجام نیا  هرابرد  يریگرد  فرط  ود  فلتخم  ياه  شرازگ  زقس و  رهش  هب  شترا  نوتس  دورو  هناتسآ  رد  حلسم  نامجاهم  اب  شترا  يریگرد   1
( دراد

بایرون ياتسور  رد  هتشذگ  بش  تعاس 20:45  زا  هک  هواپ  رد  درک  ناملسم  ناگرمشیپ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  اب  حلسم  نامجاهم  نیب  يریگرد   2
.هراب نیا  رد  يرمرادناژ  شترا و  هاپس ، توافتم  ياه  شرازگ  .دش  دیدشت  نیگنس  ياه  حالس  اب  حبص  تعاس 7  زا  عورش و  هواپ  یکیدزن  رد 

بحاصت و  ینیسح ) نیدلازع  خیش  ردارب  ) ینیسح لالجدیس  قلخ و  ناییادف  هل ، هموک  هب  هتـسباو  حلـسم  هورگ  هلیـسو  هب  هناب  یگدنزاسداهج  هرـصاحم   3
.روطق ییاوه  لپ  نارومأم  مجاهم و  دارفا  لباقتم  يزادناریت  .جدننـس  زقـس و  هب  حلـسم  دارفا  لمح  يارب  دـیدهت  روز و  لامعا  اب  داهج  ياه  لیبموتا  هیلک 
نادـنز هب  لاقتنا  اـه و  تارکمد  تسد  هب  هیمورا  رد  شناراداوه  زا  نت  تشه  و  یکره " " لـیا سیئر  يریگتـسد  .یچـشوق  هاگـساپ  هب  حلـسم  دارفا  هلمح 

.داد دهاوخ  لیوحت  ار  نانآ  ياه  حالس  هتشک و  ار  رادساپ  رازه  يدازآ  تروص  رد  هک  داد  لوق  يو  تارکمد ؛ بزح 

شرازگ .دندرک  موکحم  ار  ولمساق  هرد  ثداوح  نالماع  ولمساق ، هرد  يریگرد  یشترا  نادیهش  زا  یکی  هزانج  عییـشت  نیح  هیمورا  مدرم  زا  نت  نارازه   4
.رکشل هدنامرف  رادنامرف و  رادناتسا ، ینلع  همکاحم  يرانکرب و  يارب  تساوخرد  دجسم و  رد  رهش  مدرم  زا  يا  هدع  نصحت  زا  هیمورا  هاپس 

.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  یس.یب.یب و  ویدار  رد  ناتسدرک  ثداوح  باتزاب   5

ناریا هیلع  اکیرما  تامادـقا  زا  هک  دوخ  یلبق  رظن  فالخ  رب  ناریا  دـض  رب  یماظن  تایلمع  اکیرما و  هلیـسو  هب  ییاذـغ  داوم  میرحت  اـب  راـیتخب  تفلاـخم   6
.نآ هیجوت  رب  شالت  اب  دادغب  هب  شرفس  دییأت  دوب و  هدرک  تیامح 

هدنامرف تاراهظا  .دریگ  تروص  كرتشم  داتـس  قیرط  زا  دـیاب  یـشترا  ياه  ناگی  زا  تساوخرد  هنوگره  هکنیا  رب  ینبم  شترا  كرتشم  داتـس  هیعالطا   7
.میشکب ردارب  میهاوخ  یمن  ام  تسین  مرگ  حالس  نتفرگ  شود  هب  ام  تلاسر  نارهت : هعمج  زامن  رد  هاپس 

یـسایس فلتخم  ياه  هورگ  هب  زور  هس  نآ  رد  هک  بالقنا  ياروش  هیعالطا  رودـص  ینیمخ و  ماما  اب  بالقنا  ياروش  ياضعا  روهمج و  سیئر  تاقالم   8
نارهت هعمجزامن  ياه  هبطخ  رد  اه  هاگشناد  هلئسم  حرط  .هراب  نیا  رد  ردص  ینب  تاراهظا  .دننک  لیطعت  ار  اه  هاگـشناد  رد  دوخ  رتافد  ات  هدش  هداد  تلهم 

( دراد همیمض   ) .يا هنماخ  ياقآ  تماما  هب 

دانـسا لاوما و  لـیم  فیح و  زا  يریگولج  يارب  قیقد  لرتـنک  تبقارم و  رب  ینبم  اـه  ناتـسا  زکارم  هاپـس  هب  هاپـس  هدـنامرف  ياـضما  هب  یمارگنفلت  غـالبا   9
يراـی هب  تساوـخ  مدرم  زا  نآ  رد  هـک  یمالـسا  يروـهمج  بزح  هیعـالطا  .هناحلـسم  ياـهدروخرب  زا  يریگوـلج  ریخا و  تـالوحت  یپ  رد  اـه  هاگـشناد 

.یندم هللا  تیآ  تماما  هب  زیربت  هعمج  زامن  رد  هلمج  زا  اه  هاگشناد  رد  ناملسم  نایوجشناد  ریخا  تکرح  زا  هعمج  همئا  تیامح  .دنباتشب  نایوجشناد 

زکارم زا  يدادـعت  رد  ارجام  فرطود  نیب  يریگرد  عوقو  نارهت : .اه  ناتـسرهش  نارهت و  رد  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد  عاضوا  زا  ییاه  شرازگ 
، هیذغت مولع  هدکـشناد  ینیئزت ، ياهرنه  هدکـشناد  بالقنا ، يژولونکت  یلاع  عمتجم  هلمج : زا  دـمآرد  ماظن  راداوه  ناملـسم  نایوجـشناد  فرـصت  هب  هک 

همادا یفقاو ؛ فیرش  یتعنـص  هاگـشناد  رتویپماک و  یلاع  هسردم  نیدحتم ، هاگـشناد  دنوامد ، یلاع  هسردم  سراپ ، یلاع  هسردم  یکناب ، مولع  هدکـشناد 
، ییاضر يدهم  هاگشناد  تعنص ، ملع و  هاگشناد  کینکت ، یلپ  ملعم ، تیبرت  هاگشناد  هلمج : زا  زکارم  زا  رگید  يدادعت  رد  فلاخم  ياه  هورگ  تمواقم 

مولع تایبدا و  یسدنهم ، یکشزپ ، ياه  هدکشناد  فرصت  زاریش : .یشخب  ناوت  هدکشناد  همیب و  یلاع  هسردم 
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: جرک .نامرک  یلاع  يارس  شناد  داژن و  فینح  یشزومآ  عمتجم  نامرک ، هاگشناد  فرـصت  نامرک : .يریاشع  نایوجـشناد  هاگباوخ  زاریـش و  هاگـشناد   1
: ناجنز .مدرم  تیامح  اب  اه  هدکشناد  فرـصت  و  تایبدا ، یکـشزپ و  ياه  هدکـشناد  يریگرد  دهـشم : .جرک  داصتقا  تایـضایر و  یلاع  هسردم  فرـصت 

مولع هدکشناد  یلیطعت  فرصت و  رـس  رب  يریگرد  رـسلباب : .یمالـسا  نمجنا  نایوجـشناد  هلیـسو  هب  نآ  نتفرگ  رایتخا  رد  يزرواشک و  هدکـشناد  یلیطعت 
.رفن ندش 30  یمخز  یعامتجا و  يداصتقا و 

لباقم رد  ار  شترا  هدش  یعس  نآ  رد  هک  زقس  رهش  زورما  ثداوح  زا  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  راک  هیرشن  شرازگ  : 673 شرازگ همیمض 
.دهد هولج  مجاهم  عافد ، یب  مدرم 

دوخ رتافد  ات  هدش  هداد  تلهم  زور  هس  هاگـشناد  نورد  یـسایس  ياه  هورگ  هب  نآ  رد  هک  بالقنا  ياروش  هیعالطا  لماک  نتم  شرازگ 680 : لوا  همیمض 
.دنوش لیطعت  دادرخ  زا 15  یشزومآ  دیدج  همانرب  هیهت  تهج  دنناسرب و  نایاپ  هب  دادرخ  ات 14  ار  دوخ  تاناحتما  دیاب  زین  اه  هاگشناد  دننک و  هیلخت  ار 

.تسا هدش  هتخادرپ  هاگشناد  ریخا  هلئسم  هب  نآ  رد  هک  نارهت  زورما  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زا  ییاه  تمسق  : 680 شرازگ مود  همیمض 

تسیلایـسوس و نارکفنـشور  لثم  ناریا  رد  یهورگ  رتمک  :» ناریا لخاد  یـسایس  عاضوا  زا  ندـنل  زمیات  هماـنزور  شرازگ  : 29/1/1359 رامشزور همیمض 
ار يدازآ  دوجو  اهنآ  رظن  هب  یلو  دراد  دوجو  يدازآ  یبسن  روط  هب  زونه  ناریا  رد  دندقتعم  نارکفنشور  رثکا  و« دنرطاخ » هدرـسفا  یبهذمریغ  ياه  لاربیل 
: يروناـیک اـب  هسنارف  دـنومول  هماـنزور  هبحاـصم  همدـقم  رد  ولور  کـیرا  .تسناد » تموکح  فعـض  زا ] یکاـح  دـیاب  ] هکلب تین  نسح  زا  یکاـح  دـیابن 

میژر یناوتان  ات  دـنک  یم  شنادـحتم " اکیرما و  مسیلایرپما  سئاسد   " هجوتم رتشیب  ار  دوخ  ینارگن  لیالد  ناریا  هدوت  بزح  لکریبد  يرونایک  نیدـلارون 
اهداقتنا یساسا  فده  هداز  بطق  زا  سپ  روهمج  سیئر  .دزادرپ  یم  یبهذم  ياه  همانزور  اب  یملق  هرجاشم  هب  هنایذوم  یلیخ  بزح ، نیا  همانزور  نارهت ،

.دننک یم  کمک  مسیلایرپما  هب  هتساوخان  هک  دنتسه  مهتم  ود  نیا  همانزور ، نیا  رظن  هب  دشاب و  یم 

رامشزور 30/1/1359 شرازگ 

زا هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  .نآ  عوقو  لامتحا  اکیرما و  هلیـسو  هب  ناریا  ردانب  يراذـگ  نیم  تاـعبت  دـیاوف و  هراـبرد  اـکیرما  ویدار  لـصفم  شرازگ   2
زا هدافتسا  هرابرد  نبیاب  ییاکیرما  روتانـس  تاراهظا  وکـسم و  ویدار  شرازگ  .ناریا  ردانب  ییایرد  هرـصاحم  عوقولا  بیرق  لامتحا  رب  ینبم  نوگاتنپ  مالعا 

.یماظن يورین 

.نونکات ناریا ، دض  رب  اکیرما  تلود  يداصتقا  تامادقا  يریثأت  یب  ای  یتیمها  مک  زا  نلک  ویدار  ریسفت  هسنارف و  يرازگربخ  شرازگ   3

وان لیوحت  زا  سیلگنا  يراددوخ  .اـکیرما  ناریا و  طـباور  نارحب  هراـبرد  دوخ  تلود  اـب  هرکاذـم  زور  هس  زا  سپ  نارهت  هب  ناتـسلگنا  ریفـس  تشگزاـب   4
.ناریا یشرافس 

هب ناریا  تفن  تارداص  درک  مالعا  تفن  ریزو  ناتـسراغلب  هب  ناریا  تفن  تارداص  شیازفا  تساوخرد  تفن و  ریزو  اب  ناتـسراغلب  دـیدج  ریفـس  تاقالم   5
نیعم تاراهظا  ناریا و  ماخ  تفن  ياهب  شیازفا  زا  ینپاژ  ياه  تکرش  یتیاضران  هرابرد  سرپدتیـشوسآ  شرازگ  .تسا  هدش  عطق  شیپ  هام  هس  زا  لاغترپ 

.هراب نیارد  رف 

هک سیراپ  هب  ناریا  هجراخ  ریزو  رفس  زا  ندنل  ویدار  ربخ  .يریگ  ناگورگ  هثداح  ندوب  ینیب  شیپ  لباق  هرابرد  نارهت  رد  اکیرما  قباس  ریفـس  تاراهظا   6
ار ناریا  هداز  بطق  تسا  هتفگ  هدرک و  بیذـکت  ار  رفـس  نیا  ناریا  هجراخ  ترازو  هک  یلاـح  رد  تسا  یـصخش  يرفـس  نیا  يوسنارف  تاـماقم  هتفگ  هب 

.تسا هدرکن  كرت 
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رثکا یلیطعت  .درک  یثنخ  ار  نآ  هاپـس  هک  يرب " تفن  راـطق  " لـپریز زاوها  يزاـس  هناـخ  تکرـش  یکیدزن  رد  کـجنران  هارمه  هب  یتعاـس  یبمب  فشک   1
زا یتینما  عبانم  شرازگ  .هتـشذگ  هبنـشراهچ  رد  رهـش  نیا  يریما  نابایخ  رد  بمب  راجفنا  رطاخ  هب  يرادازع  ضارتعا و  هناشن  هب  نادابآ  رازاب  اـه و  هزاـغم 

.ناتسزوخ هب  قارع ، صاصرلا  ما  هقطنم  قیرط  زا  قارع ، زا  هرجفنم  داوم  حالس و  دورو 

هرابرد هاپـس  عبانم  شرازگ  .نابز  برع  ریاشع  نیب  رد  تاغیلبت  ناتـسزوخ و  يریاشع  قطانم  رد  قارع  لماوع  تیلاـعف  زا  ناتـسزوخ  ینابرهـش  شرازگ   2
( دراد همیمـض  ) .ونیم هریزج  رد  ناـنآ  راـک  ریثأـت  یگنوـگچ  ریرحتلا و  ههبج  رـصانع  یفرعم  رد  ناتـسزوخ و  رد  قارع  لـماوع  یتالیکـشت  ياـه  تیلاـعف 

نآ زا  فدـه  هک  دوب  دـهاوخ  ناریا  میژر  هیلع  گرتس  یبالقنا  دـهاش  ًالامتحا  ناریا  رد  ناتـسزوخ ] ] ناتـسبرع تالایا  : » ناتـسزوخ زا  لبقتـسملا  شرازگ 
« .دشاب یم  لقتسم  روشک  کی  ناونع  هب  نآ  یبرع  تیوه  ندنادرگزاب  ناریا و  نیمزرس  زا  تلایا  نیا  ییادج 

بجوم هقطنم  رد  هدوب و  طابترا  رد  يرظن  دومحم  فاج و  رادرـس  اب  هک  روشک  برغ  رد  یناـخلق " لـیا   " تسرپرـس تیلاـعف  زا  شترا  عباـنم  شرازگ   3
رد قارع  ثعب  نارس  زا  رفن  ود  اب  ینیسح  نیدلازع  خیش  هل و  هموک  فرط  زا  يدلاخ  نامثع  خیش  تاقالم  زا  ینابرهش  عبانم  شرازگ  .تسا  هدش  شاشتغا 

.قارع لخاد  يرتمولیک  رد 2  قامشاب  يدابآ 

میاهدلاو و تروک  هب  ینابلاط  لالج  مارگلت  لیبرا .) ناتـسا  ) روس هگرم  ناتـسرهش  رد  اه ) ینازراب  ") قارع ناتـسدرک  تارکمد  بزح   " هاتوک تایلمع   4
هلمج زا  نآ  ثداوح  قارع و  بونج  زا  یلحم  عبانم  شرازگ  .بهذـم  هعیـش  ياهدرک  جارخا  صوصخ  هب  ثعب  بزح  تاـیانج  زا  يریگولج  تساوخرد 

.قارع شترا  رد  نایعیش  بوکرس 

نآ رد  هک  نارهت  سدـق  لته  رد  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ  اب  قارع  یمالـسا  توعد  بزح  يوگنخـس  یفـصآ  يدـهم  خیـش  یتاعوبطم  سنارفنک   5
.درک دییأت  ار   20/1/1359 رد ردص  هللا  تیآ  تداهش  ربخ  هوعدلا ، بزح  تیلاعف  ثعب و  میژر  تایانج  ندرمش  رب  نمض 

یعون يایوگ  هک  یمالـسا  بالقنا  همانزور  رد  یقارع " نیفعـضتسم  شبنج  " ناونع اـب  تسا  هدرکن  تیدوجوم  مـالعا  ًـالبق  هک  یهورگ  هیعـالطا  جرد   6
.دننک مایق  ثعب  تموکح  دض  رب  ینیمخ  ماما  نیمارف  تحت  اهنت  هدش  هتساوخ  قارع  مدرم  زا  نآ  رد  تسا و  ناریا  میقم  یقارع  نازرابم  نایم  رد  تباقر 

هاگـساپ تیوقت  .مالیا  رد  ناریا  ییاوه  میرح  هب  یقارع  يامیپاوه  کی  زواجت  نادابآ و  رد  ناریا  يزرم  راون  زا  یقارع  رتپوک  یله  کی  يرادرب  سکع   7
هلاله و یناریا  ياه  هاگـساپ  تیوقت  ياضاقت  .ییاـج  هباـج  نیا  هراـبرد  يرادناتـسا  هب  یهرز   92 رکـشل شرازگ  هردب و  قرـش  رد  عقاو  قارع  هحیـص " "

.ونیش تاعافترا 

.قارع زا  جارخا  ماگنه  هب  ناگدش  هدنار  دب  عضو  يورسخ ، نارهم و  نارلهد ، ياهزرم  قیرط  زا  قارع  ناگدش  هدنار  دورو  همادا   8

سدـنهم یلاع ، شزومآ  گنهرف و  ریزو  یبیبح  نسح  روهمج , سیئر  ردـص  ینب  تکرـش  اب  روشک " یعافد  یلم و  تینما   " یتامدـقم رانیمـس  حاـتتفا   9
نیا رد  ردـص  ینب  تاراهظا  یتکلمم و  لوئـسم  تاماقم  زا  نتدـنچ  ییاوه و  يورین  هدـنامرف  يرقاـب  راـسمیت  نارمچ ، رتکد  رهمداـش ، راـسمیت  ناـگرزاب ،

.ییامهدرگ

ربخ بلاق  رد  حلـسم  ياه  هورگ  یتاغیلبت  گـنج  .رهـش  نیا  رد  یحـالف  نارمچ و  دـض  رب  يا  هچراـپ  ياهراعـش  بصن  زقـس و  رد  اـه  يریگرد  همادا   10
يریگرد هرابرد  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  شرازگ  سراپ و  يرازگربخ  راگنربخ  هب  تارکمد  بزح  هل و  هموک  نایوگنخس  تاراهظا  هلمج  زا  یناسر 

کیرچ تارکمد ، بزح  نایوگنخـس  تاراهظا  بیذـکت  روبزم و  هعقاو  هرابرد  ینیمز  يورین  یهدـنامرف  شترا و  كرتشم  داتـس  تاحیـضوت  .زقـس  ياه 
.رتیور يرازگربخ  ربخ  زین  هل و  هموک  قلخ و  ییادف  ياه 

تارادا رتشیب  یلیطعت  رهش ، ساسح  طاقن  يدنبرگنس  جدننس : رد  یماظن  نوتس  فقوت  نارحب  همادا 
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هب تالکـشم  عفر  نارحب و  لح  ات  هک  بلطم  نیا  مالعا  رهـش و  نیا  ناملعم  هناخ  رد  جدننـس  میقم  تلود  نادـنمراک  تسـشن  سرادـم ، اـه و  هزاـغم  1 و 
مدرم زا  رفن  دـنچ  نتفرگ  ناگورگ  هعیاـش  شخپ  روهمج ، سیئر  ماـما و  يارب  فارگلت  لاـسرا  دیـشک و  دـنهاوخ  راـک  زا  تسد  زیمآ  تملاـسم  تروص 
کی تاراهظا  یپ  رد  دنا  هدش  هتفرگ  ناگورگ  هب  يرارف  زابرـس  دنچ  دننک  یم  رکف  نایماظن  هک  لیلد  نیا  هب  هاگدورف  رد  نوتـس  نایماظن  تسد  هب  يداع 

.تسا يزیر  نوخ  زا  زیهرپ  يارب  تسین  فعض  زا  یشان  شترا  نوتس  فقوت  هک  شترا  ینیمز  يورین  هدنامرف  یحالف  تاراهظا  .هل  هموک  يوگنخس 

رورم و روبع  زا  يرمرادـناژ  هاپـس و  يریگولج  .ولمـساق  هرد  روـطق و  هقطنم  هتـشذگ  ياـهزور  ثداوـح  مغر  هب  یبرغ  ناـجیابرذآ  رد  یبـسن  شمارآ   2
.حلسم دارکا  رطخ  دوجو  لیلد  هب  ناکوب  بآودنایم -  داباهم و  بآودنایم -  هداج  رد  نارفاسم 

نآ رد  هـک  ینیمخ  ماـما  هـب  تارکمد  بزح  تاـناماروا  هـقطنم  تالیکــشت  فارگلت  .دوـسون  هواـپرد و  اـه  يریگرد  هـمادا  زا  فـلتخم  ياـه  شرازگ   3
بیذکت ار  دوخ  ياهورین  حالس  علخ  هاپس  ) تفرگ هدهع  رب  عافد  ناونع  اب  ار  دوسون  رد  شترا  هاپس و  ياهورین  يریگ  ناگورگ  حالـس و  علخ  تیلوئـسم 

ریجا  " شترا و هاپـس و  ینیـشن  بقع  هب  یگتـسب  اه  ناگورگ  تمالـس  درک  دیدهت  تساهزرم ، زا  عافد  هدامآ  تسا  هدرک  مالعا  ًاددـجم  هکنیا  اب  و  درک )
( دراد همیمض  ود  ) .دراد درک ] ناملسم  ناگرمشیپ  "] ناگدش

يریگرد هراـبرد  دوخ  ياـهاعدا  رارکت  هب  تارکمد  بزح  نآ  رد  هک  ناریا  یقرتم  یلم و  ياـه  ناـمزاس  بازحا و  هب  تارکمد  بزح  هداشگرـس  هماـن   4
.تسا هتخادرپ  ناتسدرک  ياه 

داتس سیئر  تاراهظا  .یلم  تینما  یعافد و  لئاسم  رانیمس  رد  نانآ  دیدهت  ناتـسدرک و  حلـسم  ياه  هورگ  هب  اوق  لک  هدنامرف  ماقم  رد  ردص  ینب  هلمح   5
.روشک برغ  ریخا  ثداوح  هرابرد  شترا  كرتشم 

ربتعم یفرعم  هگرب  نداد  ناتـسدرک و  هب  مازعا  يارب  بلطواد  دارفا  قیقد  ییاسانـش  رب  ینبم  نارهت " تایلمع   " زا هاشنامرک " هاپـس  تایلمع   " تساوخرد  6
.نانآ هب 

ياه هورگ  عبانم  اهربخ  رتشیب  عبنم  هک  ندنل  ویدار  یسراف  شخب  رتیور و  يرازگربخ  رد  زقس  هواپ و  جدننس ، رد  ناتسدرک  ریخا  ياه  يریگرد  باتزاب   7
.دشاب یم  درک  حلسم 

نمکرت رد  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  ارحـص و  نمکرت  قلخ  داتـس  دـیدج  تاکرحت  هرابرد  يریزو  تسخن  هب  يرمرادـناژ  تاـعالطا  شرازگ   8
.ارحص

میظنت يروآدرگ و  رد  هدوت  بزح  رظن  دروم  مهم  هبنج  راهچ  لقاال  هک  هدوت  بزح  ناگرا  مدرم  همان  همانزور  رد  نوگانوگ  يربخ  شرازگ  جـنپ  جرد   9
نایرج یتسیئوئام و  ياه  نایرج  تادـیدهت  اهرطخرب و  دـیکأت  ناتـسناغفا ، ینونک  تلود  زا  تیامح  بلاق  رد  يوروش  زا  تیامح  تسا : هدـش  ظاحل  نآ 

دـض ياه  شیارگ  نیـسحت  نامزاس ، نیا  نافلاخم  یلوصاریغ  ياه  شور  هب  داقتنا  بلاق  رد  قلخ  نیدـهاجم  زا  تیامح  نابلط ، تنطلـس  هب  هتـسباو  ياـه 
.اه شیارگ  نیا  جیورت  ماظن و  ياهداهن  رصانع و  رد  دوجوم  یلادوئف  دض  يراد و  هیامرس 

یفرعم نویزیولت  ویدار  تیریدم  هب  تسیچ "؟ انب  ریز   " ثحب رد  تکرش  يارب  ار  یناجنسفر  یمـشاه  ربکا  مالـسالا  تجح  یمالـسا  يروهمج  بزح   10
( دراد همیمض  ) .درک

یتکلمم و لئاسم  هرابرد  يو  تایرظن  یجراخ و  یلخاد و  ناراگنربخ  روضح  اب  ناشیا  لزنم  رد  یناـحور  قداصدیـس  هللا  تیآ  یتاـعوبطم  هبحاـصم   11
سکع هک  دوخ  یلبق  رظن  ددـجم  دـییأت  هناگ و  هس  ریازج  هرابرد  قارع  ياهاعدا  در  ینونک ، یـضرا  تاحالـصا  ندـناوخ  تاداـسفا  هلمج  زا  یللملا  نیب 

صوصخ هب  هدـش  دای  تاراهظا  باتزاب  .ماما  اب  دوخ  تاقالم  يوروش و  ناناملـسم  اب  هطبار  ترورـض  دـشاب ، نیرحب  دادرتسا  حرط  یتسیاـب  ناریا  لـمعلا 
.هسنارف يرازگربخ  رد  نیرحب  هرابرد  يو  ياهاعدا 
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یفرعم رد  یمسر  مالعا  کی  عقاو  رد  هک  یمالسا  يروهمج  همانزور  رد  روشک  ناملسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا  هینایب  جرد   1
رد هدش و  حرطم  اه  هاگشناد  هصرع  رد  یبالقنا " تیعضو   " موادت یعون  هینایب  نیا  رد  .دوش  یم  بوسحم  هاگشناد  ریخا  نارحب  فرط  رصنع  نیرت  یلصا 

.تسا هدش  هتخادرپ  نآ  نییبت  هب  ینیمخ  ماما  تایرظن  و  دیدج " ماظن   " زا عافد  بوچراچ 

رد تالوحت و  نیا  لابق  رد  ار  نامزاس  يریگ  عضوم  هک  اه  هاگشناد  ثداوح  هرابرد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دهاجم  هیرـشن  رد  بلطم  ود  جرد   2
رد ینونک  ییورایور  یـسررب  رد  نامزاس  نآ  رد  هک  تسا  ناـمزاس  ییوجـشناد  هخاـش  هیناـیب  لوا  بلطم  دـهد : یم  ناـشن  یمالـسا  ياـه  نمجنا  لـباقم 
طخ وریپ  ناملسم  نایوجشناد  دناوخ و  یم  یعاجترا  بلطراصحنا و  ار  ماظن  ناراداوه  هاوخ و  یقرت  ار  یبهذمریغ  پچ  ياه  هورگ  دوخ و  اه ، هاگـشناد 

تعنص ملع و  هاگشناد  لبق  زور  ثداوح  زا  دهاجم  هیرشن  شرازگ  مود  بلطم  دناوخ  یم  ینونک  تکرح  لماع  مود و  فص  رد  ار  هنال " " رد رقتسم  ماما 
.دهد یم  ناشن  ار  نآ  نومضم  اه " هاگشناد  رد  جرم  جره و  ياه  ماگ  نیلوا  ای  تعنص  ملع و  هاگشناد  هب  موجه   " ناونع اب  هک  تسا 

دوشب رکذ  هکنآ  نودب  دهاجم  هیرـشن  رد  ملعم " تیبرت  هاگـشناد  هب  شابوا  هلمح  هرابرد  هاگـشناد  یملع  تئیه  ياضعا  هینایب   " ناونع اب  يا  هینایب  جرد   3
نودب هینایب  نیا  عقاو  رد  .دنا  هینایب  هدننک  اضما  هک  روبزم  هاگـشناد  یملع  تئیه  ياضعا  دادعت  هب  هراشا  نودب  یتح  دـنا و  هدرک  اضما  ار  نآ  یناسک  هچ 

رداص و ار  دوخ  ياه  هینایب  نارگید  نابز  زا  نامزاس  جیار ، ياه  هویـش  قباطم  تسا و  رگید  فرط  یعطق  دییأت  فرط و  کی  دض  رب  همان  اعدا  کی  اضما 
.تسا هدرک  شالت  نآ  جیورت  رد 

زکرم دـنچ  رد  ماظن  فلاخم  قفاوم و  ییوجـشناد  فلتخم  ياـه  لکـشت  ياـه  يریگرد  زا  دوخ  صاـخ  ياـه  يریگ  تهج  اـب  فلتخم  عباـنم  شرازگ   4
یمالـسا نمجنا  فرـصت  هب  هک  ) رتویپماک یلاع  هسردـم  هلمج  زا  اه  هاگـشناد  رد  رقتـسم  یـسایس  ياه  نامزاس  یـسایس  رتافد  هیلخت  يارب  یلاـع  شزومآ 

هیلخت اه  هورگ  زا  بش  زا  یتاعاس  ندش  يرپس  زا  سپ  کیتامارد  ياهرنه  هدکشناد  سراپ ، یلاع  هسردم  یعامتجا ، تاطابترا  مولع  هدکـشناد  دمآرد ؛)
.تفای همادا  نآ  رد  فرط  ود  ییورایور  هک  یناگرزاب  یلاع  هسردم  ای  ییاضر  يدهم  هاگشناد  دش و 

کینکت و یلپ  تعنص ، ملع و  یلم ، هاگشناد  ملعم ، تیبرت  هلمج : زا  نارهت  گرزب  ياه  هاگـشناد  رد  اه  هورگ  ياهداتـس  هیلخت  ربارب  رد  تمواقم  همادا   5
.نارهت هاگشناد 

: ناجنز .دیماجنا  هاگشناد  رد  اه  هورگ  ياهداتس  هیلخت  هب  ًامومع  هک  اه  ناتسرهش  رد  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد  ياه  يریگرد  زا  ییاه  شرازگ 
، مادقا نیا  زا  يرهش  فلتخم  ياه  هورگ  تیامح  یمالسا و  نمجنا  نایوجشناد  تسد  هب  يزرواشک  هدکشناد  یـشزومآ  يرادا و  روما  نامتخاس  لاغـشا 
: مق .اه  يریگرد  نایرج  رد  نت  راهچ  ندـش  حورجم  رهـش و  نیا  هدکـشناد  لاغـشا  مرهج : .یمالـسا  نمجنا  تسد  هب  ناجنز  يژولونکت  وتیتسنا  فرـصت 

يریگرد انیـس و  یلعوب  هاگـشناد  یلیطعت  نادمه : .نآ  زا  تیامح  رد  مدرم  هیملع و  هزوح  بالط  زا  یهورگ  ییامیپهار  یلاع و  شزومآ  عمتجم  لاغـشا 
هب هدکشناد  ندمآرد  فرصت  هب  تیریدم و  داصتقا و  یلاع  هسردم  یـسایس  ياه  هورگ  رتافد  هیلخت  جرک : .نانآ  نافلاخم  یمالـسا و  نمجنا  ياضعا  نیب 

هدکشناد هتشذگ  زور  يریگرد  لیلد  هب  رهش  هداعلا  قوف  عضو  رطاخ  هب  سرادم  اه و  هزاغم  یلیطعت  رسلباب : .مدرم  کمک  اب  ناملـسم  نایوجـشناد  تسد 
هرـصاحم هدکـشناد و  یجورخ  هطوحم  رد  فلاخم  نایوجـشناد  نصحت  هدکـشناد ، هطوحم  رد  یناحور  کی  تمه  اب  تدحو  زامن  يرازگرب  رهـش ، نیا 

ياروش تامیمـصت  شریذپ  مدـع  هاگـشناد و  عاضوا  ندوب  مارآ  زیربت : .دـنا  هدـمآ  کمک  يارب  هک  یمدرم  یمالـسا و  نمجنا  ياضعا  مادـقا  اب  نآ  رود 
ياه يریگرد  رد  نت  ندش 300  حورجم  زاریش : .ناملسم  نایوجشناد  يوس  زا  هاگشناد 
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شروی نافلاخم و  اـب  يریگرد  تعاـس  زا 2  دعب  مدرم  ياه  هورگ  ناملـسم و  نایوجـشناد  تسد  هب  زاریـش  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  فرـصت  زورما ،  1
زا نت  دنچ  يریگتسد  ناملسم ، نایوجشناد  هب  مدرم  کمک  يرای و  موزل  رب  ینبم  بیغتسد  هللا  تیآ  هیعالطا  راشتنا  تایبدا ، هدکـشناد  هب  نافلاخم  ددجم 

، بیغتسد نیسحلادبعدیس  هللا  تیآ  تیامح  رصع ، ماگنه  ناملسم  نایوجشناد  داتس  طسوت  هاگشناد  ندادرارق  رظن  تحت  متش ، برض و  ماهتا  هب  نافلاخم 
رد رازاب  یلیطعت  ناملسم و  نایوجشناد  مادقا  زا  فلتخم  ياه  هورگ  بیغتسد و  رغصا  یلعدیس  یلعدمحمدیس و  مالـسا  ججح  يزاریـش ، ینابر  هللا  تیآ 

نیدهاجم یلم  شبنج  يزکرم  داتـس   " فرـصت يارب  مدرم  مادقا  یهاگـشناد و  ياه  يریگرد  دـح  زا  عوضوم  نتفر  رتارف  دهـشم : .مادـقا  نیا  زا  تیامح 
ینب هب  هدازدمحا  رهاط  همان  دوش ، هیلخت  ادرف  حبص  داتس  دش  ررقم  رادناتسا  تلاخد  اب  هک  يریگرد  رثا  رب  يا  هدع  ندش  حورجم  و  ناسارخ " هخاش  قلخ 

.هراب نیا  رد  ردص 

.اه هاگـشناد  تینما  لرتنک  هرابرد  ناهیک  همانزور  اب  هبحاصم  رد  روشک  ترازو  تسرپرـس  بـالقنا و  ياروش  وضع  ینک  يودـهم  هللا  تیآ  تاراـهظا   2
.یمالسا بالقنا  يزکرم  هتیمک  هب  اه  هاگشناد  تینما  ندرک  لوحم  بالقنا و  ياروش  هتشذگ  بش  هسلج 

.اه هاگشناد  زورما  لئاسم  هب  هجوت  اب  هنابش  هداعلا  قوف  هسلج  نایاپ  رد  بالقنا  ياروش  هینایب  لماک  نتم   3

یمالـسا يروهمج  همانزور  رتیت  اه : هاگـشناد  رد  یـسایس  رتافد  هیلخت  رب  ینبم  بالقنا  ياروش  یلبق  میمـصت  هرابرد  فلتخم  ياه  هورگ  عضاوم  مـالعا   4
رد مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  نارهت و  زراـبم  تیناـحور  هعماـج  هیعـالطا  دوش ؛» یم  زاـغآ  یگنهرف  بـالقنا  : » یمالـسا يروهمج  بزح  ناـگرا 
رد راک  نیا  نتسنادن  تحلصم  هب  اه و  هاگشناد  رد  تارییغت  لصا  زا  یناحور  قداصدیس  هللا  تیآ  تیامح  هاگـشناد ؛ رد  یـسایس  رتافد  هیلخت  زا  تیامح 

دروم رد  داقتنا و  ریخا  ياه  تکرح  زا  یگنهرف  بالقنا  رب  دیکأت  نمض  نآ  رد  هک  هاگـشناد  ثداوح  هرابرد  زرابم  ناناملـسم  شبنج  هینایب  رـضاح ؛ لاح 
ياهدومنهر اب  هک  دنا  هتـساوخ  ماما  زا  هینایب  نایاپ  رد  درک و  دهاوخ  هلباقم  دشاب  یـساسا  نوناق  ریاغم  هک  يزیچ  ره  اب  هک  تسا  هدرک  مالعا  رتافد  هیلخت 

زا لبق  اه  هاگشناد  هب  هلمح  نآ  رد  هک  یماس ) مظاک  رتکد  هورگ  ) اماج ناریا ، ناملـسم  مدرم  یبالقنا  شبنج  هینایب  .دنوش  راوگان  ثداوح  زورب  عنام  دوخ 
تاماقم زا  هتسنادن و  تسرد  رضاح  نامز  رد  ار  نآ  عوقو  یـشزومآ  ماظن  يداینب  رییغت  ترورـض  رب  دیکأت  نمـض  هدش و  موکحم  هدش  هداد  تلهم  نایاپ 

بزح ییوجشناد  هخاش  ناریا " تارکمد  نایوجشناد  ناناوج و  نامزاس   " هیمالعا .دوش  یلمع  نایوجشناد  یهاوخرظن  اب  راک  نیا  تسا ، هتـساوخ  ییارجا 
هورگ زا  ریغ  ) يریگرد فرط  ود  نایوجشناد  زا  مالعا و  ار  دوخ  رتافد  هیلخت  مه ، اب  ییورردور  ياج  هب  اکیرما  اب  هزرابم  رب  دیکأت  نمض  نآ  رد  هک  هدوت 
هتیمک هیمالعا  .دوش  فرحنم  دوخ  یتسیلایرپمادـض  ریـسم  زا  ییوجـشناد  شبنج  ریـسم  هک  دـنوش  نآ  عنام  يرایـشوه  اب  تسا  هتـساوخ  یتسیئوئام ) ياه 
داجیا عنام  ات  دـننک  هیلخت  ار  دوخ  رتافد  هک  تسا  هدرک  داهنـشیپ  یـسایس  ياه  هورگ  یمامت  هب  دوجوم  عضو  زا  فسأت  اب  نآ  رد  هک  هدوت  بزح  يزکرم 

.دنوش اه  هاگشناد  رد  يریگرد  جنشت و  هقرفت ،

.سرادم تیعضو  رب  اه  هاگشناد  ثداوح  ریثأت  مدع  هرابرد  شرورپ  شزومآ و  ریزو  ییاجر  یلعدمحم  تاراهظا   5

.هاپس عبانم  شرازگ  رد  نانآ  درکلمع  ریرحتلا و  ههبج  صوصخ  هب  ناتسزوخ  هقطنم  رد  قارع  لماوع  قیقد  یفرعم  : 689 شرازگ همیمض 

.ینیمخ ماما  هب  تارکمد  بزح  تاناماروا  تالیکشت  مارگلت  لماک  نتم  : 700 شرازگ لوا  همیمض 

.ینیمخ ماما  هب  تارکمد  بزح  يزکرم  هتیمک  هتشذگ  زور  همان  لماک  نتم  : 700 شرازگ مود  همیمض 
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یلیطعت هئطوت  " ياشفا هب  نآ  رد  هک  اه  هاگـشناد  ریخا  ثداوح  هرابرد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ییوجـشناد  هخاش  هینایب  لماک  نتم  : 710 شرازگ همیمض 
.تسا هتخادرپ  اه " هاگشناد 

.ندنل ویدار  لیئارسا و  اکیرما و  ياهویدار  رتیور و  يرازگربخ  رد  ناریا  ياه  هاگشناد  ریخا  لئاسم  باتزاب  رورم  : 30/1/1359 رامشزور همیمض 

رامشزور 31/1/59 شرازگ 

هدیقع دصرد  دنا و 63  هدوب  یماظن  تایلمع  قفاوم  اکیرما  مدرم  موس  ود  هک  تسپ  نتگنشاو  همانزور  رد  اکیرما  مدرم  زا  یجنـسرظن  کی  جیاتن  راشتنا   1
تاـماقم نیب  رد  اـه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  یماـظن  تاـیلمع  یهد  هجیتن  رد  دـیدرت  .تسا  هداد  جرخ  هب  تین  نسح  دوجوم  نارحب  رد  رتراـک  هک  دـنراد 

ریـسفت .اه  ناگورگ  يدازآ  ات  يو  ندرک  ینادـنز  و  ینیمخ " هللا  تیآ  " ندوبر رب  ینبم  اکیرما  تلود  هب  الات " نمرو  " تارکمد روتانـس  داهنـشیپ  .اکیرما 
یماظن ياتدوک  يارجا  دصق  رایتخب  ترادص  هاش و  رارف  زا  دعب  اکیرما  هک  درک  اشفا  همانزور  نیا  زمیات ؛ كرویوین  همانزور  يرگاشفا  هرابرد  نلک  ویدار 

.تسا هتشاد 

ناریزو سالجا  رد  یعطق  میمـصت  لوصح  زا  یجراخ  نارظان  دـیدرت  .يداـصتقا  میرحت  زا  يوریپ  مدـع  رب  ینبم  ییاـپورا  ياـهروشک  هب  ناریا  هیـصوت   2
عـضو رد  یلوحت  اکیرما  زا  نپاژ  اپورا و  تیامح  یتح  هکنیا  زا  ییاکیرما  نارظان  یـضعب  داقتعا  .ناریا  لاـبق  رد  ییاـپورا  هعماـج  وضع  روشک  هجراخ 9 

یتح اکیرما  زا  یبرغ  ناملآ  تیامح  هرابرد  یبرغ  ناملآ  مظعا  ردص  تاراهظا  .دوش  راک  هب  تسد  دـیاب  دوخ  رتراک  درک و  دـهاوخن  داجیا  اه  ناگورگ 
.دننکن یهارمه  ناییاپورا  رگید  رگا 

.اکیرما میرحت  هب  نتسویپ  مدع  رد  اراکنآ  اب  اکیرما  مهافت  زا  سرپدتیشوسآ  شرازگ   3

.اکیرما تامادقا  اه و  ناگورگ  هرابرد  ناراگنربخ  هب  ناریا  هجراخ  ریزو  خساپ   4

تین نسح  تئیه  ياضعا  اب  يو  اه  شرازگ  نیا  قبط  هک  سیراـپ  هب  هداز  بطق  قداـص  یمـسرریغ  رفـس  زا  ندـنل  ویدار  هسنارف و  يرازگربخ  شرازگ   5
ندناوخ یـصوصخ  دوجوم و  ياهاعدا  در  سیراپ و  زا  تشگزاب  زا  سپ  هداز  بطق  یتاعوبطم  هبحاصم  .تسا  هتـشاد  زین  یتارکاذم  اکیرما  ناریا و  نایم 

.تسا هتشاد  رارق  رما  نیا  نایرج  رد  بالقنا  ياروش  هکنیا  رفس و  نیا 

عطق رد  ناریا  ندشن  مدق  شیپ  تلع  هرابرد  یتالاؤس  هب  يو  خـساپ  بالقنا و  ياروش  وضع  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یتشهب  رتکد  یتاعوبطم  هسلج   6
.اه ناگورگ  هلئسم  تبقاع  هاش و  دادرتسا  اکیرما ، زا  یناریا  نایماظن  جارخا  اکیرما , اب  هطبار 

، ناریا ماخ  تفن  تمیق  اکیرما ، میرحت  هب  اهروشک  رگید  نتـسویپ  لابق  رد  ناریا  شنکاو  هرابرد  بالقنا  ياروش  وضع  تفن و  ریزو  رف  نیعم  تاراـهظا   7
.قارع هلئسم  نپاژ و  هب  تفن  عطق  هعیاش  بیذکت  يوروش ، هب  زاگ  رودص  ناریا ، یتفن  عبانم  يراذگ  نیم 

نیب نارحب  رد  لـما  شبنج  هلخادـم  هـب  لـیامت  مدـع  مـالعا  .ناریا  قارع و  هیروـس و  قارع و  نـیب  يرگ  یجناـیم  يارب  تاـفرع  رـسای  یگداـمآ  مـالعا   8
.يرب هیبن  هلیسو  هب  توریب  رد  قارع  ناریا و  نارادفرط 

.ناریا بالقنا  رودص  هرابرد  نانبل  نایعیش  یلاع  ياروش  نواعم  نیدلا  سمش  يدهم  خیش  تایرظن  هرابرد  توریب  زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ   9

ماما ندـش  دـیدپان  رد  یبیل  شقن  یفن  رد  يو  تاراهظا  هیروس و  یبیل و  ياهروشک  زا  بالقنا  ياه  هاگداد  عرـش  مکاـح  یلاـخلخ  ياـقآ  تشگزاـب   10
.ارجام نیا  رد  یفاذق  هئربت  ردص و  یسوم 

.قارع میژر  هیلع  مایق  يارب  نانآ  زا  تساوخرد  ناهج و  ناناملسم  هب  ناریا  هجراخ  ترازو  مایپ   11
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.دهد یم  ناشن  یعطق  ار  ردص  هللا  تیآ  تداهش  هک  یمالسا  يروهمج  همانزور  رد  شرازگ  ود  جرد   1

زا ینابیتشپ  مالعا  رد  قارع " زرابم  تیناحور  هعماج  " هینایب جرد  تسا : قارع  لئاسم  هب  تباقر  يّرست  هناشن  هک  بیقر  همانزور  ود  رد  شرازگ  ود  جرد   2
زا لــقن  هـب  ردــص  هللا  تـیآ  تداهــش  زا  دــعب  قارع  عاــضوا  راــبخا  جرد  یمالــسا ." يروـهمج  هماــنزور   " رد قارع " یمالــسا  بــالقنا  ياروـش  "

". یمالسا بالقنا  همانزور  " رد قارع " نیفعضتسم  شبنج  " يوگنخس

.يزرم ياه  هاگساپ  تیوقت  قارع و  يزرم  تاکرحت  هرابرد  فلتخم  عبانم  شرازگ   3

رثا رب  رهش  نیا  رد  يدجسم  زا  یتمسق  ندش  بارخ  برغ و  دابآ  مالسا  دنق  هناخراک  رد  بمب  ود  راجفنا  ناریا : رد  قارع  لماوع  ییاذیا  تامادقا  همادا   4
يرمرادناژ هاگـساپ  هب  حلـسم  نامجاهم  هلمح  هاشنامرک ؛ رد  نوتـسیب  هتیمک  لوئـسم  لزنم  لباقم  رد  بمب  راجفنا  ماگنه ؛ بش  یج.یپ.رآ  هلولگ  تباصا 

.درک فشک  ار  گنشف  ریت  يوتحم 21488  هسیک  ناگدازآ 45  تشد  هاپس  رفن ؛ ات 30  ندش 20  یمخز  نارهت و  رد  بمب  راجفنا  .قاتاپ 

.ثعب میژر  تامادقا  قارع و  لخاد  تازرابم  زا  ناگدش  هدنار  ياهربخ  تاعیاش و  جاو  همادا ر  ناریا و  كاخ  هب  قارع  زا  ناگدش  هدنار  دورو  همادا   5

یحیولت تیاضر  راهظا  .دادـماب  تعاس 6:30  رد  قالـشق  يدنبرمک  هداج  قیرط  زا  زقـس  فرط  هب  جدننـس  هاگدورف  رد  رقتـسم  یـشترا  نوتـس  تکرح   6
رد نآ  فقوت  رهش و  يرتمولیک  راهچ  هس  دودح  رد  نوتس  هب  هلمح  .رهش  لخاد  هن  هیشاح و  زا  نوتـس  تکرح  رد  جدننـس  رد  تارکمد  بزح  يوگنخس 

.دنتـسه فلاخم  یماظن  لاقتنا  لقن و  هنوگره  اب  اهنآ  هکنیا  رب  ینبم  نآ  يوگنخـس  تاراـهظا  هلمح و  نیا  رد  هل  هموک  رت  گـنر  رپ  شقن  تعاس 8:30 . 
ییادـف ياه  کیرچ  تارکمد ، بزح  ياه  هورگ  تکرـش  .نوتـس  روبع  هرابرد  ناتـسدرک   28 رکـشل هیعالطا  .يریگرد  تافلت  زا  فلتخم  ياـه  شرازگ 

هب .سراپ  يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  رب  انب  شترا  نوتـس  هب  هلمح  رد  هل  هموک  و  رگراک ، هقبط  يدازآ  ناگدـنمزر  یتسینومک ، تدـحو  راکیپ ، قلخ ،
رب ینبم  تعاس 21  رد  یهدنامرف  زکرم  هب  هاشنامرک  هاپـس  شرازگ  .حلـسم  ياه  هورگ  تسد  هب  یماظن  تامهم  رابراوخ و  نویماک  ندمآرد 12  فرصت 

( دراد همیمض  ) .يردص گنهرس  ندش  هتشک  بالقنا و  دض  هب  یماظن  تشه  نتسویپ 

داتـس شرازگ  ات 8:30 .  تعاس 7:30  نیب  رهـش  زارفرب  رتپوک  یله  موتناف و  دـنورف  دـنچ  زاورپ  رهـش ، هچراـپکی  یلیطعت  جدننـس و  يداـعریغ  عاـضوا   7
كرتشم تایلمع  داتس  هب  تعاس 10  رد  هاپـس  یهدنامرف  زکرم  عالطا  .حلـسم  ياه  هورگ  هیـصوت  اب  رهـش  یلیطعت  رب  ینبم  يرمرادناژ  هب  شترا  كرتشم 

اب  28 رکشل هدنامرف  يردص  گنهرـس  ینفلت  سامت  .هاگدورف  رد  رقتـسم  ياهورین  هب  هلمح  يارب  بالقنا  دض  دصق  رهـش و  رد  يدنبرگنـس  هرابرد  برغ 
تایلمع داتس  سیئر  يراد  نیما  پیترـس  ياضما  اب  يا  هیغالبا  تعاس 14:30 . رد   C-130 يامیپاوه نتـسشن  يارب  هاگدورف  ندوب  هدامآ  رب  ینبم  نارهت 

رد سراـپ  يرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  تعاسرد 14:50 . جدننـس  هاگدورف  هب  هاپـس  ياـهورین  لاـقتنا  هراـبرد  ییاوه  يورین  هب  باـطخ  برغ  كرتشم 
رد ینابایخ  گنج  رهش و  عاضوا  ندوب  جنشتم  زا  تعاس 20  رد  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  .رهش  رد  نوتس  يریگرد  يادص  ندش  هدینش  زا  تعاس 18:50 

دمحم میمـصت  .مجاهت  ربارب  رد  نارـسفا  هاگـشاب  تمواقم  .حلـسم  رـصانع  هلیـسو  هب  يرمرادـناژ  لاغـشا  .اـه  سنـالوبمآ  موادـم  تکرح  رهـش و  رـسارس 
يارب هردناوید  نالگهد و  رد  جدننس  اب  نامز  مه  تایلمع  رب  ینبم  ماظن  عفن  هب  جدننـس  رد  راشف  شهاک  يارب  برغ  رد  هاپـس  تایلمع  هدنامرف  يدرجورب 

.بالقنا دض  فارحنا 

راکیپ هیرشن  قلخ و  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناگرا  راک  هیرشن  رد  یماظن  نوتس  هب  هلمح  شرازگ 
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هتیمک وضع  نایودـب  یلع  تاراهظا  .رما  نیا  رد  هل  هموک  دوخ و  شقن  هب  راکیپ  حیرـص  فارتعا  رگراک و  هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  ناـگرا   1
هورگ شقن  دنک و  شترا  هجوتم  ار  اهریـصقت  تسا  هدرک  یعـس  هک  اروش  سلجم  رد  داباهم  مدرم  یباختنا  هدنیامن  ناتـسدرک و  تارکمد  بزح  يزکرم 

.دنک هیجوت  ار  شترا  هب  هلمح  لاح  نیع  رد  دهد و  هولج  گنرمک  ار  شترا  هب  هلمح  رد  دوخ 

يوس زا  رهـش  عاضوا  ندش  فیـصوت  مارآ  .زورما  رهظ  رد  يریگرد  تدش  زا  ندـش  هتـساک  دادـماب و  کی  تعاس  ات  زقـس  رهـش  رد  اه  يریگرد  همادا   2
نامزاس يوگنخـس  و  رهـش ) نمجنا  وضع  ود  ) اه هورگ  نارادـفرط  زا  لقن  هب  زقـس  عاضوا  زا  سراپ  يرازگربخ  جدننـس  رتفد  شرازگ  .يردـص  گنهرس 

زا دنمتردق  يا  رهچ ه  میـسرت  رب  یعـس  مود  شرازگ  رد  هدـید و  بیـسآ  مولظم و  هرهچ  میـسرت  رب  یعـس  لوا  شرازگ  رد  هک  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ 
.دراد اه  هورگ 

یهدنامرف زکرم  تامادـقا  هراب و  نیا  رد  ینابرهـش  هواپ و  هاپـس  ياه  شرازگ  بش و  ياه  همین  ات  هواپ  رهـش  يور  هراپمخ  اب  نامجاهم  يرابـشتآ  همادا   3
هب تارکمد  بزح  فارگلت  یتاغیلبت  شخپ  هلمج  زا  دوسون  رد  هدش  هتفرگ  ناگورگ  هدـش و  حالـس  علخ  نایماظن  هب  طوبرم  فلتخم  ياه  شرازگ  .هاپس 

اهورین و هیلک  هک  ادرف  حبـص  تعاس 8  ات  حلـسم  ياـه  هورگ  هب  هاـشنامرک  یهرز   81 رکـشل تلهم  .دوخ  مادـقا  نیا  زا  عافد  رد  يروهمج  سیئر  ماـما و 
یـشترا ياهورین  یخرب  يریذپریثأت  دوسون و  هب  فیعـض  دحاو  مازعا  ار  هثداح  نیا  تلع  هک  نارهت  هب  هاشنامرک  هاپـس  مایپ  .دننک  اهر  ار  روبزم  تازیهجت 

« .مینک یم  كاپ  ار  هار  ام  دیایب  ام  لابند  دوش  رضاح  شترا  رگا  :» دنک یم  ناشنرطاخ  نایاپ  رد  درامش و  یم  حلسم  ياه  هورگ  تاغیلبت  زا  هقطنم  رد 

كرتشم داتس  هب  هاپس  تایلمع  یهدنامرف  زکرم  مالعا  .لبق  زور  دنچ  زا  رگید  ياهرهش  هب  هدقن  نیـشندرک  یلاها  چوک  هرابرد  هدقن  ینابرهـش  شرازگ   4
هرد رد  هک  نیوزق  رد  یهرز   16 رکشل لنسرپ  تفه  هزانج  عییـشت  .هیمورا  رد  هاپـس  ياهورین  اب  داباهم  رد  هاپـس  ياهورین  ییاج  هباج  تساوخرد  شترا و 

.ادخهد هاگشناد  تمس  هب  عییشت  مسارم  نایاپ  زا  سپ  مدرم  تکرح  رهش و  یلیطعت  دنا و  هدیسر  تداهش  هب  ولمساق 

تفگ .دـناد  یم  ناتـسدرک  مدرم  زا  ادـج  ار  حلـسم  ياه  هورگ  باسح  يو  نآ  رد  هک  ناتـسدرک  هژیو  تئیه  وضع  نایغابـص  مشاه  اب  ناهیک  هبحاصم   5
هب ار  حالس  علخ  هرابرد  ردص  ینب  مادقا  دناد و  یم  ناتسدرک  مدرم  نامه  ار  حلسم  ياه  هورگ  يو  هک  ینیـسح  نیدلا  زع  خیـش  اب  همانزور  نیمه  يوگو 

.دنک یم  شهوکن  تدش 

عافد ناتـسدرک و  ثداوح  هرابرد  دنک  یم  شخپ  همانرب  هدوت  بزح  شیارگ  اب  یـسراف و  نابز  هب  روشک  جراخ  زا  هک  ناریا  یلم  يادص  ویدار  ریـسفت   6
.تارکمد بزح  زا  یحیولت 

جیورت غیلبت و  دازآ ،" ناتـسزوخ   " ای دازآ " ناریا   " مالعا ییاکیرما و  مایق "  " كرادت رد  قارع  میژر  مادقا  هرابرد  یلیلحت  هئارا  تادیدهت و  اهرطخ و   7
.هدوت بزح  ناگرا  مدرم  همان  زورما  هرامش  رد  كارا  رد  هدوت  بزح  رتفد  هب  هلمح  شرازگ  شرازگ و  ود  بلاق  رد  ناتسناغفا  تلود 

اب هزوح  نیا  قلطم  تیرثکا  زئاح  يادـیدناک  یمـساق ، لضفلاوبا  طابترا  لیلد  هب  زگرد "  " هیباختنا هزوح  تاباختنا  لاطبا  هراـبرد  روشک  ترازو  هیعـالطا 
فارگلت .دوخ  قباوس  رکذ  هلئسم و  نیا  هب  ضارتعا  رد  یلم ، ههبج  هدنهد  لیکـشت  بازحا  زا  ناریا ، بزح  لکریبد  یمـساق  لضفلاوبا  تاراهظا  .كاواس 

ییاباب یلعدمحم  فارگلت  .ردص  ینب  بناج  زا  مادقا  تساوخرد  یمـساق و  لضفلاوبا  دییأت  رد  ردص  ینب  يارب  یلم  ههبج  لکریبد  یباجنـس  میرک  رتکد 
ياروش وضع  و  زورما " ناریا   " یـسایس هورگ  ربهر  یمطاف  دیعـس  رتکد  تاراهظا  .یمـساق  لضفلاوبا  هلئـسم  هرابرد  يو  هب  عالطا  ناگرزاب و  سدنهم  هب 

" ناریا یلم  ههبج  " يزکرم
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.روشک ترازو  مادقا  نیا  ندناوخ  ینوناقریغ  زگرد و  تاباختنا  لاطبا  هرابرد   1

ناگرزاب سدنهم  اب  یمالسا  بالقنا  همانزور  لصفم  هبحاصم  جرد  تروص  هب  تیمکاح  رد  يدازآ  تضهن  حانج  اب  ردص  ینب  حانج  فالتخا  شهاک   2
.سلجم تاباختنا  لئاسم  هرابرد 

يدزی میهاربا  اه و  ینیئوخ  يوسوم  دـمحم  رنهاب ، داوجدـمحم  اب  دـنیوگ " یم  هدـنیآ  سلجم  زا  ناگدـنیامن   " ناونع تحت  ناهیک  هماـنزور  هبحاـصم   3
.ناهفصا هدنیامن  نایتمالس  دمحا  نارهت و  ناگدنیامن 

يداصتقا عضو  میـسرت  يراج و  لاس  هجدوب  هرابرد  هجدوب  هماـنرب و  تسرپرـس  رواـشم و  ریزو  یباحـس  هللا  تزع  اـب  سراـپ  يرازگربخ  يوگو  تفگ   4
.ینونک عاضوا  رد  روشک 

تسا و هداد  ربخ  ناشورف  بورشم  يریگتسد  رد  هاپـس  نارومأم  تامادقا  زا  نآ  رد  هک  هاپـس  يزکرم  داتـس  یهدنامرف  يارب  اراتـسآ  هاپـس  هدنامرف  همان   5
.عرش مکاح  نداتسرف  يارب  تساوخرد  دنا و  هدش  نانآ  ندرک  دازآ  هب  روبجم  عرش  مکاح  ندوبن  تلع  هب  هکنیا 

هب دورو  دـصق  ناـنآ  هـک  یماـگنه  يرادناتـسا  لـباقم  رد  تـشر  راـکیب  نارگراـک  اـه و  هـملپید  زا  یهورگ  عـمجت  رد  ییاوـه  يزادـناریت  يریگرد و   6
ندش حورجم  دابآ و  مرخ  رد  هدوت  بزح  ناگتسباو  زا  یکی  يوس  هب  يزادناریت  .هراب  نیا  رد  نالیگ  ناتـسا  رادناتـسا  تاراهظا  دنتـشاد و  ار  يرادناتـسا 

هب ندیـسر  زا  لـبق  هک  نیمخ  رد  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ناگتـسباو  زا  یکی  يوس  هب  يزادـناریت  .داـبآ  مرخ  رد  هدوـت  بزح  رتـفد  هیعـالطا  رب  اـنب  يو 
.روبزم نامزاس  هیعالطا  رب  انب  تشذگرد  كارا  ناتسرامیب 

مارآ هیمورا و  هاگـشناد  رد  یـسایس  ياه  هورگ  رتافد  هیلخت  عورـش  هیمورا : .اه  ناتـسرهش  رد  یلاع  شزومآ  زکارم  زا  یـضعب  تیعـضو  زا  ییاه  شرازگ 
نیا مالعا  نارادساپ و  هاپس  تاماظتنا و  يزکرم  هتیمک  ییوجـشناد ، ناگدنیامن  نویناحور ، زا  لکـشتم  ییاروش  لیکـشت  نامرک : .هاگـشناد  عاضوا  ندوب 

تظفاحم درادـن و  تیعوضوم  نامرک  رد  اهداتـس  هیلخت  سپ  درادـن  داتـس  یـصخشم  هورگ  داژن  فینح  عمتجم  نامرک و  هاگـشناد  رد  نوچ  هک  عوضوم 
ناتسچولب ناتسیس و  هاگشناد  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  تساوخرد  نادهاز : .تسا  هدننک  فرصت  نایوجشناد  يزکرم و  هتیمک  هدهع  رب  ًالعف  هاگـشناد 

تارهاظت ندش  هدیشک  تنوشخ  هب  دنجریب : .ناریا  رسارس  ياه  هاگشناد  رد  یگنهرف  بالقنا  کی  تهج  رد  يراکمه  يارب  لوئسم  هاگآ و  ناناملـسم  زا 
، نآ زا  یمالـسا  نمجنا  نایوجـشناد  تظاـفح  یلاـع و  هسردـم  یلیطعت  همادا  رـسلباب : .رفن  ود  ندـش  حورجم  رهـش و  نـیا  هاگـشناد  رد  عـضاوم  مـالعا  و 

ینف هدکـشناد  نالوئـسم  رظن  اب  لباب  فابل  هیدمـص  ینف  هدکـشناد  یلیطعت  لباب : .هدکـشناد  هب  کیدزن  سرادـم  یلیطعت  رهـش و  عاضوا  ندوب  يداـعریغ 
هطوحم رد  نصحت  دوخ و  ناراداوه  رگید  لباب و  ياه  ناتـسریبد  نازومآ  شناد  زا  یهورگ  قافتا  هب  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  ییامیپهار  جنـشت ، اب  هارمه 
.تدحو داحتا و  هب  اه  هورگ  توعد  سلجم و  رد  لباب  مدرم  هدنیامن  لضاف  دمحم  مالسالا  تجح  تماما  هب  تدحو  زامن  يرازگرب  هدکـشناد ، یجورخ 

عوقو نونکات ، هاگـشناد  عاضوا  ندوب  مارآ  اهداتـس و  زا  يدادـعت  هیلخت  هرابرد  هاگـشناد  سیئر  تاراهظا  زورید و  زا  يزار  هاگـشناد  یلیطعت  هاشنامرک :
اهنآ و نافلاخم  و  قلخ و ...  نیدـهاجم  ییادـف ، راکیپ ، ياه  هورگ  نارادـفرط  نیب  یتسینومک  ياه  هورگ  ياهرتسوپ  ندـنک  ماـگنه  رهظزادـعب  يریگرد 
ناملسم و نایوجشناد  نیب  زیربت  هاگشناد  يزاسوراد  هدکشناد  رد  يریگرد  زیربت : .ینابرهش  تلاخد  اب  ارجام  متخ  يا و  هدع  يریگتـسد  ندش و  حورجم 
هک نآ  هب  هتسباو  تاسسؤم  هاگشناد و  هطوحم  هب  نایوجشناد  نادنمراک و  ناداتـسا ، دورو  زا  يریگولج  ناهفـصا : .ناشناراداوه  ارگ و  پچ  نایوجـشناد 

نایوجشناد هیعالطا  هاگشناد ، نیا  ياه  يریگرد  هرابرد  ناهفصا  یتعنص  هاگشناد  سیئر  تاراهظا  تسا ؛ هدمآ  رد  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  لاغـشا  هب 
یکشزپ و هدکشناد  لباقم  رد  زاریش  ناناوج  زا  یفلتخم  ياه  هورگ  تارهاظت  زاریش : .ثداوح  نیا  هرابرد  ناهفصا  یلاع  سرادم  اه و  هاگـشناد  ماگـشیپ 

مدرم هلخادم  اب  هک  هاگشناد  لاغشا  ندرک  موکحم 
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يراکمه مدع  زا  داقتنا  كرتشم و  داتس  هب  فیرشوبا  هاپس  یهدنامرف  مایپ  هاگـشناد , لاغـشا  زا  تیامح  زاریـش و  نارادساپ  هاپـس  هینایب  دندش ؛ يراوتم   1
دیدهت هاگشناد و  لاغشا  هب  زاریش " هاگشناد  یصصخت  ياه  هرود  ناکشزپ  عمجم  " ضارتعا رهش ، وج  ندرک  مارآ  رد  نارادساپ  هاپـس  اب  زاریـش  ینابرهش 

رقم لباقم  رد  عمجت  همادا  دهـشم ، رد  یمارآ  ان  زور  نیمود  همادا  دهـشم : تعاس 20 . ات  ناگدشریگتـسد  همه  ندـش  دازآ  ینامرد ، ياه  تیلاعف  عطق  هب 
باترپ تعاس 13 و  رد  ددـجم  يریگرد  عورـش  ناـمتخاس ، نیا  هیلخت  تساوخرد  یتلود و  ناـمتخاس  فرـصت  هب  ضارتعا  رد  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس 

رکذ رفن  رازه  هد  ار  نانآ  دادعت  یمالـسا  بالقنا  همانزور  هک  تیعمج  ندرک  رود  يارب  نارادـساپ  ییاوه  يزادـناریت  فرط ، ود  يوس  زا  بوچ  گنس و 
اب نامودـصم  ناحورجم و  لمح  هکرعم و  زا  ینابرهـش  ياه  سوبوتا  اب  روبزم  ياـضعا  ندرب  نوریب  ناـمتخاس ، ياـضعا  ندادرارق  تیاـمح  تحت  درک و 
رد عمجت  نامزاس و  رگید  نامتخاس  هیلخت  يارب  مدرم  راشف  شمارآ ، ظفح  يارب  مدرم  زا  تساوخرد  يزاریـش و  یمظعلا  هللا  تیآ  هیعـالطا  سنـالوبمآ ،

نیدهاجم نامزاس  رقم  هیلخت  ییاوه ، ریت  دنچ  کیلـش  سیلپ و  نارومأم  نارادساپ و  تلاخد  بوچ ، گنـس و  اب  نافلاخم  ناقفاوم و  يریگرد  نآ ، لباقم 
ناحورجم زا  یکی  تشذگرد  دـندش ؛ يرتسب  نانآ  زا  نت  هک 60  اـه  يریگرد  نیا  رد  رفن  دودح 400  ندش  مودـصم  حورجم و  اهرتکد ، يوک  رد  قلخ 

( دراد همیمض  هس   ) .ماف نیکشم  روکش  مان  هب  هثداح 

ملع و کینکت ، یلپ  فیرش ، یتعنص  هاگشناد  نارهت ، هاگـشناد  هلمج  زا  نارهت  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد  تیعـضو  زا  فلتخم  ياه  شرازگ   2
ملعم و تیبرت  هاگشناد  یعامتجا ، تاطابترا  مولع  هدکـشناد  یعامتجا , تامدخ  هدکـشناد  یباراف ، هاگـشناد  نیدحتم ، هاگـشناد  یلم ، هاگـشناد  تعنص ،

.دیدش ياه  يریگرد  نودب  اه  هورگ  رتافد  داتس و  هیلخت  رما  رد  تمواقم  یفیلکتالب و  همادا 

طوبرم لئاسم  یسررب  یتامدقم  رانیمس  رد  تکرش  زا  سپ  هاگـشناد  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  بالقنا  ياروش  يوگنخـس  یبیبح  نسح  رتکد  تاراهظا   3
نیا زا  یشخب  رد  ردص  ینب  تکرش  مولع و  ریزو  روضح  اب  نارهت  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  هاگشناد و  ناتسرپرس  هسلج  لیکشت  .روشک  عافد  تینما و  هب 

بالقنا و ياروش  هسلج  لیکشت  .هدش  حرطم  ثحابم  هرابرد  بالقنا  ياروش  يوگنخـس  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ریزو  یبیبح  رتکد  تاراهظا  هسلج و 
ياروش هسلج  رد  هدـش  حرط  ثحابم  هرابرد  هجراخ  ریزو  هداز  بطق  قداص  اروش و  يوگنخـس  یبیبح  رتکد  تاراهظا  هاگـشناد و  لـئاسم  هراـبرد  ثحب 

.بالقنا

عمجت مدع  هب  مدرم  زا  تساوخرد  یسایس ، ياه  هورگ  رتافد  زا  اه  هاگشناد  هیلخت  یگنوگچ  هرابرد  یمالسا  بالقنا  ياه  هتیمک  يزکرم  داتس  هیعالطا   4
.يریگرد زا  زیهرپ  زین  یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  یلاوح  رد 

بزح : هلمج زا  ثداوح  نیا  هرابرد  دنتـسین ، لاّعف  يریگرد ، نیفرط  عفن  هب  اه  يریگرد  هاگـشناد و  ثداوح  رد  هک  فلتخم  ياـه  ورگ ه  عضاوم  مـالعا   5
.هدوت بزح  هب  هتسباو  یناریا  نازومآ  شناد  نوناک  ناربجنر ، بزح  یتسیئوئام  هورگ  ناریا ، تلم 

نانچمه هک  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  تسا و  هدـش  دوخ  رتافد  هیلخت  هب  رـضاح  ماجنارـس  هک  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  عضاوم  زا  ییاه  هنومن   6
.تسین هیلخت  هب  رضاح 

"، یگنهرف بالقنا  ترورض   " ناونع اب  لصفم  رایـسب  هلاقمرـس  هلمج : زا  یگنهرف " بالقنا   " زا تیامح  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  عونتم  بلاطم   7
یـصاصتخا هبحاصم  جرد  دـندش ،" داتـس  اه  هاگـشناد  ارچ  " ناونع لیذ  دـنفلاخم " یگنهرف  بالقنا  اب  ارچ  یناسک و  هچ   " ناونع اب  لـصفم  ًاتبـسن  هلاـقم 

رنهاب داوجدمحم  رتکد  یمالسا و  ياروش  سلجم  هدنیامن  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  لوئـسم  یباحـس  ياقآ  اب  هبحاصم  هلمج  زا  یگنهرف  بالقنا  هرابرد 
.یشزومآ لئاسم  راکردنا  تسد  بالقنا و  ياروش  وضع 

.نآ زا  تیامح  یگنهرف و  بالقنا  هرابرد  یمالسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  هیعالطا   8

1364 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1512 

http://www.ghaemiyeh.com


سرادم و هب  ثداوح  نیا  ندش  هدیـشک  هرابرد  رادشه  اه و  هاگـشناد  ریخا  ثداوح  تبـسانم  هب  نارادساپ  هاپـس  يزکرم  داتـس  یمومع  طباور  هیعالطا   1
.اه ناتسریبد 

رد هک  یمالسا  بالقنا  همانزور  رد  هدش  جرد  روشک  یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا  هیعالطا   2
( دراد همیمض  ) .دندرک دیکأت  ینونک  یشزومآ  ماظن  رییغت  رب  دنوش و  يریگرد  عنام  دنا  هتساوخ  نایوجشناد  زا  دوخ  رتافد  هیلخت  مالعا  نمض  نآ 

هاگن ياقلا  عضاوم و  نداد  ناشن  تیمها  مک  يارب  شالت  نآ  رد  هک  جدننـس  رد  یماـظن  نوتـس  يارجاـم  هراـبرد  ناـهیک  شرازگ  شرازگ 735 : همیمض 
.دوش یم  هدهاشم  روبزم  نوتس  هیضق  رسدرد  یب  لح  هب  هناراودیما 

راکفا اب  نامزاس  دروخرب  عون  هدنهد  ناشن  هک  رـسلباب  ثداوح  هرابرد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگرا  دـهاجم  هیرـشن  شرازگ  : 750 شرازگ لوا  همیمض 
.تسا هدش  میظنت  نافلاخم  ررض  هب  نامزاس و  عفن  هب  رت  مامت  هچره  تقد  اب  هشیمه  دننام  تسا و  شیوخ  نافلاخم  یمومع و 

زا هدرک و  در  ار  رهش  نیا  ینابرهش  هرابرد  زاریش  هاپس  ياعدا  نآ  رد  هک  هاپس  یهدنامرف  يارب  شترا  كرتشم  داتـس  مارگنفلت  : 750 شرازگ مود  همیمض 
همان رد  هدش  ناونع  بلاطم  » هدـش رکذ  نآ  رد  هک   14/2/1359 خیرات هب  هاپس  يارب  يرگید  یلاسرا  مارگنفلت  .تسا  هدومن  عافد  زاریش  ینابرهـش  درکلمع 

« .تفرگن رارق  دییأت  دروم  یتشگزاب 

یتعیرش یقتدمحم  هدازدمحا ، رهاط  ياضما  اب  يا  هیمالعا  - 1 دهشم : هبرض  ناربج  يارب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ياه  شالت  : 750 شرازگ موس  همیمض 
هسلج زا  دهاجم  هیرـشن  شرازگ  .دهـشم 2 - رد  نامزاس  رقم  هب  هلمح  اـه و  هاگـشناد  رد  هدـمآ  دوجو  هب  لـئاسم  ندرک  موکحم  رد  ینارهت  یلع  خیـش  و 

زا داقتنا  هاگـشناد و  ریخا  عیاقو  ندرک  موکحم  دهـشم و  رد  قلخ  نیدهاجم  رارقتـسا  لحم  نامتخاس  هیلخت  ندش  یعطق  زا  سپ  دهـشم  هاگـشناد  ياروش 
ياه يریگرد  رد  ماف  نیکشم  هللارکـش ) ) روکـش تداهـش " " رطاخ هب  اه  سالک  رد  ناداتـسا  سیردت  مدع  يراوگوس و  زور  هس  مالعا  بالقنا و  ياروش 

يدعب هیعالطا  .نآ 4 - ندرک  موکحم  دهـشم و  عیاقو  هرابرد  قلخ  نیدـهاجم  ناسارخ  هخاش  هیمالعا  .قلخ 3 - نیدهاجم  نامزاس  رارقتـسا  لحم  لباقم 
ندوبن نامتخاس و  ندوب  حلـسمریغ  رب  ارجام  نیا  رد  دوخ  ياهرداک  زا  یکی  تداهـش " " هدـش داجیا  عیاقو  هب  هراشا  نمـض  هک  ناـمزاس  ناـسارخ  هخاـش 

.دنک یم  دیکأت  نآ  رد  حالس 

نتم  ) هیعالطا رب  هوالع  یمالسا ، يروهمج  همانزور  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  نمجنا  زورما  هیعالطا  جرد  : 759 شرازگ همیمض 
يریگیپ نونکات  هچنآ  ارجام و  حرط  یگنوگچ  زا  تسا  يا  هدرشف  شرازگ  عقاو  رد  هک  یمالسا  بالقنا  رصع  همانزور  رد  هدش  جرد  رامشزور ) شرازگ 

.دراد دوجو  هدنیآ  يارب  هک  يزادنا  مشچ  هدش و 

ياه تلود  عضاوم  اب  بسانتم  یبرع  تایرـشن  رد  قارع  ناریا و  طباور  یگریت  اـکیرما و  ناریا و  نیب  نارحب  باـتزاب  : 31/1/1359 رامشزور لوا  همیمض 
.یقارع ياه  هناسر  رد  یناریا  دض  تاغیلبت  درف  هب  رصحنم  هویش  .قارع  تیوک و  هیروس ، تایرشن  هلمج  زا  دوخ 

يرازگربخ و  یـسراف ) شخب  ) ندـنل ویدار  رد  زقـس  جدننـس و  ياـه  يریگرد  ناتـسدرک و  ریخا  تـالوحت  باـتزاب  : 31/1/1359 رامـشزور مود  همیمض 
.سرپدتیشوسآ
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( مالعا  ) یعوضوم يامنهار  تسرهف  هیامن 

هیامن تسرهف 

........................................................................................................................................................صاخشا 1368

1380 یمسر ...............................................................................................) ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) ناریا

1390 اه ............................................................) هورگ  بازحا و  یمسر ، ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) قارع

1393 یمسر ............................................................................................) ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) اکیرما

1395 عبات ...................................................................................) ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) اهروشک ریاس 

..........................................................یللملا 1399 نیب  ياهدادرارق  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس  قطانم و 

.............................................................هطوبرم 1400 ياه  نامزاس  ناریا و  یماظتنا  یماظن و  ياهورین 

.................................................................یماظن 1404 تازیهجت  یماظن ، تامادقا  یماظن ، تاحالطصا 

...............................................................................................یسایس 1405 تامادقا  یسایس ، تاحالطصا 

1410 ناریا ............................................................)  ) یماظن یسایس -  ياه  هورگ  اه و  نامزاس  بازحا ،

......................................................................................................ییوجشناد 1413 ياه  هورگ  اه و  هاگشناد 

.....................................................................................................................تاحالطصا 1415 یماسا و  ریاس 
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صاخشا

953 نارهت :) رد  كرامناد  ریفس   ) نگروی لراک  سمادآ ،

265 نیریشرصق :) هاپس  نالوئسم  زا   ) نوگرذآ

135 هاش :) يوگنخس  ، ) تربار وئامرآ ،

1356 , 1343 , 1323 , 1145 , 985 , 980 , 924 , 790 , 42 هوعدلا :) بزح  يوگنخس  مالسالا ، تجح  ) يدهمدمحمدیس ، یفصآ

688 , 231 ناتسکاپ :) روهمج  سیئر  رواشم  ) یهاشاقآ

618 اکیرما :) رد  ناریا  ترافس  رادراک  ) رغصا یلع  هاگآ ،

537 رهاطدمحم : خیش  یناقاخ ، ریبش  لآ 

247 ندال : اقآ ، لآ 

247 نرتسن : اقآ ، لآ 

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماع  ) نملگنآ

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماع  ) ناج نرهآ ،

416 , 414 نسحدیس : تیآ ،

780 اکیرما :) قبسا  روهمج  سیئر   ) رواهنزیآ

257 رصم :) سلجم  هدنیامن  ) يرکش میهاربا 

1297 , 1295 , 1291 , 1104 , 1073 , 867 , 844 , 841 , 840 , 519 , 518 , 488 , 433 مالیا :) رادناتسا  ) رغصا یمیهاربا ،

877 مالسالا :) تجح  ) نسح خیش  یمیهاربا ،

1117 دیهش :) زابرس  ) سابع نایمیهاربا ،

1347 , 1030 , 167 قلخ :) نیدهاجم  نامزاس  وضع   ) يدهم یچ ، مشیربا 

1312 , 1278 , 680 , 679 , 678 , 485 , 243 نیطسلف :) شخب  يدازآ  نامزاس  وضع  دیمحلادبع ، لیاه  ) لوهلاوبا

1312 , 680 , 679 حتفلا :) وضع  ) هفیلخ حلاص  ذایاوبا ،

,939 , 882 , 848 , 811 , 810 , 698 , 668 , 585 , 582 , 521 , 520 , 506 , 505 , 503 , 493 , 322 , 161 , 124 , 76 , 60 ینامزاقآ :) سابع  ) فیرشوبا
1363 , 1339 , 1333 , 1325 , 1303 , 1296 , 1295 , 1233 , 1118 , 1047 , 1016 , 940
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679 , 514 تافرعرسای :) ) رامعوبا

1097 فاس :) يوگنخس  ) ردنیموبا

783 يرصم :) نازرابم  زا   ) دمحادمحم هقانوبا ،

1305 , 813 , 666 , 599 , 310 یبرغ :) ناجیابرذآ  رادناتسا  نواعم  ) کباتا

910 هیکرت :) قباس  ریزو  تسخن  ) تنلوب تیوجا ،

1301 , 564 يروس :) تاماقم  زا  ) دمحا ردنکسا ، دمحا 

731 هللاراج : دمحا 

1144 ثعب :) بزح  وضع  ) دمحم دمحا 

271 , 270 ردان : دمحا ،

561 نداعم :) عیانص و  ریزو  ) هدازدمحا

1365 , 1359 , 1255 , 1254 , 1176 , 225 ناسارخ :) قباس  رادناتسا  ) رهاط هدازدمحا ،

1068 رباج : هداز ، يدمحا 

974 قارع :) لماع   ) رابج هداز ، يدمحا 

805 تیوک : ) رد  حتفلا  هدنیامن  ) نونو بیدا 

1297 , 515 هیکرت :) تمالس  بزح  ربهر  ) نیدلا مجن  ناکبرا ،

667 نیسح : نالدرا ،

163 هل :) هموک  وضع  ) فسوی نالدرا ،

973 قارع :) سوساج  ) نسح يواجزا ،

1325 , 807 , 412 هاش :) شترا  نارس  زا  ) يراهزا

669 قارع :) لماع  ) مارهب يرپسا ،

670 قارع :) لماع  ) نودیرف يرپسا ،

1179 , 465 نیلاتسا :

رغصا یمیهاربا ،  ß مالیا : رادناتسا 
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1310 , 1291 , 1100 , 752 , 726 , 684 , 656 , 655 , 435 , 352 , 125 ناتسزوخ : رادناتسا 

1299 , 758 , 545 , 539 , 500 , 309 , 292 , 211 , 50 ناهاشنامرک :) ) هاشنامرک رادناتسا 

1283 , 324 ناتسرل : رادناتسا 

809 دیهش :) ) یناخاباب راوتسا 

667 يراقفلاوذ : راوتسا 

667 يرهوگ : راوتسا 

1230 هاشنامرک :) يزار  هاگشناد  سیئر  رتکد ، ) يدسا

750 ساملا : یمالسا ،

1351 , 1303 , 1086 , 677 , 585 , 326 مالسالا :) تجح  ) نیدلا باهش  یقارشا ،

890 هاشنامرک :) هعمج  ماما  هللا ، تیآ  ) هللاءاطع یناهفصا ، یفرشا 

1368 ص :
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878 قارع :) ياملع  زا  ) اضردمحمدیس يروکشا ،

965 , 964 خرس :) بیلص  تئیه  سیئر  ) دلاره گنورگید ، تیمشا 

1193 , 965 , 958 , 957 , 954 , 920 , 798 , 427 , 171 یبرغ :) ناملآ  مظعاردص  ) تومله تیمشا ،

1313 , 1161 , 693 , 543 , 224 يزرواشک :) ترازو  نواعم  ) اضر یناهفصا ،

404 تارکمد :) بزح  وضع  ) هللادبع نیشفا ،

725 قارع :) لماوع  زا  ) ناطلسدیس یمیلقا ،

1183 , 443 رهشمرخ :) عرش  مکاح  مالسالا ، تجح  ) يربکا

1280 , 666 , 499 , 269 هدقن :) يرادنامرف  تسرپرس  : ) يربکا

462 نامع :) هجراخریزو  ) معنملادبع يواوزلا ،

1000 قارع :) قباس  هجراخ  ریزو  ) میرکلادبع یلخیشلا ،

784 مارحلادجسم :) ناگدننک  لاغشا  ربهر  ) هللادبع نب  دمحم  یناتسهقلا ،

153 مالسالا :) تجح  ) یهلا

تاحفص رثکا  ماما ¬  ینیمخ ، ماما 

1360 , 1344 , 1340 , 1199 , 1086 , 950 , 949 , 948 , 168 , 114 , 106 ردص : یسوم ، ماما 

521 هل :) هموک  ینادنز  ) دومحمدیس یناما ،

209 نسرما :

615 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) هللادبع یما ،

272 سابع : ماظتناریما ،

1297 , 514 ضایر :) ریما  ) زیزعلادبع نب  ناملسریما 

128 يرهاطریما :

691 يزنودنا :) ناملراپ  هدنیامن  ) ردنکسا نیما 

270 حاتف : گیب ، نیما 

1119 یکره :) لیا  سیئر  ) دمحم مکاح ، ینیما 
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664 قارع :) نویناحور  زا  هللا ، تیآ   ) يراصنا

645 هاش :) میژر  لماوع  زا   ) يراصنا

1300 , 1228 , 548 , 121 نالیگ :) رادناتسا  ) يراصنا

121 , 66 , 17 هدنسیون :)  ) يدهم يراصنا ،

336 سلگنا :

,259 , 242 , 241 , 200 , 196 , 179 , 178 , 177 , 168 , 166 , 159 , 158 , 157 , 156 , 155 , 154 , 153 , 152 , 139 , 137 , 101 , 48 , 45 تاداس : رونا 
,646 , 632 , 628 , 627 , 618 , 617 , 615 , 574 , 514 , 512 , 461 , 460 , 431 , 430 , 388 , 379 , 368 , 360 , 352 , 341 , 332 , 313 , 273 , 261
,1285 , 1278 , 1272 , 1271 , 1097 , 1053 , 1044 , 1042 , 996 , 986 , 971 , 950 , 935 , 913 , 901 , 834 , 792 , 788 , 773 , 742 , 722 , 688 , 677

1342 , 1338 , 1302

1267 , 91 اکیرما :) هجراخ  ترازو  یقوقح  رواشم  ) تربار نئوا ،

288 , 252 يوروش :) یناگرزاب  ریزو  ناعم  ) يالکین فپ ، یسروا 

173 اماناپ :) هجراخ  ریزو  ) سولراک سروزوا ،

1341 , 1318 , 966 , 870 , 826 , 741 نپاژ :) هجراخریزو   ) ورویاس ایتکوا ،

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماع  ) ناج فیکوا ،

953 كرامناد :) هجراخ  ریزو  ) دلیک نسلوا ،

1332 , 1318 , 1308 , 1307 , 873 , 870 , 826 , 740 , 171 نپاژ :) ریزو  تسخن  ) یشویاسام اریهوا ،

1325 , 1313 , 1284 , 807 , 700 , 382 , 327 , 275 , 266 هاش : شترا  نارس  زا  دبشترا ، ) یلعمالغ یسیوا ،

271 , 270 دمحا : یخانیا ،

270 یفطصم : یخانیا ،

954 سروه : هکنیا ،

669 هل :) هموک  نارس  زا   ) گنشوه ناباب ،

1220 یلم :) ههبج  وضع  ) یلعدمحا ییاباب ،

1329 , 848 , 847 قارع :) ناتسدرک  تارکمد  بزح  سیئر  ) دوعسم ینازراب ،

848 , 823 , 822 قارع :) ناتسدرک  تارکمد  بزح  ربهر  ) یفطصمالم ینازراب ،
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415 سلجم :) يادیدناک  ) یلعلادبع ناگرزاب ،

,907 , 906 , 905 , 904 , 729 , 680 , 623 , 555 , 482 , 414 , 279 , 273 , 242 , 224 , 223 , 88 , 64 , 63 بالقنا :) ياروش  وضع  ) يدـهم ناگرزاب ،
1362 , 1356 , 1338 , 1335 , 1221 , 1220 , 1147 , 1123 , 1035 , 947 , 931 , 909 , 908

1356 , 1339 , 1320 , 1313 , 1147 , 754 , 752 , 700 , 412 , 408 ییاوه :) يورین  رادنامرف   ) نمهبریما يرقاب ،

,1348 , 1284 , 1276 , 1250 , 1225 , 1224 , 1039 , 473 , 414 , 337 , 336 , 282 , 228 بالقنا :) ياروش  وضع  مالـسالا ، تجح  ) داوجدـمحم رنهاب ،
1364 , 1362

1355 , 1138 ییاکیرما :) روتانس  ) نبیاب

407 رومیت : رایتخب ،

,1325 , 1324 , 1284 , 1280 , 1219 , 1192 , 1121 , 1081 , 1052 , 993 , 855 , 808 , 807 , 794 , 680 , 327 , 280 , 279 , 275 , 166 روپهاش : رایتخب ،
1360 , 1354 , 1351

867 نسحدمحم : هداز ، یشخب 

267 , 163 هیمورا :) هاپس  هدنیامن   ) يردب

1361 , 1211 تارکمد :) بزح  وضع  ) یلع نایودب ،

419 اکیرما :) يروهمج  تسایر  دزمان  ) نوئارب

1172 نارهت :) هاگشناد  تیریدم  وضع  ) یلعتارب

612 , 164 , 163 هل :) هموک  وضع  ) هللاءاطع هدنزارب ،

788 , 638 , 576 , 573 , 131 , 107 , 98 , 36 اکیرما :) عافد  ریزو  ) دلوراه نوارب ،

770 مایلیو : نوارب ،

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا  ) روم ترب 

1369 ص :
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117 ییاکیرما :) روتانس  ) تربار درب ،

1288 , 475 , 471 , 387 , 303 دینوئل : فنژرب ،

,771 , 744 , 735 , 584 , 573 , 572 , 492 , 273 , 173 , 172 , 171 , 130 , 108 , 107 , 99 , 98 , 36 رتراک :) یلم  تینما  رواـشم  ) وینگیبز یکـسنیژرب ،
1346 , 1342 , 1322 , 1318 , 1272 , 1268 , 1259 , 1222 , 1008 , 1007 , 968 , 918 , 833 , 802 , 801 , 799 , 789 , 788

560 قباس :) میژر  تفن  تعنص  نالوئسم  زا  ) يدرجورب

1361 , 1210 , 132 , 56 دیهش :) ) دمحم يدرجورب ،

690 سیلگنا :) رد  اکیرما  ریفس  ) رتسورب

859 رهچونم : دنمورب ،

1098 يرمرادناژ :) درمناوج  ) دارماکاک شاشب ،

756 باهذ :) لپرس  بالقنا  هاگداد  وضع   ) مالسالا تجح  يریصب ،

66 هرهز : ییاحطب ،

1207 , 1115 , 1018 , 60 تارکمد :) بزح  وضع  ) میحر يدادغب ،

1275 , 1067 , 1053 , 792 , 770 , 368 , 360 , 209 , 45 میخانم : نیگب ،

1333 , 1301 , 1299 , 929 , 884 , 581 , 568 , 536 هاشنامرک :) تفن  هقطنم  سیئر  ) یناتسچولب

1339 , 1334 , 940 , 939 , 896 , 668 تارکمد :) بزح  وضع  ) ینغ نایرولب ،

115 ریازجلا :) بالقنا  ناربهر  زا   ) الب نب 

تاحفص زا  يرایسب  رد  روهمج :) سیئر  ) نسحلاوبا ردص ، ینب 

,280 , 279 , 278 , 260 , 259 , 242 , 208 , 195 , 194 , 146 بـالقنا :) ياروش  وضع  روشک ، یلاـع  ناوید  سیئر  هللا ، تیآ  ) نیـسحدمحمدیس یتشهب ،
,1031 , 1012 , 1005 , 1004 , 952 , 948 , 947 , 946 , 912 , 904 , 731 , 729 , 722 , 721 , 720 , 620 , 619 , 609 , 578 , 567 , 530 , 473 , 339 , 337
,1351 , 1347 , 1346 , 1345 , 1340 , 1336 , 1315 , 1306 , 1302 , 1298 , 1284 , 1280 , 1279 , 1278 , 1274 , 1197 , 1196 , 1123 , 1088 , 1087

1360

520 تارکمد :) بزح  ناگورگ  ) رغصا رفهب ،

359 رتکد :) ) نمهب

798 ناملآ :) تلود  يوگنخس  ) سوالک گنیلئوب ،

1268 , 527 , 479 , 372 , 159 , 130 , 101 , 24 توگروب :) تگروب ، ) نایتسیرک هگروب ،
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1341 , 964 خرس :) بیلص  يوگنخس  ) اوسنارف يروب ،

1272 , 1269 , 637 , 172 , 117 , 67 , 23 اکیرما :) يروهمج  تسایر  دزمان  ) جرج شوب ،

795 , 526 , 479 ناریا :) رد  پاپ  هدنیامن  ) لاب ینویسنان  ینوگوب ،

484 , 244 ریازجلا :) روهمج  سیئر  ) نیدموب

1108 , 576 , 528 ییاکیرما :) روتانس  ) فزوج ندیب ،

832 تیلم :) همانزور  راگنربخ   ) یلعدمحم دناریب ،

533 دادغب :) رد  ناریا  ترافس  ریبد  ) رهچونم یلدگیب ،

1309 , 1304 , 649 , 592 , 40 یلم :) ههبج  يوگنخس  ) اسراپ

613 , 116 اماناپ :) هب  ناریا  یمازعا  رومأم  ) یسراپ

74 , 23 دیوید : چیساپ ،

886 قارع :) لماوع  زا  ) متاح ینالاپ ،

1325 , 807 , 706 , 670 , 266 , 265 هاش :) شترا  نارس  زا  ) نابزیلاپ

,869 , 830 , 788 , 736 , 690 , 689 , 686 , 641 , 572 , 452 , 429 , 426 , 347 , 345 , 305 , 300 , 137 , 27 دیفس :) خاک  يوگنخـس  ) يدوج لواپ ،
1350 , 1293 , 1291 , 1282 , 1066

نامیپ  ß هللا بیبح  رادیاپ ،

1196 هاش :) تایانج  قیقحت  نویسیمک  وضع   ) یت یتپ 

1344 , 990 روهمج :) سیئر  رواشم  ) رفظم هاموترپ ،

1296 , 1151 , 993 , 757 , 501 , 500 هاشنامرک :) هاپس  نالوئسم  زا  مالسالا ، تجح  ) يوترپ

1196 نیتناژرآ :) تلود  نافلاخم  زا  ) نورپ

1279 , 757 , 531 , 530 , 430 , 257 رصم :) هجراخ  ریزو  ) یلاغ سورطپ 

1322 , 770 نانبل :) هجراخ  ریزو  ) داؤف سورطپ ،

256 اپورا :) رد  ناریا  لیکو   ) نیدوب لپ 

560 تفن :) تعنص  ییاکیرما  راشتسم  ) میرگ لپ 
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1325 , 807 , 135 فرشا : يولهپ ،

تاحفص زا  يرایسب  رد  عولخم : هاش  هاش ، اضردمحم ، يولهپ ،

1108 , 739 هسنارف :) هجراخ  ریزو  ) اوسنارف ناژ  هسنوپ ،

522 , 505 اضرمالغ :) ) اضریلع یکزایپ ،

522 هللادارم : یکزایپ ،

1201 , 1200 , 1047 , 1012 , 392 , 335 , 333 , 115 , 106 (ص :) ربمغیپ مرکا ، ربمایپ 

1315 , 1267 , 1056 , 718 , 717 , 480 , 90 , 89 , 88 , 39 زرابم :) ناناملسم  شبنج  ربهر  رادیاپ ، ) هللا بیبح  نامیپ ،

350 یلیش :) مکاح   ) هشونیپ

441 دمحاریوب :) مدرم  هدنیامن  ) نودرگ جات 

521 هل :) هموک  ینادنز  ) هللاءاطع کیجات ،

1341 , 1336 , 1139 , 1110 , 1043 , 966 , 965 , 954 , 916 , 346 , 171 سیلگنا :) ریزو  تسخن  ) تراگرام رچات ،

1360 , 1191 ییاکیرما :) روتانس  ) نمرو الات ،

1312 , 682 هدنسیون :) ) دیمحلادبع یمزمز ، بارت 

1101 یگدنزاس :) داهج  وضع  دیهش ، ) رصان ناکرت ،

788 , 573 , 36 ایس :) سیئر  ) دلیفناتسا رنرت ،

368 ناتسناغفا :) قباس  ریزو  تسخن   ) دمحمرون یک ، هرت 

641 , 171 اداناک :) ریزو  تسخن  ) ریپ ودورت ،

920 يروهمج :) تسایر  رتفد  سیئر  ) يوقت

1170 یلم :) هاگشناد  سیئر  ) هداز یقت 

407 كاواس :) رگ  هجنکش  ) ینارهت

1370 ص :
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1365 , 1255 , 1254 یلع : خیش  ینارهت ،

1101 دیهش :) رگداهج   ) دیمح یعضاوت ،

1313 , 694 نادداصتقا :)  ) نسح درف ، نایاناوت 

159 , 158 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 اماناپ :) ربهر  ) رمع سوخیروت ،

415 دمحم : یتجح ، یلسوت 

772 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا   ) سوسناج

207 , 24 ییاکیرما :) روتانس  ) بوکاج ستیواج ،

1268 , 913 , 137 , 135 , 117 , 101 , 100 , 70 , 69 دیفس :) خاک  رتفد  سیئر  ) نوتلیماه ندرج ،

1053 , 407 نژیب : ینزج ،

1346 , 1007 ییاکیرما :) روتانس  ) يرنه نوسکج ،

1272 , 168 یبیل :) نارس  زا  ) مالسلادبع دولج ،

661 زاوها :) هعمج  ماما  مالسالا ، تجح  ) دمحا یتنج ،

671 , 627 دمحا : يداهج ،

495 , 294 , 291 هیمورا :) هقطنم  ياه  ناخ  زا  گیبدیشر ( يریگناهج ،

1117 دیهش :) زابرس   ) ربکا یلع  ترایزاقآداوج ،

619 لیعامسا : يرهاوج ،

788 , 757 , 573 , 98 , 45 , 36 اکیرما :) شترا  كرتشمداتس  سیئر  ) دیوید زنوج ،

237 , 208 , 207 , 25 , 24 اکیرما :) يانس  یجراخ  طباور  هتیمک  سیئر   ) کنارف چرچ ،

291 هیمورا :) هقطنم  ياه  ناخ  زا  ) کب یلچ 

,1222 , 1148 , 1147 , 1086 , 1085 , 1052 , 859 , 609 , 533 , 507 , 415 , 325 , 128 , 127 , 122 , 105 , 74 , 73 , 63 عافد :) ریزو  ) یفطصم نارمچ ،
1356 , 1351 , 1297 , 1269 , 1268 , 1266

1309 , 1304 , 1133 , 649 , 594 رغصا : یلع  يداوجدیس ، جاح 

714 مالسالا :) تجح  ) دیعس خیش  جاح 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1525 

http://www.ghaemiyeh.com


291 , 216 هیمورا :) هقطنم  نیناوخ  زا  ) یماس یجاح 

759 نیریشرصق :) يرمرادناژ  تسرپرس  ) یناخیلع یجاح 

1098 زابرس :) : ) وترپ یجاح 

997 , 956 , 945 , 874 , 783 , 563 , 471 هیروس :) روهمج  سیئر  ) دسا ظفاح 

149 ماما :) طخ  يوجشناد  ) نسح یبیبح ،

,1239 , 1147 , 949 , 768 , 633 , 586 , 527 , 414 , 397 , 268 , 263 , 192 , 38 , 35 یلاع :) شزومآ  ریزو  بالقنا ، ياروش  يوگنخـس  ) نسح یبیبح ،
1364 , 1356 , 1321 , 1307 , 1303 , 1302 , 1298 , 1280 , 1241 , 1240

1098 درمناوج :) ) نیسحدیس یبیبح ،

414 نیدلارخف : يزاجح ،

1222 , 415 , 414 داوجدمحم : ینامرک ، یتجح 

1276 , 1274 , 1273 , 329 , 328 , 202 , 201 , 191 قلخ :) نیدهاجم  وضع  ) الهش قلطم ، يریرح 

1280 , 266 درک :) ناملسم  ناگرمشیپ  وضع  ) رابج یماسح ،

1320 , 1275 , 761 , 217 تارکمد :) بزح  نارس  زا  ) میرک یماسح ،

1159 رهشوب :) قباس  ناتسداد  ) یقت یناسح ،

353 قارع :) میژر  لماع  ) رجاح هللادبع  نسح 

1293 , 1027 , 466 تارکمد :) بزح  يزکرم  هتیمک  وضع   ) هداز نسح 

1278 , 1080 , 325 , 313 , 293 , 247 هیمورا :) هعمج  ماما  مالسالا ، تجح  ) ینسح

1172 هللا :) تیآ  ) نیدلازعدیس يوسوم ، ینیسح 

66 لامکدیس : ینیسح ،

441 سلجم :) يادیدناک  ) بوقعیدیس ینیسح ،

521 , 270 لالج : خیش  ینیسح ،

,849 , 813 , 793 , 763 , 762 , 708 , 707 , 603 , 601 , 598 , 542 , 494 , 464 , 354 , 317 , 316 , 271 , 270 , 59 , 58 , 53 نیدلازع : خیش  ینیـسح ،
,1330 , 1326 , 1321 , 1314 , 1305 , 1299 , 1296 , 1285 , 1215 , 1172 , 1144 , 1119 , 1099 , 1025 , 1023 , 990 , 989 , 895 , 894 , 861 , 860

1362 , 1356 , 1354 , 1352 , 1347 , 1344

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1526 

http://www.ghaemiyeh.com


1322 , 770 ردص :) ینب  رسمه  ) ارذع ینیسح ،

1276 , 222 یلزناردنب :) رادنامرف   ) هللادسا هداز ، ترضح 

722 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) دمحم يرضح ،

,599 , 498 , 449 , 357 , 342 , 311 , 310 , 293 , 291 , 290 , 269 , 247 , 216 , 215 , 214 , 183 , 182 یبرغ :) ناجیابرذآ  رادناتسا  ) دیـشمج وگقح ،
1344 , 1339 , 1305 , 1296 , 1285 , 1282 , 1281 , 1280 , 1151 , 1081 , 1023 , 1022 , 988 , 977 , 941 , 667 , 601 , 600

486 قارع :) ثعب  بزح  وضع  ) میهاربا تمکح 

615 رصم :) زا  یجارخا  یناریا  يوجشناد  ) دسا یمکح ،

876 هللا :) تیآ  ) نسحمدیس میکح ،

876 میکح :) هلا  تیآ  دنزرف  ) يدهمدیس میکح ،

627 يرصم :) يوجشناد  ) رذق یملح 

1346 , 1341 , 1298 , 1084 , 1066 , 1011 , 959 , 876 , 593 , 532 , 531 , 50 قارع :) هجراخریزو  ) نودعس يدامح ،

262 نارمع : نادمح 

1340 , 1338 , 951 , 935 نیطسلف :) تارکمد  ههبج  ریبد  ) فیان همتاوح ،

938 قح :) لها  هقرف  وضع  ) رغصادیس يردیح ،

1143 , 669 یناخلق :) لیا  تسرپرس  ) نیدلارصندیس يردیح ،

626 , 166 اضریلع : يردیح ،

722 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) نیسح یکاخ ،

1338 , 934 , 933 حتفلا :) وضع  ) نسحلا دلاخ 

1144 , 75 نامثع : خیش  يدلاخ ،

1371 ص :
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,919 , 872 , 819 , 818 , 791 , 790 , 454 , 414 , 361 , 375 , 286 , 85 , 84 , 80 , 42 نارهت :) هعمج  ماما  بالقنا ، ياروش  وضع   ) یلعدیـس يا ، هنماخ 
1354 , 1323 , 1286 , 1281 , 1267 , 1222 , 1132 , 1128 , 1124 , 1033

1047 ناگنیاب :) ياه  ناخ  زا  ) گب یماخ 

669 يراگرز :) نارس  زا   ) يداه خیش  يا ، هلیناخ 

1159 , 471 هیروس :) هجراخ  ریزو  ) میلحلادبع مادخ ،

1312 , 674 مالسالا :) تجح  ) مساقلاوبا یلعزخ ،

610 هللا :) تیآ  ) یهاشورسخ

1098 زابرس :) ) هللادسا رز ، تشخ 

1360 , 1347 , 1310 , 1294 , 1272 , 1029 , 731 , 659 , 604 , 590 , 472 , 471 , 456 , 446 , 432 , 168 , 160 , 49 هللا :) تیآ  ) قداص یلاخلخ ،

490 اضرلادبع : یلیلخ ،

1144 ثعب :) بزح  وضع  ) رصان رفرامخ ،

677 , 585 , 374 , 350 , 304 , 303 , 302 , 301 , 232 , 201 , 200 , 31 , 27 دمحادیس : ینیمخ ،

تاحفص رثکا  ینیمخ ¬ :) ماما  ) هللا حوردیس  ینیمخ ،

1343 , 1329 , 1314 , 1303 , 1201 , 986 , 984 , 982 , 980 , 925 , 923 , 844 , 759 , 704 , 664 , 588 هللا :) تیآ  ) مساقلاوبادیس ییوخ ،

167 , 165 قلخ :) نیدهاجم  نامزاس  وضع   ) یسوم ینابایخ ،

1275 , 1272 , 210 , 180 قارع :) عافد  ریزو  ) ناندع هللاریخ ،

262 قارع :) میژر  لماع  ) میرک لخاد ،

1316 , 1314 , 1183 , 725 , 703 رهشمرخ : نادابآ و  بالقنا  ناتسداد 

323 درجورب : یمالسا  بالقنا  ناتسداد 

185 هل :) هموک  وضع  ) هللادبع یباراد ،

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا  ) یتراد

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا  ) ریشناد

1042 , 722 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) نیسح يرواد ،
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247 دمحمریش : جاموت ، هدنشخرد 

121 دمحم : نایدورد ،

1098 زابرس :) ) راشفا یشیورد ،

1343 , 978 , 806 ییایرد :) يورین  هدنامرف  ) ییابطابط رادایرد 

272 يولع : رادایرد 

671 , 627 روفغ : سانشایرد ،

1359 ، 1358 , 1175 زاریش :) هعمج  ماما  هللا ، تیآ  ) نیسحلادبعدیس بیغتسد ،

1359 , 1175 زاریش :) نویناحور  زا  ) رغصا یلعدیس  بیغتسد ،

1359 , 1175 زاریش :) نویناحور  زا  ) یلعدمحمدیس بیغتسد ،

415 سلجم :) يادیدناک  ) هعیرشلارهوگ بیغتسد ،

537 میرک : یتشد ،

601 بالقنادض :) لماع  ) لوسر ناقهد ،

577 اکیرما :) هرگنک  هدنیامن  ) تربور نانرود ،

1327 , 1296 , 1122 , 841 , 829 , 506 , 505 , 421 , 323 نارادساپ :) هاپس  هدنامرف  ) سابع ینازودزود ،

458 راگنربخ :) ) ریمس یهیود ،

258 , 135 حرف : ابید ،

1089 , 192 زیربت :) رادنامرف  ) ینهذ

235 دنه :) هجراخ  ریزو  ) امیشاران وئار ،

772 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا  ) لین نوسنیبار ،

275 , 200 , 175 , 158 , 137 دیوید : رلفکار ،

1359 , 1175 هللا :) تیآ  ) يزاریش ینابر 

197 ناتسناغفا :) یمالسا  تیعمج  ربهر   ) نیدلا ناهرب  ینابر ،

1359 , 1182 , 414 , 282 شرورپ :) شزومآ و  ریزو  ) یلعدمحم ییاجر ،
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,1031 , 912 , 903 , 793 , 674 , 608 , 415 , 330 , 328 , 282 , 205 , 204 , 202 , 201 , 192 , 191 , 167 , 133 , 132 , 127 , 126 دوعسم : يوجر ،
1347 , 1336 , 1335 , 1281 , 1274 , 1273 , 1270 , 1269 , 1055 , 1054 , 1033

1029 مالسالا :) تجح  ) نیدلارخفدیس یمیحر ،

270 میرکدمحم : یمیحر ،

66 نسحم : بلط ، تصخر 

81 نارهت :) هعجزامن  يرازگرب  رتفد  تسرپرس  ) يراگتسر

538 گیب : نیما  یمتسر ،

669 گیب : نسح  یمتسر ،

669 گیب : متسر  یمتسر ،

669 بارهس : یمتسر ،

185 هل :) هموک  بزح  وضع  ) اطع یمتسر ،

538 قارع :) لماوع  زا  ) راطع یمتسر ،

1203 یقارع :) گنهرس  ) حلاص دیشر 

66 نسحم : دیشر ،

886 , 846 , 491 قارع :) ناتسدرک  تارکمد  بزح  يوگنخس   ) دجام يدیشر ،

633 ناخاضر :

928 , 807 , 756 , 699 , 582 , 581 , 265 , 264 , 160 نیریشرصق :) رد  رقتسم  نارادساپ  هاپس  هدنامرف  ) ییاضر

144 فسوی : یناوضر ،

979 یقارع :) هدنهانپ   ) بوقعی نیسحریم ، دعر 

783 رصم :) ناتسداد  ) یبرعلا هعقر 

404 تارکمد :) بزح  وضع  ) دمحم روپناضمر ،

232 یس.یب.یب :) رسفم  ) ناج رنر ،

1359 , 1357 , 1162 , 1161 , 1160 هللا :) تیآ  ) قداصدیس یناحور ،
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1173 مالسالا :) تجح  ) يداه یناحور ،

831 لاردف :) ناملآ  عیانص  نویسرادف  سیئر   ) فلدور كات ، شندور 

1372 ص :
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348 یس.یب.یب :) راگنربخ  ) سکلا يدور ،

407 ورسخ : هبزور ،

521 هل :) هموک  ینادنز  ) دمحا یناهبزور ،

1341 , 954 هسنارف :) يروهمج  تسایر  يادیدناک  ) لشیم راکور ،

1355 , 1133 , 481 , 158 کیرا : ولور ،

175 , 137 , 135 اماناپ :) روهمج  سیئر   ) ویور

1118 , 838 ا.ا.ج : شترا  كرتشم  داتس  تسایر 

873 جرج : یلپیر ،

1302 , 1191 , 829 , 637 , 575 , 530 , 517 , 419 اکیرما :) يروهمج  تسایر  دزمان  ) دلانور ناگیر ،

327 ریشدرا : يدهاز ،

164 هل :) هموک  ینادنز  ) لیعامسا هدبز ،

1316 , 1313 , 1183 , 725 , 703 رهشمرخ :) نادابآ و  بالقنا  ناتسداد  ) رگرز

872 يرادهب :) ریزو   ) یسوم رگرز ،

614 , 388 , 249 ناتسبرع :) تفن  ریزو  ) دمحا ینامی ، یکز 

121 دماح : خیش  تادیوز ،

121 مادص : تادیوز ،

204 (س :) بنیز

1337 , 1324 , 919 , 918 , 795 , 794 مود : لپ  ناژ 

171 نتسدراکسیژ :

953 لاغترپ :) ریزو  تسخن  ) وکسیسنارف ورینراکاس ،

1292 , 1290 , 1287 , 448 , 417 , 376 , 34 هدنسیون :) ) ریپ رجنیلاس ،

1359 , 1351 , 1304 , 1242 , 1180 , 1085 , 593 , 415 اماج :) ناریا -  ناملسم  مدرم  یبالقنا  شبنج  ربهر  ) مظاک یماس ،

800 تیلم :) همانزور  هدنسیون  ) نهوک هیماس 
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774 , 68 اکیرما :) هجراخ  ریزو  نواعم  ) دلوراه زردناس ،

130 ییاکیرما :) تاماقم  زا  ) لاه سردناس ،

667 رفدیواج : ناوتس 

657 (: نارلهد ینابزرم  تسرپرس   ) دارم یلع  ینافلد ، ناوتس 

667 یناساول : ناوتس 

667 رفظم : ناوتس 

1364 , 1363 , 1349 , 1342 , 1313 , 1294 , 1290 , 1249 , 1250 , 1226 , 1063 , 967 , 693 , 478 , 477 , 424 , 415 , 44 , 34 هللا : تزع  یباحس ،

415 هللادی : یباحس ،

,1259 , 1210 , 1208 , 1150 , 1148 , 1047 , 930 , 881 , 880 , 848 , 806 , 805 , 761 , 754 , 753 , 712 , 711 , 654 , 291 هللا : یلو  یحالف ، پیترس 
1357 , 1356 , 1338 , 1333 , 1325

1361 , 1209 , 1116 شترا :) داتس  سیئر  نیشناج  ) يراد نیما  پیترس 

1356 , 1347 , 1325 , 1143 , 1048 , 1016 , 886 , 807 , 706 , 669 , 538 , 463 , 271 , 270 , 266 , 265 , 160 فاج : رادرس 

1147 یقارع :) رسفا  ) رابج درگرس 

602 مزر : تریح  درگرس 

838 دابآ :) حلاص  يرمرادناژ  گنه  نواعم  ) يداونشر درگرس 

1260 جدننس :)  28 رکشل هدنامرف  نواعم  ) یماس درگرس 

53 بالقنادض :) ) یسابع درگرس 

945 زاریش :) يرمرادناژ  هدنامرف  ) دراطع درگرس 

667 رای : یلع  درگرس 

757 یهرز :) رکشل 81  یمومع  طباور  سیئر  ) نتورف درگرس 

1219 ادیوه :) یتینما  نواعم  ) یلضاف رکشلرس 

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا  ) نلآ گنهرس 

1015 , 972 , 930 , 844 , 757 , 704 , 657 , 582 هاشنامرک :) يرمرادناژ  هدنامرف  ) ینایخا گنهرس 
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773 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا  ) پاکسا گنهرس 

928 , 879 رذوبا :) ناگداپ  هدنامرف  ) یساملا گنهرس 

547 دزی :) ینابرهش  نواعم  ) ییاجر گنهرس 

1203 یقارع :) پیت  هدنامرف  ) حلاصدیشر گنهرس 

1283 , 1269 , 321 , 320 , 123 باکت :) تارکمد  بزح  نارس  زا  ) یناوضر گنهرس 

543 شترا ) ناهدنامرف  زا  ینای ( یکز  گنهرس 

1352 شترا :) رسفا  ) یمیرک داتس  گنهرس 

848 , 213 یهرز :) رکشل 81  هدنامرف  ) یبارهس گنهرس 

263 مالیا :) هاشنامرک و  يرمرادناژ  نواعم   ) يرایرهش گنهرس 

1362 , 1361 , 1252 , 1211 , 1208 , 1206 , 1205 , 1116 , 1114 , 1078 , 1020 , 1019 , 544 جدننس :)  28 رکشل هدنامرف   ) يردص گنهرس 

504 درجورب :) ینابرهش  سیئر  ) يزیزع گنهرس 

667 يرداق : گنهرس 

521 , 520 ینارماک : گنهرس 

1254 زاریش :) ینابرهش  سیئر  ) شوایک گنهرس 

667 يریشم : گنهرس 

76 داباهم :) ناگداپ  هدنامرف   ) هداز فجن  گنهرس 

669 يراگرز :) نارس  زا   ) يدنب شقن  گنهرس 

1115 ناتسدرک :) ینابرهش  سیئر  ) ادیوه گنهرس 

1130 , 883 ا.ا.ج :) ینابرهش  نواعم  ) دیحو گنهرس 

836 , 810 , 807 , 699 , 435 نیریشرصق :) هاپس  لوئسم  ) نبرذآ ناورس 

669 قارع :) لماع  ) هزبس ناورس 

656 نیریشرصق :) نابزرم  نیشناج   ) يدابآ يدهم  ناورس 

1147 یقارعرسفا :) ) میهاربا قیفو  ناورس 
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1306 , 609 , 554 قلخ :) نیدهاجم  وضع  ) اضردمحم یتداعس ،

1322 , 770 نانبل :) رد  لیئارسا  لماع  ) دادح دعس 

1373 ص :
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784 هرهاق :) هاگشناد  داتسا  ) میهاربا نیدلادعس 

910 تیوک :) ریزو  تسخن  ) هللادبعدعس

143 بوقعی : خیش  يدعس ،

951 ناتسبرع :) هجراخریزو   ) لصیفلادوعس

827 ناریا : رد  یبرغ  ناملآ  ریفس 

1337 , 1331 , 1327 , 920 , 870 , 826 , 741 ناریا : رد  نپاژ  ریفس 

1281 , 339 , 303 , 287 , 251 , 250 , 232 , 230 , 196 ناریا : رد  يوروش  ریفس 

1055 , 83 , 47 ناریا :  رد  قارع  ریفس 

1331 , 870 , 827 ناریا : رد  هسنارف  ریفس 

1324 , 797 ناریا : رد  ژورن  ریفس 

1362 , 1225 , 1224 , 159 ردص :) ینب  ناکیدزن  زا  ) دمحا نایتمالس ،

1297 , 1044 , 514 ناتسبرع :) عافد  ریزو  ) زیزعلادبع نب  ناطلس 

901 , 462 , 120 سوباق : ناطلس 

765 دمحم : لگ  یناطلس ،

974 قارع :) لماع   ) حلاصردان نامیلس ،

759 مالسالا :) تجح   ) ینامیلس

1313 , 693 ییاراد :) داصتقا و  ریزو  ) اضر یمیلس ،

1362 , 1220 یلم :) ههبج  لکریبد  ) میرک یباجنس ،

1272 , 180 قارع :) یلاید  رادناتسا   ) هللادبع مجنا  لیهس 

773 , 772 ناگورگ :) ) فزوج تیئوس ،

1355 , 1141 مایلیو : ناویلوس ،

750 نامجاهم :) ناگورگ   ) مرک ینغ  يرمک ، هایس 

878 قارع :) ياملع  زا  هللا ، تیآ  ) هیوبیس

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1536 

http://www.ghaemiyeh.com


1113 یقارع :) دنمراک  ) دمحمدیس نیسحدیس 

1361 , 1283 , 1280 , 1206 , 1148 , 1077 , 708 , 544 , 320 , 267 تارکمد :) بزح  وضع  ) یلعدیس

270 درک :) حلسم  ياه  هورگ  نارس  زا  ) حلاص دارمدیس ،

270 درک :) حلسم  ياه  هورگ  نارس  زا  ) هللادبع دارمدیس ،

216 هیمورا :) هقطنم  ياه  ناخ  زا   ) یسومدیس

66 نسحدمحم : روپداش ،

,940 , 939 , 841 , 805 , 654 , 587 , 585 , 468 , 467 , 316 , 315 , 314 , 310 , 181 شترا :) كرتشم  داتـس  سیئر  راسمیت ، ) يداهدـمحم رهمداـش ،
1356 , 1350 , 1346 , 1329 , 1303 , 1293 , 1283 , 1212 , 1208 , 1207 , 1155 , 1147 , 1075 , 1008

988 , 874 , 564 , 115 دیدج : نب  یلذاش 

408 شترا :) ناهدنامرف  زا   ) رکاش

956 ناتسناغفا :) هجراخ  ریزو  ) تسود دمحم  هاش 

1344 , 995 کیپملا :) هتیمک  سیئر   ) نیسح ینیسح ، هاش 

تاحفص زا  يرایسب  رد  هاش ¬ : . . .  اضردمحم  عولخم ، هاش  هاش ،

878 قارع :) ياملع  زا  مالسالا ، تجح  ) یلعدیس يدورهاش ،

1314 , 878 , 704 هللا :) تیآ  ) دمحمدیس يدورهاش ،

878 قارع :) ياملع  زا  هللا ، تیآ  ) رغصا یلع  خیش  يدورهاش ،

1172 ناجنز :) نویناحور  زا  مالسالا ، تجح   ) یعاجش

1042 , 722 مظاک : يزاریش ، نیدلا  فرش 

1042 , 615 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) ریش ءاکرش ،

736 اکیرما :) تاماقم  زا  ) جروج نمرش ،

1365 , 1255 , 1254 یقتدمحم : یتعیرش ،

1034 هاش :) ریزو  تسخن  ) یماما فیرش 

324 لیعامسا : هداز ، فیرش 
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973 رهشمرخ :) هاپس  وضع  ) بارهذ فیرش ،

1068 قارع :) لماوع  زا  ) بارض فیرش ،

765 تارکمد :) بزح  ناگورگ  ) فیرش یفیرش ،

1170 ملعم :) تیبرت  هاگشناد  سیئر  ) رفعج راعش ،

910 , 180 تیوک :) رد  ناریا  ریفس  ) یلع یناکدرا ، سمش 

1360 , 1199 , 911 نانبل :) نایعیش  سلجم  سیئر  بیان  ) يدهمدمحم نیدلا ، سمش 

628 رصم :) ياسیلک  ربهر  هفیلخ ، ) موس هدونش 

1306 , 1088 , 609 راکیپ :) هورگ  تیزکرم  وضع  ) یقت مارهش ،

1113 قارع :) يا  هتسه  صصختم  ) نیسحدیس یناتسرهش ،

796 لیج : رکوش ،

164 هل :) هموک  ینادنز  ) يدمحا خیش 

270 فسوی : جاح  هلس ، خیش 

432 همیخلا :) سأر  مکاح  ) یمساقلا دمحم  نب  رقص  خیش 

541 ردص :) هللاا  تیآ  مداخ  ) هللادبع خیش 

1276 , 385 , 271 هرایب : نامثع  خیش 

1356 , 1144 , 538 , 75 يدلاخ : نامثع  خیش 

669 , 666 , 220 يدنبشقن : نامثع  خیش 

نیدلازع خیش  ینیسح ، نیدلازع ¬  خیش 

542 ینیسح :) نیدلازع  خیش  رتفد  ) یمالسالا خیش 

1364 , 1350 , 1320 , 1304 , 1295 , 1234 , 845 , 760 , 759 , 588 , 492 هللا :) تیآ   ) يزاریش

1332 , 1329 , 924 , 884 , 878 , 775 هللا :) تیآ   ) هللادبعدیس يزاریش ،

1343 , 1329 , 1322 , 1073 , 985 , 980 , 942 , 844 , 775 , 705 هللا :) تیآ   ) دمحمدیس يزاریش ،

878 یلعدمحمدیس : يزاریش ،
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492 هللا :) تیآ  ) دومحمدیس يزاریش ،

773 , 772 ناریا : :) رد  اکیرما  لماوع  زا  لناک ( رفیش ،

1332 , 878 رهاوج : بحاص 

324 دابآ :) مرخ  بالقنا  هاگداد  یضاق  مالسالا ، تجح  ) یقداص

885 ناتسزوخ :) یمالسا  بالقنا  ناتسداد  ) یقداص

974 یقارع :) رسفا  ) ردان نامیلس ، حلاص 

1113 یقارع :) دنمراک  ) دمحم يرخف ، حلاص 

1374 ص :
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164 هل :) هموک  ینادنز  ) حلاص

875 نمهی :) روهمج  سیئر  ) هللادبع یلع  حلاص ،

1362 , 1338 , 1304 , 1296 , 1287 , 1286 , 1275 , 1224 , 1215 , 1101 , 1027 , 936 , 598 , 597 , 497 , 415 , 354 , 215 , 59 , 58 مشاه : نایغابص ،

,541 , 540 , 539 , 537 , 519 , 518 , 491 , 488 , 484 , 472 , 471 , 461 , 401 , 381 , 353 , 261 , 243 , 142 , 121 , 51 , 50 , 49 , 47 نیسح : مادص 
,751 , 750 , 748 , 747 , 742 , 731 , 706 , 705 , 682 , 663 , 662 , 661 , 658 , 654 , 653 , 647 , 633 , 632 , 592 , 590 , 589 , 587 , 584 , 583
,911 , 902 , 890 , 889 , 864 , 863 , 846 , 845 , 844 , 834 , 833 , 832 , 823 , 822 , 817 , 816 , 814 , 808 , 807 , 804 , 792 , 781 , 775 , 760
,1085 , 1084 , 1073 , 1067 , 1057 , 1013 , 1010 , 1009 , 1001 , 1000 , 999 , 988 , 983 , 982 , 981 , 971 , 967 , 940 , 938 , 936 , 935 , 932
,1323 , 1319 , 1312 , 1310 , 1307 , 1303 , 1295 , 1289 , 1288 , 1278 , 1269 , 1200 , 1198 , 1163 , 1146 , 1144 , 1142 , 1112 , 1103 , 1095

1350 , 1346 , 1342 , 1338 , 1328 , 1325

1346 , 1345 , 1343 , 1337 , 1202 , 1012 , 1011 , 1000 , 923 , 52 , 51 ردصدیهش :) رهاوخ  دیهش ، ) يدهلا تنب  ردص ،

1313 , 693 یناگرزراب :) ریزو  ) اضر ردص ،

923 ردص :) هللا  تیآ  ناکیدزن  زا   ) نیسحدیس ردص ،

,925 , 924 , 923 , 922 , 911 , 877 , 876 , 847 , 759 , 775 , 644 , 633 , 662 , 589 , 588 , 541 , 52 , 51 دیهش :) هللا ، تیآ  ) رقابدمحمدیـس ردص ،
,1202 , 1201 , 1200 , 1147 , 1145 , 1112 , 1103 , 1102 , 1073 , 1047 , 1034 , 1032 , 1013  , 1012 , 1011 , 1000 , 983 , 982 , 979 , 926

1360 , 1356 , 1352 , 1350 , 1349 , 1348 , 1346 , 1345 , 1343 , 1337 , 1336 , 1332 , 1304 , 1303 , 1299

949 دمحا : يداوجدیس ، جاحردص 

979 یقارع :) هدنهانپ  ) يدهم حلاص ، یقدص 

559 بالقنا :) نیدهاجم  يادهش  زا  ) یتافص

1209 , 445 , 61 میحر : يوفص ،

449 یبرغ :) ناجیابرذآ  كاواس  سیئر  ) نایدایص

938 , 901 , 196 ناتسکاپ :) روهمج  سیئر  ) قحلاءایض

583 , 540 , 539 مالیا :) رادناتسا  نواعم  ) یئایض

,878 , 863 , 775 , 748 , 659 , 658 , 518 , 517 , 487 , 486 , 484 , 432 , 401 , 381 , 140 , 139 , 50 , 49 قارع :) ریزو  تسخن  نواـعم  ) زیزع قراـط 
1319 , 1310 , 1297 , 1291 , 1289 , 1288 , 1002 , 926

1356 , 1144 , 1114 , 433 لالج : ینابلاط ،

990 , 776 , 715 , 552 , 456 , 84 , 53 هللا :) تیآ  ) دومحمدیس یناقلاط ،
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886 قارع :) لماوع  زا  ) دمحم کبرهاط ،

670 , 271 , 270 گیبدمحم :) ) دمحمدمحم گیب ، رهاط 

1016 , 670 , 271 , 270 گیبدماح :) ) دمحم گیبرهاط ،

1278 , 286 , 248 ناهفصا :) هعمج  ماما  هللا ، تیآ  ) يرهاط

867 لیلخ : ییابطابط ،

877 قارع :) ياملع  زا  ) یقتدمحمدیس ییابطابط ،

1346 , 1321 , 1291 , 1269 , 1126 , 1011 , 963 , 950 , 949 , 769 , 427 , 119 , 118 قداص : ییابطابط ،

891 , 534 قارع :) تفن  ریزو  ) میرکلادبع هط 

1288 , 392 , 383 , 267 ناتسدرک :) بالقنادض  نارس  زا  ) يردب رهاظ 

,1027 , 1026 , 838 , 761 , 755 , 753 , 657 , 602 , 601 , 495 , 325 , 294 , 293 , 291 روشک :) يرمرادناژ  هدـنامرف  پیترـس ، ) یلع مساق  داژنریهظ ،
1305 , 1281 , 1118 , 1077

1349 , 1047 هواپ :) هاپس  لوئسم  ) يدباع

1113 ثعب :) بزح  نیفلاخم  زا  ) هقاصع میلسرماع 

601 یبرغ :) ناجیابرذآ  قباس  رادناتسا  ) یسابع

1328 , 836 يورسخ :) زرم  هاپس  تایلمع  هدنامرف  ) نیدباع یسابع ،

843 یقارع :) زرابم  ) نیسح هاشلادبع ،

1307 , 637 , 140 تیوک :) هجراخ  ترازو  لیفک  ) اضر نیسح ، زیزعلادبع 

783 , 512 , 511 رصم :) دیقف  روهمج  سیئر  ) لامج رصان ،) ) رصانلادبع

603 نیدلازع :) خیش  رتفد   ) نمحرلادبع یهلادبع ،

706 مادص :) ناکیدزن  زا  ) نیسح ناندع 

,1281 , 1279 , 1199 , 1096 , 1074 , 1055 , 974 , 934 , 874 , 817 , 804 , 782 , 715 , 616 , 540 , 514 , 485 , 461 , 290 , 257 رـسای : تافرع ،
1360 , 1328 , 1325 , 1306 , 1297 , 1295

1253 تارکمد :) بزح  وضع  ) يزیزع

750 ازریمدیس : يزیزع ،
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750 نیسحلادبع : يزیزع ،

415 هللا : بیبح  ناملسم ، يدالوارکسع 

783 هیروس :) نیملسملا  ناوخا  ربهر   ) رعتلا ماصع 

1065 , 1064 اکیرما :) رد  لوتقم  يوجشناد  ) نژیب ینایتشآ ، یئاطع 

805 قارع :) رد  فاس  هدنیامن   ) دمحالا ماظع 

1297 , 521 , 501 , 500 دیعس : یقیقع ،

271 نامثع : نوطچالع ،

416 , 414 مظعا : یناقلاط ، ییالع 

911 یقارع :) رسفا  ) فسوی یلع 

1375 ص :
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1216 , 1055 , 511 , 335 , 284 مالسلا : هیلع  یلع 

163 هل :) هموک  وضع  ) رباص هانپ ، یلع 

1143 , 402 قارع :) لماوع  زا   ) هصالخ نسح  یلع 

521 هل :) هموک  بزح  ناگورگ  ) نیسح هداز ، یلع 

1117 دیهش :) نابهورگ  ) یلع هداز ، یلع 

271 روشک :) برغ  بالقنادض  یگنهامه  هتیمک  وضع  ) رای یلع 

321 تارکمد :) بزح  وضع  ) دمحا یضویع ،

ناتسزوخ رادناتسا  دمحم ¬  یضرغ ،

878 قارع :) ياملع  زا  مالسالا ، تجح  ) رقاب خیش  يورغ ،

1340 , 1300 , 1129 , 964 , 555 , 554 , 416 , 414 مالسالا :) تجح  ) يداه يرافغ ،

1175 ناتسزوخ :) رادناتسا  ) درف يروفغ 

947 نیدلا : لالج  یسراف ،

1351 , 1174 , 1089 زیربت :) هاگشناد  سیئر  ) یقوراف

1300 , 1284 , 1274 , 1273 , 548 , 328 , 202 , 192 , 191 يرادهب :) ریزو  نواعم  ) جریا لضاف ،

1363 , 1230 لباب :) هدنیامن  ) دمحم لضاف ،

1117 زابرس :) ) ردان یلضاف ،

1362 , 1220 زورما :) ناریا  هورگ  ربهر  ) دیعس یمطاف ،

276 رتکد :) ) نیسحدیس یمطاف ،

957 مانتیو :) ریزو  تسخن  ) گنود ناو  ماف 

185 هل :) هموک  بزح  وضع  ) دیشر یحاتف ،

1111 یناگرزاب :) ترازو  نواعم  ) نیدلا عاعش  یحاتف ،

164 هل :) هموک  نافلاخم  زا  ) نیدلا جات  املعلارخف ،

164 هل :) هموک  ینادنز  ) نیدلا نیعم  املعلارخف ،
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1113 تلود :) فلاخم  یقارع  سانشراک   ) حلاصدمحم يرخف ،

797 ژورن :) هجراخ  ریزو  ) تنوک دنول ، ندیارف 

765 نیسح : یخرف ،

867 دمحم : یلع  نیزرف ،

513 دمحم : یسوطرف ،

1300 , 548 , 323 درجورب : رادنامرف 

,1017 , 929 , 894 , 700 , 654 , 404 , 386 , 385 , 383 , 188 , 132 , 126 , 112 , 106 , 58 , 57 , 56 , 47 حلسم :) ياهورین  لک  هدنامرف  ) اوق لک  هدنامرف 
1357 , 1334 , 1273 , 1154 , 1078 , 1076

213 اجازن : هدنامرف 

646 للم :) نامزاس  رد  ناریا  هدنیامن  ) روصنم گنهرف ،

1229 هیمورا :) هاگشناد  تسرپرس  ) يدوهرف

1117 شترا :) رسفا  ) رودو هدنزورف ،

1309 , 1304 , 1270 , 1253 , 1118 , 1115 , 1101 , 838 , 648 , 593 , 292 , 291 , 132 , 59 , 54 , 40 شویراد : رهورف ،

179 يرصم :) یبالقنا  ) دیجملادبع دیرف ،

282 مالسالا :) تجح  ) یقتدمحم یفسلف ،

169 , 168 زیزعلادبع : نب  دهف 

690 ایلاتیا :) سلجم  هدنیامن  ) سیرول انوتروف ،

1254 زاریش :) هاپس  هدنیامن  ) يزوریف

1269 , 121 لداع : یلصیف ،

402 یکم : یلصیف ،

,449 , 440 , 439 , 355 , 319 , 312 , 310 , 295 , 267 , 253 , 246 , 214 , 185 , 184 , 144 , 143 تارکمد :) بزح  لکریبد   ) نامحرلادـبع ولمـساق ،
,1279 , 1278 , 1273 , 1270 , 1217 , 1155 , 1101 , 1099 , 1027 , 1025 , 1024 , 989 , 940 , 939 , 601 , 544 , 498 , 495 , 494 , 466 , 464 , 450

1352 , 1347 , 1344 , 1339 , 1305 , 1296 , 1295 , 1293 , 1292 , 1286 , 1282 , 1280

1362 , 1220 , 1219 ناریا :) بزح  لکریبد  ) لضفلاوبا یمساق ،
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1284 , 325 , 324 دمحم : یضاق 

1334 , 1315 , 1306 , 1105 , 1077 , 892 , 675 , 610 , 609 , 510 , 443 , 442 بالقنا :) لک  ناتسداد  هللا ، تیآ  ) یلع یسودق ،

1360 , 1332 , 1325 , 1301 , 1279 , 1200 , 1097 , 997 , 958 , 875 , 874 , 804 , 784 , 563 , 562 , 461 , 258 , 156 رمعم : یفاذق ،

567 هاش :) شترا  نارس  زا   ) یغاب هرق 

758 نارهم :) رادنامرف   ) ثرمویک یغاد ، هرق 

,200 , 197 , 196 , 175 , 158 , 157 , 148 , 139 , 138 , 136 , 116 , 100 , 91 , 51 , 44 , 42 , 41 , 30 , 28 , 27 ناریا :) هجراخریزو   ) قداـص هداز ، بطق 
,426 , 413 , 372 , 365 , 364 , 348 , 347 , 346 , 307 , 306 , 305 , 304 , 302 , 301 , 288 , 287 , 251 , 250 , 242 , 232 , 231 , 230 , 209 , 201
,697 , 696 , 695 , 694 , 679 , 678 , 677 , 639 , 591 , 585 , 577 , 565 , 564 , 540 , 533 , 532 , 531 , 486 , 484 , 479 , 478 , 474 , 458 , 454
,1076 , 1063 , 1052 , 1047 , 1042 , 1012 , 1010 , 1000 , 981 , 960 , 929 , 928 , 874 , 873 , 871 , 862 , 859 , 832 , 781 , 747 , 741 , 729
,1301 , 1298 , 1295 , 1291 , 1285 , 1282 , 1281 , 1278 , 1277 , 1275 , 1274 , 1272 , 1271 , 1241 , 1196 , 1195 , 1194 , 1141 , 1134 , 1102

1364 , 1360 , 1355 , 1349 , 1345 , 1343 , 1340 , 1337 , 1332 , 1328 , 1319 , 1318 , 1313 , 1312 , 1303 , 1302

1117 دیهش :) زابرس  ) نسح هداز ، یلق 

982 نانبل :) نایعیش  ياروش  وضع  ) رمالادبع نالاباک ،

1318 , 1298 , 1294 , 741 , 572 , 527 , 526 , 479 , 477 , 35 فقسا :) ) یچوپاک

تاحفص زا  يرایسب  رد  اکیرما :) روهمج  سیئر  ) یمیج رتراک ،

1277 , 969 , 963 , 830 , 260 , 239 اکیرما :) هجراخ  ترازو  يوگنخس  ) گنیدوه رتراک ،

399 ناریا : رد  دئوس  ترافس  رادراک 

,304 , 302 , 301 , 299 , 27 ناریا : رد  سیئوس  ترافس  رادراک 
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1282 , 350 , 347

1332 , 957 , 876 لدیف : ورتساک ،

953 ایلاتیا :) ریزو  تسخن  ) وکسیسنارف اگیساک ،

1088 تفن :) ندش  یلم  تضهن  ناربهر  زا  هللا ، تیآ  ) یناشاک

1276 , 1212 , 848 , 221 تاناماروا :) هواپ و  رادنامرف   ) رصان یمظاک ،

830 ییاکیرما :) ناگورگ  ) مایلیو نیفاک ،

1341 , 966 , 965 سیلگنا :) رگراک  بزح  ربهر  ) زمیج ناهالاک ،

830 ییاکیرما :) ناگورگ  ) سوگیلاک

389 , 300 , 27 سیئوس :) ترافس  یتاعوبطم  هتسباو   ) سوکرام رزیاک ،

665 نامثع : هلوتک ،

665 یلع : هلوتک ،

1293 , 461 ییاکیرما :) رسفم  ) فیزوج تفارک ،

1307 , 639 شیرتا :) مظعاردص  ) ونورب یکسیارک ،

1286 , 1282 , 602 , 494 , 354 , 310 روشک :) برغ  رد  ماما  هدنیامن  ) نیسح ینامرک ،

120 ییاکیرما :) روتانس  ) نوتسمرک

1336 , 1308 , 916 , 789 , 788 , 640 , 618 , 46 اکیرما :) هجراخ  ریزو  نواعم  ) نراو رفوتسیرک ،

271 حاتف : گب ، میرک 

270 درک :) حلسم  ياه  هورگ  نارس  زا  ) یمیرک

404 تارکمد :) بزح  وضع  ) دمحا یمیرک ،

867 دمحم : یمیرک ،

521 نامحرلادبع : یئارسک 

1296 , 893 , 506 , 505 هاپس :) داتس  سیئر  ) فسوی زودهالک ،

826 ایلاتیا :) هجراخ  ریزو  ) ویلیما وبملک ،
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773 , 772 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا   ) رفیش لنلک ،

174 دوصقم : سیدولک ،

913 رصم :) عافدریزو   ) یلع نسح  لامک 

225 نیسح : یلامک ،

163 هل :) هموک  وضع  ) قیدص رگنامک ،

1341 , 965 , 637 , 417 , 304 , 43 , 34 دراودا : يدنک ،

1353 , 1108 ازییول : يدنک ،

1108 ناگورگ :) ) دهروم يدنک ،

428 ییاکیرما :) ناگورگ  ) مایلیو زلاوک ،

954 تومله : لوک ،

917 , 400 , 399 اکیرما :) عافد  ریزو  نواعم   ) تربار وموک ،

774 اکیرما :) هجراخ  ترازو  تاماقم  زا  ) رتیپ لیتسنوک ،

1355 , 1351 , 1290 , 1134 , 1133 , 1084 , 1083 , 410 هدوت :) بزح  لکریبد  ) نیدلارون يرونایک ،

1294 , 1277 , 1270 , 645 , 479 , 474 , 238 , 200 , 176 , 175 , 158 , 152 , 137 , 136 , 73 , 26 يرنه : رجنیسیک ،

628 يرصم :) یناحور  ) دیمحلادبع خیش  کشیک ،

1293 , 457 گنوس : لیا  میک 

1309 , 650 تارکمد :) بزح  وضع  ) لیلج یناداگ ،

173 کید : سوگ ، هلاگ 

1322 , 1297 , 780 , 514 دنه :) ریزو  تسخن  ) اردنیا يدناگ ،

1355 , 1139 , 72 ایناتیرب :) ریفس   ) ناج ماهارگ ،

,172 , 160 , 159 , 146 , 138 , 136 , 119 , 118 , 116 , 102 , 98 , 91 , 75 , 72 , 71 , 68 , 35 , 33 , 32 , 30 , 29 , 26 , 24 , 23 ییاکیرما : ياه  ناگورگ 
,420 , 418 , 398 , 397 , 396 , 378 , 375 , 372 , 345 , 300 , 260 , 259 , 256 , 255 , 241 , 240 , 239 , 238 , 209 , 208 , 200 , 175 , 174 , 173
,1269 , 1267 , 1109 , 1108 , 1066 , 1062 , 1060 , 1045 , 963 , 957 , 953 , 919 , 916 , 860 , 830 , 772 , 771 , 483 , 481 , 479 , 474 , 452 , 428

1353 , 1350 , 1340 , 1332 , 1322 , 1317 , 1308 , 1291 , 1290 , 1287 , 1286 , 1275 , 1272 , 1270
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956 يوروش :) هجراخریزو  ) هردنآ وکیمورگ ،

434 یئازخ : نابهورگ 

813 دیهش :) ) روصنم ینامیلس ، نابهورگ 

773 ناریا :) رد  اکیرما  لماوع  زا  ) یلیرگ

1285 , 924 , 911 , 588 , 542 , 541 , 351 هللا :) تیآ  ) یناگیاپلگ

416 , 414 مالسالا :) تجح  ) یلع يروفغ ، هدازلگ 

1108 كرامناد :) ریزو  تسخن   ) روجرکنآ نسنگ ،

963 , 958 , 954 , 798 , 427 یبرغ :) ناملآ  هجراخ  ریزو   ) شیرتید سناه  رشنگ ،

619 میرک : درفرهوگ ،

162 ناژار :) ياه  ناخ  زا   ) یسوم هداز ، ینالیگ 

415 سلجم :) يادیدناک  ) هلادسادیس يدروجال ،

1006 ناملآ :) داصتقا  ریزو   ) فارگوتا فودلسال ،

270 شروک : یئاشال ،

917 ایلاتیا :) عافدریزو  ) ویلل دیروگال ،

1291 , 1287 , 572 , 527 , 479 , 427 , 379 , 302 ناریا :) رد  سیئوس  ریفس  ) کیرا گنال ،

1311 , 949 , 673 مالسالا :) تجح  ) یتوهال

17 هدنسیون :)  ) اضریلع ناگداز ، هللا  فطل 

932 قارع :) تاعالطا  ریزو  ) مساج فیصن  فیطل 

1133 , 465 , 363 نینل :

618 اکیرما :) رد  ناریا  ترافس  وضع  ) نیسحدمحم یناساول ،

173 زمیج : زپول ،

173 يرام : زپول ،

130 , 68 , 67 , 23 دراچیر : راگول ،
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958 تربره : یکسنیول ،

564 ییاکیرما :) ) تربار یل ،

1341 , 964 , 920,963 خرس :) بیلص  کشزپ  ) درانرب دنیکبیل ،
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528 ناریا :) رد  اکیرما  ترافس  رادراک  ) سورب نگنیل ،

1098 رفص : یلع  ینمؤم ،

970 ینیطسلف :) ياه  نامزاس  وضع  ) ررشوبا دجام 

479 سناه : كرام ،

336 سکرام :

هاشنامرک رادناتسا  زورهب  یئوکام ،

831 , 737 , 691 دنلزوین :) ریزو  تسخن  ) تربار نودلوم ،) ) نودلام

262 قارع :) میژر  لماع  ) نیسحلادبع يداو ، کلام 

669 قارع :) میژر  لماع  دمحم ، هب  فورعم  ) چوک هم  هحمام ،

267 تمکح : يدمام ،

601 تارکمد :) بزح  وضع  ) رافص يدمام ،

267 لصیف : يدمام ،

573 , 117 , 98 , 36 رتلاو : لیدنام ،

838 ناتسزوخ :) يرادناتسا  نالوئسم  زا  ) نیسح یقتم ،

1248 یلم :) کیتارکمد  ههبج  ربهر  ) يرتفد نیتم 

808 , 416 , 414 مالسالا :) تجح  ) نسحم يرتسبش ، دهتجم 

1343 , 976 یلم :) جیسب  تواقم  لوئسم  ) ریما دجم ،

538 قارع :) میژر  لماع  ) نیسحدیجم

263 قارع :) میژر  فلاخم  ) نالعش نسحم 

1338 , 935 زرابم :) تیناحور  عماج  ریبد  مالسالا ، تجح  ) هللا لضف  یتالحم ،

435 دیشر : يدمحم ،

176 رصم :) بالقنا  ناربهر  زا  ) دلاخ نیدلا ، یحم 

66 دیجم : يراتخم ،
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1354 , 1348 , 1344 , 1318 , 1125 , 1036 , 995 , 743 , 226 زیربت :) هعمج  ماما  هللا  تیآ  ) هللادسادیس یندم ،

380 یقارع :) رسفا  ) یلع نسح ، دارم 

1350 , 1072 , 758 , 582 , 546 نیریشرصق :) رادنامرف  ) هللاءاطع يدارم ،

750 دمحم : يدارم ،

561 زاگ :) یلم  تکرش  سیئر   ) دشرم

149 ماما :) طخ  يوجشناد  راکتبا ، رفولین  ) يرم

726 قارع :) لماوع  زا   ) همعندیس روپ ، يرازم 

1269 , 726 , 725 , 402 , 121 برع :) قلخ  هورگ  نارس  زا   ) يداهدیس روپ ، يرازم 

725 یضترم : روپ ، يرازم 

750 یلع : نیسح  يرورسم ،

886 قارع :) لماوع  زا  ) يدوعسم

655 قارع :) بالقنا  هاگداد  سیئر   ) يداه ملسم 

1029 , 1028 هاش :) میژر  لماوع  زا  ) یبیسم

1365 , 1364 , 1255 , 1235 هللارکش :) ) روکش ماف ، نیکشم 

721 , 510 هللا :) تیآ  ) یلع ینیکشم ،

66 دیمح : یناهارف ، يدهشم 

1042 , 615 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) یلعدمحم حابصم ،

1035 , 469 ناردنزام :) رادناتسا  ) یلعلادبع فحصم ،

1259 , 1182 , 1088 , 944 , 909 , 856 , 673 , 614 , 277 , 276 , 64 رتکد :) ) دمحم قدصم ،

812 دیهش :) رادساپ   ) اضر تخد ، یفطصم 

908 دیهش :) هللا ، تیآ  ) یضترم يرهطم ،

404 دیهش :) رادساپ  ) یسیع داژن ، یمولظم 

415 سلجم :) يادیدناک  ) دیجملادبع هاوخیداعم ،
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325 , 318 , 293 , 291 , 218 یبرغ :) ناجیابرذآ  نالاعف  زا  ) يدوبعم

644 يرادهب :) ترازو  نالوئسم  زا  ) اضردمحم يدمتعم ،

,642 , 620 , 614 , 585 , 581 , 518 , 516 , 473 , 472 , 447 , 414 , 250 , 249 , 229 , 44 , 39 بـالقنا :) ياروش  وضع  تفنریزو ،  ) ربکا یلع  رف ، نیعم 
,1306 , 1303 , 1294 , 1276 , 1198 , 1197 , 1141 , 1140 , 967 , 892 , 891 , 859 , 858 , 857 , 832 , 831 , 815 , 778 , 682 , 677 , 645 , 643

1360 , 1355 , 1342 , 1334 , 1328 , 1326 , 1312 , 1308

567 كاواس :) نالوئسم  زا   ) مدقم

1280 , 1048 , 723 يا : هغارم  مدقم 

1042 , 615 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) يدهم شخبرون ، مدقم 

999 مالیا :) هاپس  لوئسم  ) مدقم

1298 , 1285 , 1278 , 425 , 307 , 29 اکیرما :) رد  ناریا  لیکو  ) نوش دیارب ، کم 

636 , 576 ییاکیرما :) روتانس  ) جرج نرواگ ، کم 

1347 , 1344 , 1048 , 1028 , 993 مالسالا :) تجح  ) رصان يزاریش ، مراکم 

1342 , 1110 , 972 , 971 , 956 , 814 , 387 يوروش :) رد  ناریا  ریفس  ) دمحم يرکم ،

402 برع :) قلخ  نارس  زا   ) یلصیف یکم 

505 دورد :) هثداح  لوتقم  ) یلع یکم ،

1318 , 901 , 745 ندرا :) هاش  ) نیسح کلم 

335 شکارم :) هاش   ) مود نسح  کلم 

122 دیعس : یکلم ،

522 داوجدیس : یکلم ،

923 قارع :) ياملع  زا  ) قداص خیش  یکلم ،

449 هللادبع : یکلم ،

257 رصم :) سلجم  هدنیامن  ) رصان زاتمم 

,949 , 911 , 889 , 878 , 877 , 808 , 721 , 662 , 542 , 512 , 510 , 509 , 469 , 366 , 333 , 190 , 151 , 150 , 81 , 80 هلا :) تیآ  ) یلع نیسح  يرظتنم ،
1344 , 1340 , 1334 , 1297 , 1294 , 1284 , 1273 , 1271 , 1267 , 1086 , 1040 , 1033 , 996 , 950
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671 ینسمم :) رادشخب  ) یلع یشنم ،

1133 , 321 هاپس :) نالوئسم  زا  ) داوج يروصنم ،
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1133 ندنل :) زمیات  هدنسیون  ) رمیتروم

1351 , 1284 , 1091 , 984 , 473 , 339 , 338 , 337 روشک :) لک  ناتسداد  هللا ، تیآ  ) میرکلادبعدیس یلیبدرا ، يوسوم 

415 مظاکدمحم : يدرونجب ، يوسوم 

1305 , 607 مالسالا :) تجح   ) نسحمدیس يزیربت ، يوسوم 

1362 , 1337 , 1267 , 1225 , 1224 , 1134 , 922 , 921 , 920 , 729 , 416 , 414 , 91,149 مالسالا :) تجح  ) دمحمدیس اه ، ینیئوخ  يوسوم 

1327 , 1298 , 1290 , 826 , 539 , 529 , 424 , 423 یلع : يدورامرگ ، يوسوم 

611 یمالسا :) بالقنا  همانزور  ریبدرس   ) نیدلا لامجدیس  يوسوم ،

769 قداصدیس : يوسوم ،

760 نارهت :) هاگشناد  رد  یقارع  نینصحتم  زا   ) هللادبع يوسوم ،

619 (ع :) رفعج نبا  یسوم 

185 هل :) هموک  وضع   ) یمالسالا خیش  الوم 

415 سلجم :) يادیدناک  ) دمحا ییالوم ،

,898 , 677 , 598 , 585 , 509 , 425 , 424 , 318 , 268 , 229 , 228 , 121 , 58 , 63 , 34 بالقنا :) ياروش  وضع  روشک ، ریزو  ) اضردمحم ینک ، يودـهم 
1359 , 1335 , 1303 , 1297 , 1291 , 1287 , 1286 , 1280 , 1276 , 1219 , 1176

913 ندنل :) رد  تاراما  ریفس  ) رجات يدهم 

405 جونهک :) ياه  ناخ  زا  ) ناخ یلع  یمیهم ،

1341 , 954 هسنارف :) يروهمج  تسایر  يادیدناک  ) اوسنارف نارتیم ،

149 ماما :) طخ  يوجشناد  ) نسحم يدامادریم ،

,1273 , 1073 , 1038 , 931 , 867 , 844 , 813 , 755 , 676 , 504 , 186 , 185 ینابرهش :) تسرپرس  روشک ، ریزو  یـسایس  نواعم  ) یفطـصم میلـسریم ،
1350 , 1312

983 , 492 قلفع : لشیم 

886 قارع :) لماوع  زا  ) میرک هدازونیم ،

1253 , 1020 , 1019 جدننس :) رادنامرف  ) یمهیم

149 ماما :) طخ  يوجشناد  ) ینیئان
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1029 ناهفصا :) قباس  یماظن  رادنامرف   ) یجان

1338 , 930 رهشوب :) هاگیاپ  هدنامرف   ) یبیطخ مکی  ادخان 

1289 , 1273 , 405 , 187 نامرک :) رارشا  زا  ) ربنق ییوران ،

386 ناغماد :) ناتسداد   ) هاشناهج رصان ،

1098 يرمرادناژ :) رسفا   ) هللاءاشنا يرصان ،

1068 قارع :) لماوع  زا  ) دمحم يرصان ،

416 , 414 مالسالا :) تجح  ) ربکا یلع  يرون ، قطان 

164 , 163 هل :) هموک  وضع  ) يرظان

308 قارع :) لماع  ) لالج یمان ،

691 مانتیو :) ریزو  تسخن  ) گنود ناو  نان 

1335 , 910 اینازنات :) روهمج  سیئر  ) سویلوژ هرریان ،

1287 , 627 , 379 رصم :) روشک  ریزو  ) لیعامسا يوبن 

164 هل :) هموک  وضع  ) بویا يوبن ،

163 هل :) هموک  وضع  ) يدهمدیس يوبن ،

164 هل :) هموک  وضع  ) دوعسم يوبن ،

1360 نانبل :) لما  شبنج  وضع  ) يرب هیبن 

1327 , 1303 , 588 هللا :) تیآ  ) یشعرم یفجن 

925 یضترمدیس : یناوجخن ،

66 داجس : یعخن ،

66 اضردمحم : یعخن ،

121 , 66 , 54 , 17 هدنسیون :)  ) يداه یعخن ،

1280 , 273 , 272 نسح : هیزن ،

1143 , 886 , 463 , 402 , 271 , 160 بالقنادض :) ) دومحم يرظن ،
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1112 توریب :) رد  ناریا  ترافس  رادباسح   ) دمحا این ، یفیظن 

670 رسناور :) هقطنم  لادوئف   ) دمحادیس ینیلعن ،

670 هاشنامرک :) نیناوخ  زا   ) نامحرلادبعدیس ینیلعن ،

670 هاشنامرک :) نیناوخ  زا  ) رداقلادبع ینیلعن ،

943 , 561 یعامتجا :) روما  راک و  ریزو  ) هداز تمعن 

1325 , 1298 , 808 , 804 , 803 , 533 قارع :) بالقنا  یهدنامرف  ياروش  وضع  ) دادح میعن 

يدنبشقن نامثع  خیش  يدنبشقن ¬ 

750 مالسالا :) تجح  ) یبنلادبع يزامن ،

1068 , 973 قارع :) شترا  لماوع  زا  ) فیرش يرصاون ،

1288 , 878 , 748 , 518 , 433 , 382 , 381 , 49 زیزع :) قراط  براض  ) ریمس مالغریم ،) ) یلعرون

748 هیدعس : یلعرون ،

1303 , 492 همالع :) ) يرون

619 قارع :) زا  هدش  هدنار  ) نسح هیرون 

185 هل :) هموک  وضع   ) دمحا وج ، کین 

249 نورزاک :) رادنامرف   ) روپ یلین 

1278 , 241 وراگیف :) هدنسیون  ) کیرتاپ نمسراو ،

135 زنیترام : ناوخ  زئوکساو ،

,919 , 795 , 770 , 730 , 639 , 618 , 617 , 531 , 517 , 482 , 429 , 376 , 275 , 256 , 174 , 68 , 51 , 32 للم :) نامزاس  لک  ریبد   ) تروک میاهدـلاو ،
1356 , 1343 , 1337 , 1144 , 999 , 981

1332 , 1324 , 874 ، 860 , 797 دنله :) ریزو  تسخن  ( ) كایردنا  ) سیردنا فگآ ، ناو 

770 لیئارسا :) عافد  ریزو  ) رزع نمزیاو ،

1300 , 557 یلم :) ههبج  وضع   ) زیورپ دنواجرو ،

1035 , 622 یلم : داشرا  ریزو 
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1317 , 738 دئوس : یناگرزاب  ریزو 

1336 , 1323 , 1317 , 1308 , 1302 , 1298 , 1269 , 737 , 618 , 575 , 527 , 300 , 238 , 237 , 27 اکیرما : هجراخ  ریزو 

617 اکیرما : يراد  هنازخ  ریزو 
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617 اکیرما : يرتسگداد  ریزو 

اضردمحم ینک ، يودهم  روشک ¬ : ریزو 

ربکا یلع  رف ، نیعم  ناریا ¬ : تفن  ریزو 

,1340 , 1308 , 953 , 639 كاکیپ :) وردنا   ) ایلارتسا هجراخریزو 

1098 زابرس :) ) یلع يدارمیسو ،

56 دیهش :) ) رغصا یلاصو ،

163 هل :) هموک  وضع  ) تسودنطو

1042 , 615 رصم :) زا  یجارخا  يوجشناد  ) نسح نایلیکو ،

415 ربکا : یلع  یتیالو ،

1098 دیهش :) زابرس  ) زیورپ یگیبدلو ،

1324 , 797 ییاکیرما :) تاملپید  ) رتیپ تاکلو ،

1140 ناریا :) رد  ناتسراغلب  ریفس  ) فچناوکیلو

,575 , 573 , 527 , 389 , 239 , 237 , 208 , 207 , 206 , 172 , 117 , 115 , 100 , 99 , 98 , 46 , 45 , 36 , 25 , 24 اکیرما :) هجراخ  ریزو   ) سوریاس سنو ،
1285 , 1277 , 1274 , 1269 , 1005 , 789 , 788 , 737 , 641 , 628

271 دیشمج : یسیو ،

271 ربنقادخ : یسیو ،

271 متسر : یسیو ،

1292 , 1196 , 1195 , 527 , 479 , 448 , 379 , 378 , 158 , 130 ینیتناژرآ :) ناگرزاب  ) روتکه نولالیو ،

415 دمحم : يدابآ ، فجن  يداه 

76 تلود :) هژیو  تئیه  هدنیامن  سدنهم ،  ) یمشاه

,995 , 994 , 818 , 816 , 790 , 747 , 679 , 678 , 620 , 508 , 478 , 477 , 424 , 415 , 65 , 42 , 34 بالقنا :) ياروش  وضع  ) ربکا یناجنسفر ، یمـشاه 
,1344 , 1323 , 1319 , 1312 , 1306 , 1297 , 1294 , 1290 , 1224 , 1222 , 1188 , 1160 , 1123 , 1091 , 1090 , 1089 , 1039 , 1038 , 1036 , 998

1357 , 1345

1202 , 1201 ردص :) هللا  تیآ  هدنیامن  ) دومحمدیس یمشاه ،
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415 سلجم :) يادیدناک  ) هتشرف یمشاه ،

1345 , 1001 , 1000 یسیلگنا :) هدنسیون  ) درف يدیلاه ،

1291 , 428 , 427 اکیرما :) هرگنک  هدنیامن  ) جرج نسناه ،

1338 , 1312 , 1055 , 1054 , 1042 , 935 , 934 , 680 , 679 , 678 ناریا :) رد  فاس  هدنیامن   ) نسحلا یناه 

147 ییاکیرما :) روتانس  ) اواکایاه

1109 الئوزنو :) روهمج  سیئر  ) ییول زنیپماکاره ،

559 بالقنا :) نیدهاجم  يادهش  زا  ) رادرنه

618 اکیرما :) هجراخ  ترازو  دنمراک  ) سرپ يرنه 

196 گنفوکاوه :

738 ینیچ :) ماقم  ) گنای ناوه 

1219 هاش :) ریزو  تسخن  ) سابعریما ادیوه ،

567 ییاکیرما :) لارنژ  ) رزیوه

1112 توریب :) رد  ناریا  رادراک  ) لالج یناجرای ،

1362 , 1340 , 1301 , 1225 , 1224 , 1222 , 1161 , 990 , 950 , 949 , 559 , 558 , 415 , 242 , 63 میهاربا : يدزی ،

167 قلخ :) نیدهاجم  وضع  ) زیورپ یبوقعی ،

54 , 17 هدنسیون :)  ) نیسح اتکی ،

1294 , 475 نیچ :) قلخ  هرگنک  سیئر  ) گنیا نیچ  هی 

270 ریگناهج : یفسوی ،

623 ناتسدرک :) قباس  رادناتسا  ) یسنوی

( یمسر ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) ناریا

,1016 , 1015 , 975 , 973 , 930 , 917 , 885 , 855 , 854 , 842 , 828 , 755 , 752 , 751 , 702 , 603 , 568 , 538 , 537 , 536 , 535 , 489 , 50 نادابآ :
1356 , 1355 , 1347 , 1342 , 1338 , 1333 , 1320 , 1319 , 1313 , 1301 , 1295 , 1204 , 1146 , 1142 , 1069 , 1068

,1021 , 994 , 764 , 667 , 544 , 542 , 392 , 391 , 359 , 342 , 310 , 309 , 268 , 266 , 246 , 235 , 216 , 214 , 162 , 60 , 53 , 20 یبرغ : ناجیابرذآ 
1357 , 1350 , 1311 , 1151 , 1119 , 1080 , 1079 , 1022
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1228 , 1198 اراتسآ :

1286 , 361 يوضر : سدق  ناتسآ 

1334 , 1284 , 897 , 608 , 469 , 336 , 186 لمآ :

282 رهشمرخ : شرورپ  شزومآ و 

1172 ناجنز : شرورپ  شزومآ و 

1311 , 1300 , 671 , 547 دزی : شرورپ  شزومآ و 

322 رهبا :

1343 , 978 ناریا : نداعم  عیانص و  یناگرزاب و  قاتا 

1363 , 1362 , 1276 , 1229 , 1219 , 1218 , 1056 , 1055 , 828 , 505 , 225 كارا :

1071 غادقآ : عافترا 

839 ربکا : هللا  تاعافترا 

886 ومب : تاعافترا 

839 غادشیم : تاعافترا 

1314 , 1300 , 714 , 713 , 547 لیبدرا :

828 ناکدرا :

844 , 758 مالیا : هاگودرا 

844 دابآ : مرخ  هاگودرا 

1338 , 844 نیریشرصق : مرگ  بارس  هاگودرا 

1338 , 931 , 521 هاشنامرک : رفولین  بارس  هاگودرا 

,390 , 383 , 359 , 354 , 314 , 313 , 312 , 311 , 310 , 294 , 293 , 292 , 291 , 269 , 253 , 218 , 216 , 215 , 214 , 213 , 163 , 161 , 76 هیمورا :
,450 , 449 , 403 , 391
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,1080 , 1079 , 1055 , 1043 , 1027 , 1023 , 1022 , 1021 , 828 , 813 , 765 , 667 , 666 , 664 , 543 , 499 , 498 , 495 , 494 , 467 , 466 , 465 , 463
,1362 , 1354 , 1353 , 1350 , 1348 , 1347 , 1321 , 1299 , 1293 , 1289 , 1283 , 1282 , 1275 , 1271 , 1229 , 1214 , 1119 , 1117 , 1113 , 1081

1363

1329 , 1299 , 1288 , 1010 , 974 , 843 , 463 , 262 , 51 , 21 دوردنورا :

755 , 752 , 382 , 245 رانکدنورا :

1328 , 1325 , 1275 , 880 , 835 , 809 , 754 , 698 , 463 , 270 , 264 , 245 , 212 , 124 هلگزا :

,881 , 844 , 841 , 840 , 838 , 811 , 808 , 758 , 754 , 748 , 705 , 583 , 582 , 540 , 535 , 519 , 518 , 488 , 433 , 308 , 263 مالیا : مالیا ، ناتـسا 
1356 , 1347 , 1345 , 1342 , 1338 , 1333 , 1329 , 1319 , 1205 , 1146 , 1072 , 1015 , 1014 , 999 , 998 , 976 , 975 , 931 , 930 , 883

,1275 , 1214 , 1098 , 1071 , 1016 , 932 , 880 , 499 , 270 , 266 , 263 , 246 , 245 , 213 , 212 , 211 , 160 ناهاشنامرک : ناتسا  هاشنامرک ، ناتـسا 
1352 , 1333 , 1296 , 1279 , 1278

1347 , 359 یبرغ : ناجیابرذآ  يرادناتسا 

498 هیمورا : يرادناتسا 

1300 زاوها : يرادناتسا 

519 , 434 مالیا : يرادناتسا 

1342 , 1303 , 1147 , 975 , 883 , 843 , 580 , 579 ناتسزوخ : يرادناتسا 

1363 , 1228 تشر : يرادناتسا 

1334 , 890 , 848 , 500 هاشنامرک : يرادناتسا 

324 ناتسرل : يرادناتسا 

1305 , 607 , 606 ناردنزام : يرادناتسا 

1361 , 1333 , 1204 , 885 , 884 برغ : دابآ  مالسا 

1353 , 1114 , 973 , 885 , 545 , 161 دابآ : مالسا 

,318 , 316 , 314 , 311 , 310 , 309 , 295 , 294 , 293 , 291 , 290 , 269 , 268 , 246 , 218 , 217 , 216 , 215 , 214 , 213 , 182 , 163 , 162 هیونشا :
,1282 , 1281 , 1278 , 1276 , 1275 , 1184 , 1022 , 941 , 666 , 601 , 544 , 498 , 495 , 450 , 449 , 440 , 439 , 383 , 358 , 357 , 354 , 325 , 320

1347 , 1339 , 1292 , 1286 , 1283

1312 , 674 تانابهطصا :
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1362 , 1335 , 1286 , 1232 , 1225 , 1224 , 1188 , 1159 , 1048 , 1029 , 928 , 898 , 844 , 828 , 636 , 360 , 289 , 286 ناهفصا :

1292 , 549 , 442 , 441 زردوگیلا :

330 , 193 نارهت : تاباختنا  رب  تراظن  نمجنا 

1300 , 1296 , 550 , 549 , 548 , 503 , 278 , 125 کشمیدنا :

1357 , 1280 , 1276 , 1153 , 881 , 267 , 221 , 219 , 185 تاناماروا :

,1068 , 930 , 885 , 868 , 856 , 855 , 839 , 828 , 756 , 755 , 713 , 703 , 662 , 661 , 610 , 606 , 547 , 537 , 491 , 487 , 283 , 211 , 186 زاوها :
1355 , 1338 , 1333 , 1328 , 1314 , 1305 , 1281 , 1273 , 1142 , 1141 , 1075

109 ریا : ناریا 

80 رهشناریا :

772 رهشهب : ناکبک  یسوساج  هاگتسیا 

247 هدقن :)  ) قاپاپ هرق  لیا 

1356 , 669 یناخلق : لیا 

271 هکرالک : لیا 

754 برغ : مالیا 

1363 , 1253 , 1230 , 1055 , 828 , 469 لباب :

1365 , 1363 , 1358 , 1355 , 1253 , 1230 , 1173 , 1130 , 1055 رسلباب :

1275 , 211 رهشمرخ :) ) فیس رازاب 

1319 , 855 , 751 نادابآ : ياه  یتیوک  رازاب 

1361 , 1209 , 545 , 502 جدننس : نارسفا  هاگشاب 

48 روشک :) برغ  یتفن  عمتجم  ) قاتالاب

1305 , 606 يزرواشک : نواعت  کناب 

967 , 645 يزکرم : کناب 

1329 , 842 لوفزد : یلم  کناب 
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,1211 , 967 , 714 یلم : کناب 

1354 , 1339 , 1323 , 1304 , 1206 , 1149 , 1119 , 1101 , 1032 , 1018 , 940 , 793 , 792 , 596 , 520 , 270 هناب :

1349 , 1213 , 1184 , 1153 , 1152 , 1047 , 881 , 880 , 848 , 545 , 538 , 213 ناگنیاب :

1305 , 1300 , 828 , 625 , 604 , 603 , 550 , 549 , 523 , 522 , 505 , 504 , 442 درجورب :

1303 , 1295 , 1275 , 839 , 838 , 580 , 490 , 211 ناتسب :

363 , 276 , 231 ناتسچولب :

886 , 212 , 76 , 75 خاش :) هقطنم ، تاعافترا ، ) ومب

1337 , 920 ینیمخ : ماما  ردنب 

1311 , 1276 , 672 , 506 , 222 , 221 یلزنا : ردنب 

1294 , 672 , 469 نمکرت : ردنب 

1321 , 765 هوانگ : ردنب 

1305 , 1219 , 828 , 608 , 154 سابعردنب :

1256 , 1234 , 1134 , 334 , 223 , 94 نیفعضتسم : داینب  نافعضتسم ، داینب 

1306 , 610 , 336 , 334 , 94 نکسم : داینب 

548 نادمه : یتسیزهب  يرادهب و 

1267 , 47 ارهز : تشهب 
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828 , 772 , 469 رهشهب :

755 ریشنمهب :

1159 , 977 , 930 , 828 , 765 رهشوب :

1357 , 1347 , 1330 , 1151 , 1149 , 1099 , 1025 , 861 , 850 , 849 , 762 , 544 , 521 , 520 , 420 , 404 , 320 ناکوب :

1292 , 441 دمحاریوب : ناتسرهش 

1334 , 893 , 321 , 320 , 125 , 76 راجیب :

1363 , 1230 دنجریب :

1234 رویرهش : ناتسرامیب 17 

1234 (ع :) اضر ماما  ناتسرامیب 

1235 , 1234 دهشم : یمطاف  رتکد  ناتسرامیب 

1234 دهشم : قدصم  رتکد  ناتسرامیب 

203 نارهت :) ) نهآ هار  ناتسرامیب 

1016 نادابآ : تفن  تکرش  ناتسرامیب 

221 تشر :) ) يدابآدسا نیدلا  لامجدیس  كراپ 

1299 , 892 , 855 , 854 , 702 , 568 , 536 , 535 نادابآ : هاگشیالاپ 

1333 , 1016 , 929 , 884 , 864 , 620 , 581 , 568 , 535 هاشنامرک : هاگشیالاپ 

855 دنلبدیب : زاگ  هاگشیالاپ 

,848 , 812 , 670 , 668 , 667 , 545 , 544 , 521 , 520 , 500 , 493 , 489 , 468 , 270 , 266 , 246 , 219 , 218 , 213 , 161 , 125 , 75 , 61 , 54 هواپ :
,1326 , 1321 , 1311 , 1280 , 1275 , 1214 , 1213 , 1212 , 1184 , 1158 , 1157 , 1152 , 1151 , 1119 , 1118 , 1117 , 1047 , 1023 , 1016 , 880

1362 , 1357 , 1354 , 1347 , 1329

266 نالشق : هاگیاپ 

537 رهشمرخ : لپ 

212 هلس : خیش  لپ 

1206 , 1205 جدننس :) يدنبرمک  هداج  رد  ) خیش لپ 
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1119 , 1099 , 1026 , 749 , 601 , 385 , 269 , 218 , 183 رهشناریپ :

828 اوشیپ :

,1334 , 1303 , 1301 , 1016 , 1015 , 932 , 929 , 892 , 885 , 837 , 831 , 811 , 745 , 742 , 581 , 580 , 568 , 536 , 535 , 242 یتفن : تاسیـسأت 
1347

245 باهذ :) لپرس  ) دابآ هزات  ياتسور 

,1126 , 1125 , 1121 , 1100 , 1092 , 1091 , 1055 , 1037 , 1036 , 1033 , 995 , 994 , 944 , 589 , 588 , 421 , 293 , 226 , 225 , , 165 , 145 زیربت :
1363 , 1358 , 1354 , 1351 , 1348 , 1344 , 1339 , 1304 , 1276 , 1232 , 1231 , 1188 , 1174

212 هلگزا :) ) لهود هپت 

1328 , 1325 , 982 , 835 , 809 , 264 شر : هپت 

241 دیشمج : تخت 

1357 , 1278 , 1158 , 1053 , 1052 , 829 , 363 , 247 ارحص : نمکرت 

1351 , 1339 , 1296 , 1099 , 1081 , 941 , 499 , 321 , 320 , 161 , 124 , 123 باکت :

1071 قاطاپ : هناخ  هبملت 

435 مامح : گنت 

656 , 245 باگنت :

1275 , 211 ناواه : هگنت 

828 ناکرسیوت :

تاحفص زا  يرایسب  رد  نارهت :

104 ناخزیورپ : هداج 

265 هاشنامرک : هب  يورسخ  هداج 

1283 , 324 لباز : نادهاز -  هداج 

1293 , 467 نارایماک : جدننس -  هداج 

467 , 439 جدننس : نارایماک -  هداج 

1319 , 750 باهذ : لپرس  دنرک -  هداج 
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1361 , 1253 , 1206 , 1205 , 1078 , 1077 , 1019 , 1018 جدننس : يدنبرمک  هداج 

1023 جدننس : ناویرم -  هداج 

1357 , 1330 , 1151 , 850 ناکوب : بآودنایم -  هداج 

1357 , 1330 , 1151 , 850 داباهم : بآودنایم -  هداج 

1309 , 772 , 684 , 645 , 478 , 425 , 424 , 273 , 153 , 40 , 35 , 34 اکیرما : هناخسوساج 

,865 , 823 , 781 , 711 , 709 , 678 , 660 , 620 , 592 , 587 , 579 , 532 , 531 , 487 , 485 , 434 , 432 , 140 , 113 , 106 , 51 , 50 یسوموبا : هریزج 
1057 , 1010 , 978 , 960 , 938 , 936

660 , 620 , 592 , 140 بنت : هریزج 

,978 , 960 , 938 , 936 , 865 , 823 , 781 , 709 , 678 , 587 , 579 , 532 , 531 , 487 , 485 , 434 , 432 , 113 , 106 , 51 , 50 گرزب : بـنت  هریزج 
1057 , 1010

,1010 , 978 , 960 , 938 , 936 , 865 , 823 , 781 , 709 , 678 , 587 , 579 , 532 , 531 , 487 , 485 , 434 , 432 , 113 , 106 , 50 کچوک : بنت  هریزج 
1057

1338 , 1328 , 1139 , 1137 , 930 , 864 , 831 كراخ : هریزج 

1356 , 1342 , 1142 , 1068 , 975 , 262 , 121 ونیم : هریزج 

601 , 218 نایدلج :

293 نالیلج :

1347 , 1286 , 1280 , 1213 , 1212 , 1184 , 1153 , 1152 , 1016 , 1015 , 972 , 880 , 669 , 354 , 322 , 271 , 267 , 266 , 161 , 122 , 61 دورناوج :

,1299 , 1250 , 1249 , 1156 , 1119 , 1101 , 1037 , 1023 , 990 , 884 , 777 , 666 , 596 , 543 , 363 , 359 , 334 , 323 , 125 , 85 یگدنزاس : داهج 
,1344 , 1333 , 1304
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1354 , 1348 , 1347

1358 , 1172 مرهج :

1288 , 386 تفریج :

122 نارادراچ :

1319 , 751 نادابآ :) ) نسحلاوبا یضوح  راهچ 

792 , 382 داباهم :) ) يدازآ هارراهچ 

1128 نارهت :) ) هیمس يدعس و  هارراهچ 

989 , 324 جدننس :) ) ادهش هارراهچ 

324 جدننس :) ) رگراک هارراهچ 

492 نارهت :) ) كدنبولگ هارراهچ 

154 (ع :) میظعلادبع ترضح  مرح 

1173 , 924 , 588 (س :) هموصعم ترضح  مرح 

662 نارهت :) ) يورم هینیسح 

661 زاوها : مظعا  هینیسح 

492 نارهت : ياه  ییالبرک  هینیسح 

244 سودرف : يدومح 

1358 , 1332 , 1318 , 1303 , 1173 , 1134 , 911 , 871 , 742 , 741 , 588 , 542 , 352 , 151 مق : هیملع  هزوح 

1304 , 980 , 924 , 775 , 588 دهشم : هیملع  هزوح 

828 هدنبادخ :

1254 ناسارخ :

,1275 , 1068 , 1014 , 974 , 973 , 885 , 726 , 703 , 655 , 537 , 535 , 534 , 513 , 490 , 489 , 443 , 442 , 353 , 282 , 211 , 210 , 121 رهشمرخ :
1347 , 1333 , 1314 , 1310 , 1299 , 1285 , 1281

352 دابآورسخ :) هقطنم  ) دابآ لعزخ 
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756 دابآورسخ :

,972 , 955 , 930 , 879 , 844 , 836 , 810 , 758 , 753 , 749 , 705 , 704 , 702 , 669 , 582 , 539 , 308 , 264 , 245 , 212 , 50 يورسخ : زرم  يورسخ ،
1356 , 1341 , 1338 , 1333 , 1328 , 1147 , 1098 , 1072 , 978

536 نورام : زاگ  تفن و  هلول  طخ 

,197 , 180 , 177 , 169 , 140 , 139 , 131 , 128 , 127 , 120 , 118 , 113 , 109 , 108 , 106 , 104 , 102 , 99 , 74 , 50 , 46 , 44 , 24 , 20 سراف : جیلخ 
,843 , 833 , 781 , 753 , 735 , 730 , 710 , 678 , 660 , 659 , 638 , 637 , 595 , 489 , 485 , 474 , 472 , 455 , 435 , 400 , 399 , 368 , 231 , 199
,1289 , 1277 , 1272 , 1270 , 1269 , 1268 , 1103 , 1098 , 1044 , 1011 , 959 , 956 , 951 , 936 , 934 , 930 , 882 , 877 , 875 , 870 , 866 , 865

1349 , 1345 , 1342 , 1336 , 1328 , 1325 , 1317 , 1316 , 1312 , 1307 , 1291

1363 , 1229 نیمخ :

,666 , 656 , 655 , 605 , 594 , 590 , 587 , 537 , 519 , 443 , 442 , 437 , 435 , 433 , 382 , 277 , 276 , 275 , 273 , 211 , 50 , 48 , 21 ناتسزوخ :
,1001 , 985 , 975 , 973 , 967 , 960 , 944 , 938 , 936 , 932 , 929 , 885 , 883 , 882 , 864 , 856 , 855 , 854 , 846 , 781 , 755 , 750 , 730 , 725
,1338 , 1333 , 1330 , 1320 , 1316 , 1306 , 1305 , 1299 , 1295 , 1291 , 1288 , 1275 , 1183 , 1143 , 1142 , 1141 , 1075 , 1069 , 1053 , 1011

1362 , 1359 , 1356 , 1350 , 1342 , 1339

1329 , 1311 , 1289 , 1288 , 1121 , 893 , 842 , 813 , 666 , 392 , 384 , 383 , 214 , 58 يوخ :

1235 , 1171 نارهت :) ) رذآ نابایخ 16 

942 , 456 , 455 نارهت :) ) یناقلاط هللا  تیآ  نابایخ 

1314 , 703 زاوها :) ) ینیمخ ماما  نابایخ 

842 لوفزد :) ) ینیمخ ماما  نابایخ 

214 هیمورا :) ) ماما نابایخ 

606 زاوها :) ) هیناما نابایخ 

1142 , 1069 , 1016 , 751 نادابآ :) ) يریما نابایخ 

203 نارهت :) ) راهب نابایخ 

1167 نارهت :) ) نارادساپ نابایخ 

312 هیمورا :) ) یتعیرش نابایخ 

743 , 234 نارهت :) ) نیطسلف نابایخ 

234 نارهت :) نیطسلف  نابایخ  میدق  مان  ) خاک نابایخ 
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606 زاوها :) ) ولپمک نابایخ 

606 زاوها :) ) نایک نابایخ 

1128 نارهت :) ) نازرابم نابایخ 

662 نارهت :) ) ورسخرصان نابایخ 

610 , 579 ناتسزوخ : یمالسا  بالقنا  يارسداد 

1243 , 721 , 720 , 675 , 610 , 549 , 510 , 334 , 162 اهارسداد : بالقنا ، يارسداد  یمالسا ، بالقنا  يارسداد 

1048 , 1029 ناهفصا : یمالسا  بالقنا  هاگداد 

1068 , 973 , 547 زاوها : یمالسا  بالقنا  هاگداد 

1160 , 1159 رهشوب : یمالسا  بالقنا  هاگداد 

324 , 323 دابآ : مرخ  یمالسا  بالقنا  هاگداد 

1350 , 1342 , 1068 , 973 , 703 ناتسزوخ : یمالسا  بالقنا  هاگداد 

523 دورد : یمالسا  بالقنا  هاگداد 

766 يراس : یمالسا  بالقنا  هاگداد 

890 , 811 , 759 باهذ : لپرس  یمالسا  بالقنا  هاگداد 

552 , 249 نورزاک : یمالسا  بالقنا  هاگداد 

1320 , 907 , 857 , 522 , 501 بالقنا : هاگداد 

1295 , 490 رهشمرخ : يرتسگداد 

972 روخراد :

753 هادرپ : نالاد 

402 وهالاد :
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1288 , 828 , 386 ناغماد :

972 , 810 قوجدنبرد :

1362 , 1220 , 1219 زگرد :

670 دوسون : هاگنامرد 

1080 یبرغ :) ناجیابرذآ  ) چیا هرد 

,1151 , 1120 , 1113 , 1081 , 1080 , 1079 , 1023 , 1022 , 1021 , 544 , 543 , 449 , 439 , 391 , 315 , 296 , 294 , 269 , 247 , 61 ولمساق : هرد 
1362 , 1357 , 1354 , 1350 , 1347 , 1299 , 1292 , 1278 , 1214 , 1213 , 1158 , 1157 , 1155

1329 , 1270 , 1069 , 842 , 489 لوفزد :

666 , 267 یلزد :

1329 , 1313 , 1303 , 842 , 703 , 580 , 518 ناگدازآ : تشد 

1312 , 876 , 877 , 674 , 323 يرظتنم : هللا  تیآ  رتفد 

615 , 514 , 176 هجراخروما : ترازو  تاراشتنا  تاعالطا و  رتفد 

1337 , 1312 , 1301 , 1270 , 984 , 925 , 876 , 674 , 572 , 571 , 349 , 331 , 323 , 300 , 299 , 197 , 132 , 59 , 36 , 27 , 26 ماما : رتفد 

1118 بالقنا : روما  رتفد 

,405 , 402 , 393 , 380 , 353 , 349 , 343 , 323 , 301 , 297 , 264 , 236 , 227 , 151 , 134 , 228 , 116 روهمج : سیئر  رتفد  يروهمج ، تساـیر  رتفد 
,1289 , 1282 , 1261 , 1260 , 1135 , 1118 , 1104 , 1058 , 1003 , 915 , 914 , 867 , 866 , 825 , 786 , 785 , 752 , 524 , 511 , 499 , 422 , 421

1337 , 1320 , 1318

1295 , 534 , 490 ناتسزوخ :) يرادناتسا  ) یماظتنا یسایس و  رتفد 

1310 , 663 نارهت : رد  قارع  ییامیپاوه  رتفد 

981 توریب : رد  ناریا  یلم  ییامیپاوه  رتفد 

490 درام : یهارود 

,138 , 137 , 136 , 130 , 119 , 118 , 116 , 100 , 92 , 91 , 83 , 74 , 68 , 52 , 50 , 40 , 37 , 35 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 26 , 23 , 22 ناریا : تلود 
,376 , 373 , 372 , 366 , 348 , 347 , 346 , 342 , 305 , 303 , 290 , 288 , 287 , 256 , 252 , 249 , 233 , 230 , 210 , 200 , 160 , 158 , 157 , 139
,616 , 592 , 583 , 579 , 573 , 572 , 534 , 531 , 528 , 527 , 485 , 483 , 479 , 474 , 455 , 452 , 426 , 425 , 424 , 417 , 398 , 396 , 395 , 382
,1002 , 966 , 919 , 918 , 888 , 870 , 862 , 833 , 827 , 826 , 812 , 797 , 780 , 772 , 734 , 696 , 695 , 652 , 649 , 645 , 640 , 639 , 637 , 617
,1278 , 1270 , 1269 , 1216 , 1198 , 1197 , 1193 , 1188 , 1140 , 1139 , 1112 , 1103 , 1086 , 1062 , 1061 , 1060 , 1009 , 1007 , 1006 , 1005
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1326 , 1298 , 1293 , 1291 , 1286 , 1285

1335 , 1276 , 1223 , 1222 , 1221 , 1088 , 1056 , 1031 , 947 , 907 , 906 , 905 , 718 , 676 , 399 , 223 , 132 , 88 , 57 تقوم : تلود 

297 زج : لآ  هد 

315 رل : هرق  هدکهد 

1361 , 1314 , 1210 , 708 , 321 نالگهد :

1356 , 1314 , 1147 , 1014 , 930 , 881 , 844 , 840 , 758 , 754 , 753 , 704 , 700 , 656 , 582 , 540 , 539 , 537 , 519 , 518 , 488 نارلهد :

1361 , 1330 , 1329 , 1210 , 1079 , 893 , 861 , 849 هردناوید :

,1313 , 1291 , 1143 , 1114 , 979 , 973 , 955 , 854 , 837 , 811 , 810 , 807 , 759 , 758 , 754 , 750 , 669 , 664 , 435 , 245 باهذ : لپرس  باهذ ،
1343 , 1328 , 1326 , 1319

1363 , 1311 , 1300 , 1276 , 1228 , 1055 , 974 , 673 , 672 , 548 , 547 , 221 تشر :

914 , 883 هییاضر :

828 ناجنسفر :

1152 , 1151 , 880 , 670 , 669 , 521 , 520 , 161 رسناور :

490 نوراک : دور 

1055 رابدور :

840 همیم : هناخدور 

1321 , 1276 , 765 , 225 رسدور :

220 نادنرآ : ياتسور 

220 نانهرآ : ياتسور 

439 هلواسآ : ياتسور 

269 , 247 , 235 زوگالآ : ياتسور 

927 یسوماجوبا : ياتسور 

670 , 669 یناجاباب : ياتسور 
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1206 , 1205 زیراباب : ياتسور 

624 , 623 , 597 , 449 , 448 هلخاب : ياتسور 

271 ریگزاب : ياتسور 

1356 , 1144 , 538 قامشاب : ياتسور 

,927 , 880 , 879 , 837 , 836 , 835 , 811 , 809 , 749 , 748 , 700 , 698 , 665 , 664 , 582 , 271 , 245 , 212 , 181 , 75 یسیواب : زرم  یسیواب ، ياتسور 
1337 , 1333 , 1332 , 1328 , 1325 , 1319 , 1313 , 1311 , 1114 , 972 , 928

538 ویاب : ياتسور 

447 ارحص :) نمکرت  ) هجیدب ياتسور 

320 رایب : ياتسور 

1158 دبنگ :) ) ایلع راتات  ياتسور 

624 , 320 شکناوت : ياتسور 

507 ناجنز :) ) نیقوج ياتسور 
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941 , 320 ولپوچ : ياتسور 

359 هنایچ : ياتسور 

941 , 320 دابآ : نسح  ياتسور 

220 هیسود : ياتسور 

320 هنزهوید : ياتسور 

1275 , 296 , 292 , 269 , 247 , 214 , 213 , 162 ناژار : ياتسور 

666 هیمورا :) ) هریز ياتسور 

666 دابآراژ : ياتسور 

269 رهشناریپ :) ) رالاراس ياتسور 

1321 , 765 یجواس : ياتسور 

1119 رهشناریپ :) ) نادرمرس ياتسور 

294 , 214 يزرم :) ) ورس ياتسور 

543 , 359 , 297 زودلس : ياتسور 

323 ناگردنس : ياتسور 

75 هپت : خیش  ياتسور 

1305 , 1276 , 602 , 601 , 495 , 450 , 449 , 357 , 325 , 318 , 317 , 316 , 291 , 218 , 217 انراق : ياتسور 

320 هیقارق : ياتسور 

1361 , 1207 , 1206 , 1149 , 1019 , 500 , 489 , 60 جدننس :) ) قالشق ياتسور 

,1334 , 1213 , 1184 , 1151 , 1121 , 1119 , 1080 , 1023 , 1022 , 1021 , 988 , 894 , 893 , 465 , 269 , 214 روطق : لپ  روطق ، هقطنم  روطق ، ياتسور 
1357 , 1354 , 1350 , 1347 , 1343

,315 , 314 , 296 , 293 , 292 , 291 , 235 , 219 , 218 , 217 , 216 , 183,215 , 162 رل : هعلق  ناتال ، هق  ناتالق ، ناـت ، هعلق  ناـت ، هلق  ناـتالاق ، ياتـسور 
1286 , 1283 , 1277 , 1022 , 449 , 440 , 358 , 357 , 325 , 319 , 318 , 317

1311 , 939 , 664 , 357 رک : ياتسور 

708 یجنگ : ياتسور 
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359 ییاشاپ : دابآ  ناروگ  ياتسور 

359 یضاق : دابآ  ناروگ  ياتسور 

320 جاغآ : يوگ  ياتسور 

269 , 247 , 235 ولشاول : ياتسور 

1313 , 703 هیرچم : ياتسور 

596 هدقن : هاشدمحم  ياتسور 

439 دیراورم : ياتسور 

848 ناگنیاب :) ) يدیزم ياتسور 

292 هناوم : ياتسور 

499 , 359 , 310 , 247 , 235 دابآریم : ياتسور 

666 زانان : ياتسور 

666 دابآریصن : ياتسور 

1354 , 1280 , 1212 , 1151 , 1118 , 1117 , 266 هواپ :) ) بایرون ياتسور 

1098 یگیبدلو : ياتسور 

247 نایلاس : هملی  ياتسور 

1283 , 322 وکام :) ) هدلگ لوی  ياتسور 

1363 , 1283 , 1229 , 324 نادهاز :

1340 , 945 زاریش :) ) ناقرز

1358 , 1355 , 1276 , 1172 , 1130 , 828 , 507 , 225 , 76 ناجنز :

283 , 186 زاوها :) ) يرگراک نوتیز 

750 سوق : لنیز 

749 شک : لنیز 

213 یبرغ :) ناجیابرذآ  ) هویز
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468 ناجاژ :

193 مج : ماج  نامتخاس 

1116 زقس :) ) ویورکام نامتخاس 

1321 , 1055 , 766 , 607 , 469 يراس :

1364 , 1363 , 1342 , 1226 , 1064 , 1063 , 967 , 693 , 44 هجدوب : همانرب و  نامزاس 

844 ناهفصا : خرس  دیشروخ  ریش و  نامزاس 

919 ناریا : خرس  دیشروخ  ریش و  نامزاس 

759 زکرم : خرس  دیشروخ  ریش و  نامزاس 

441 جوسای : خرس  دیشروخ  ریش و  نامزاس 

758 ناویرم : دیشروخ  ریش و  نامزاس 

891 , 872 , 808 دیشروخ : ریش و  نامزاس 

,670 , 626 , 622 , 621 , 594 , 502 , 409 , 407 , 333 , 332 , 280 , 271 , 270 , 241 , 223 , 220 , 194 , 189 , 145 , 142 , 104 , 103 , 73 كاواس :
1362 , 1284 , 1280 , 1245 , 1243 , 1219 , 1199 , 1183 , 1143 , 1053 , 986 , 940 , 937 , 904 , 900 , 887 , 847 , 776 , 767 , 727 , 675

828 هواس :

977 راوزبس :

193 روشک : ترازو  یتاباختنا  داتس 

1352 , 1343 , 1094 , 1081 , 977 , 976 , 743 یلم : جیسب  داتس 

1347 , 1072 , 1015 , 1014 مچ : ناجنک  دس 

667 ولزورون : ّدس 

667 هواپ :) ) يداروت یلوپرس 

277 سخرس :

403 نیریشرصق :) ) هعلقرس

271 کلرس :
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756 دابآورسخ :) ) یمودعس

1203 , 881 , 580 هیدیعس :

340 , 234 لیئارسا : ترافس 

,91 , 88 , 70 , 67 , 46 , 42 , 23 , 22 ناریا : رد  اکیرما  ترافس 
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,425 , 419 , 377 , 373 , 371 , 368 , 345 , 302 , 279 , 260 , 259 , 252 , 251 , 238 , 207 , 148 , 136 , 131 , 119 , 118 , 112 , 107 , 103 , 100
,873 , 872 , 870 , 827 , 821 , 820 , 797 , 790 , 783 , 780 , 777 , 767 , 730 , 715 , 687 , 652 , 616 , 612 , 517 , 479 , 474 , 456 , 455 , 428

1337 , 1327 , 1324 , 1323 , 1294 , 1275 , 1267 , 1188 , 1134 , 1108 , 1106 , 1060 , 947 , 920 , 888

387 وکسم : رد  ناریا  ترافس 

1282 , 565 , 427 , 389 , 379 , 347 , 304 , 303 , 300 , 299 , 27 , 26 ناریا : رد  سیئوس  ترافس 

1346 , 1111 , 1008 ناریا : رد  يوروش  ترافس 

,1325 , 1291 , 808 , 760 , 539 , 432 ناریا : رد  قارع  ترافس 

1054 , 934 , 933 , 340 , 234 ناریا : رد  نیطسلف  ترافس 

1298 , 1297 , 523 , 514 , 513 ناریا : رد  دنه  ترافس 

1328 , 836 هوکدیفس :

,1130 , 1120 , 1119 , 1117 , 1116 , 1078 , 1077 , 1018 , 990 , 940 , 861 , 849 , 764 , 762 , 707 , 624 , 597 , 521 , 61 , 60 , 52 , 20 , 19 زقس :
,1339 , 1330 , 1321 , 1314 , 1260 , 1259 , 1253 , 1252 , 1215 , 1211 , 1210 , 1207 , 1206 , 1205 , 1157 , 1156 , 1151 , 1150 , 1149 , 1148

1365 , 1362 , 1361 , 1357 , 1356 , 1355 , 1354 , 1353 , 1344

1311 , 666 , 383 , 294 , 293 ساملس :

828 نانمس :

,448 , 439 , 404 , 324 , 321 , 320 , 221 , 220 , 218 , 186 , 165 , 163 , 125 , 123 , 122 , 121 , 76 , 61 , 60 , 59 , 54 , 53 , 52 , 20 , 19 جدننس :
,860 , 849 , 813 , 792 , , 765 , 764 , 763 , 762 , 708 , 677 , 667 , 624 , 597 , 596 , 595 , 545 , 544 , 538 , 502 , 501 , 497 , 496 , 468 , 467
,1114 , 1105 , 1099 , 1081 , 1079 , 1078 , 1077 , 1059 , 1025 , 1023 , 1021 , 1020 , 1019 , 1018 , 1017 , 990 , 989 , 940 , 896 , 895 , 861
,1213 , 1211 , 1210 , 1209 , 1208 , 1207 , 1206 , 1205 , 1184 , 1157 , 1153 , 1151 , 1150 , 1148 , 1127 , 1120 , 1119 , 1117 , 1116 , 1115
,1347 , 1344 , 1339 , 1334 , 1330 , 1326 , 1323 , 1321 , 1311 , 1304 , 1296 , 1293 , 1289 , 1276 , 1269 , 1260 , 1259 , 1253 , 1252 , 1215

1365 , 1362 , 1361 , 1357 , 1356 , 1354 , 1353 , 1350

,591 , 579 , 533 , 532 , 531 , 472 , 432 , 309 , 180 , 140 , 139 , 113 , 109 , 106 , 51 , 50 , 20 یـسوموبا :) گرزب ، بنت  کچوک ، بنت  ) هریزج هس 
,1303 , 1298 , 1295 , 1294 , 1291 , 1270 , 1269 , 1268 , 1010 , 1000 , 933 , 876 , 864 , 832 , 746 , 731 , 730 , 711 , 709 , 678 , 654 , 622

1345 , 1338 , 1332 , 1316 , 1314 , 1310

464 هدقن : یهار  هس 

853 درگنسوس :

1338 , 1328 , 1314 , 1073 , 1072 , 979 , 978 , 930 , 844 , 837 , 758 , 705 , 704 , 582 , 581 , 568 , 545 , 539 , 536 , 50 راموس :
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1121 رهش :) ) روپهاش

606 , 548 , 547 بونج : نارهت -  رلیورتساف  تکرش 

729 یمیشورتپ : یلم  تکرش 

1277 , 1140 , 815 , 670 , 252 , 230 ناریا : تفن  یلم  تکرش 

1015 قاطالاب : تفن  تکرش 

266 دورناوج :) ) هنیمرش

1333 , 882 , 755 , 518 , 489 , 75 هچملش :

1093 , 743 ناریمش :

154 ير : رهش 

828 کبابرهش :

123 باکت : يرادرهش 

1306 , 610 نارهت : يرادرهش 

1344 , 993 اضرهش :

828 درکرهش :

1055 راوسهش :

,224 , 218 , 184 , 176 , 175 , 146 , 138 , 132 , 130 , 112 , 93 , 89 , 88 , 80 , 77 , 59 , 58 , 57 , 38 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 بالقنا : ياروش 
,398 , 397 , 396 , 395 , 377 , 376 , 375 , 373 , 372 , 371 , 357 , 355 , 348 , 346 , 336 , 334 , 327 , 306 , 302 , 292 , 276 , 268 , 229 , 228
,497 , 483 , 482 , 481 , 480 , 478 , 477 , 474 , 473 , 466 , 464 , 459 , 458 , 454 , 452 , 429 , 426 , 425 , 424 , 423 , 420 , 414 , 413 , 408
,619 , 616 , 614 , 609 , 607 , 599 , 598 , 597 , 586 , 585 , 579 , 578 , 577 , 571 , 565 , 558 , 556 , 547 , 546 , 540 , 527 , 517 , 511 , 509
,818 , 782 , 780 , 777 , 769 , 768 , 728 , 722 , 721 , 720 , 712 , 697 , 693 , 686 , 682 , 681 , 676 , 652 , 648 , 635 , 634 , 633 , 622 , 620
,998 , 996 , 995 , 983 , 981 , 968 , 967 , 948 , 947 , 946 , 931 , 925 , 912 , 909 , 907 , 905 , 904 , 902 , 901 , 872 , 859 , 852 , 821 , 820
,1130 , 1124 , 1123 , 1122 , 1111 , 1094 , 1088 , 1082 , 1077 , 1076 , 1065 , 1063 , 1056 , 1054 , 1052 , 1051 , 1049 , 1034 , 1031 , 1004
,1188 , 1184 , 1182 , 1180 , 1179 , 1178 , 1177 , 1176 , 1175 , 1174 , 1173 , 1170 , 1168 , 1166 , 1152 , 1140 , 1134 , 1133 , 1132 , 1131

,1238 , 1236 , 1232 , 1231 , 1230 , 1229 , 1223 , 1222 , 1197 , 1196
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,1293 , 1291 , 1290 , 1287 , 1280 , 1279 , 1276 , 1258 , 1255 , 1252 , 1251 , 1250 , 1249 , 1247 , 1246 , 1243 , 1242 , 1241 , 1240 , 1239
,1354 , 1351 , 1344 , 1343 , 1338 , 1337 , 1336 , 1335 , 1326 , 1321 , 1315 , 1312 , 1309 , 1307 , 1306 , 1303 , 1302 , 1301 , 1298 , 1294

1365 , 1364 , 1360 , 1359 , 1355

1347 , 1274 , 193 نویزیولت : ویدار و  یتسرپرس  ياروش 

1029 دابآ : مرخ  رهش  ياروش 

1156 زقس : رهش  ياروش 

990 جدننس : رهش  ياروش 

546 هاشنامرک : رهش  ياروش 

510 تاضق : مازعا  یلاع  ياروش 

1175 , 953 , 195 , 194 نابهگن : ياروش 

535 شوش :

1275 , 245 , 212 هاشنامرک :) ) هلس خیش 

270 حلاص : خیش 

,1354 , 1340 , 1300 , 1235 , 1233 , 1232 , 1187 , 1175 , 1174 , 1130 , 1093 , 1056 , 1055 , 946 , 945 , 671 , 636 , 553 , 552 , 249 زاریش :
1365 , 1363 , 1358

661 زاوها : دالوف  عیانص 

1106 , 1005 , 917 , 789 , 771 , 735 , 98 , 46 , 45 سبط :

975 هیئالط :

1356 , 1299 , 1143 , 1140 , 1138 , 1084 , 1069 , 1010 , 932 , 655 , 537 , 179 , 51 , 50 ناتسزوخ :) یلعج  مان  ) ناتسبرع

899 سراف :

415 , 414 نارهت : يرادنامرف 

1326 , 1204 , 974 , 812 , 726 رهشمرخ : يرادنامرف 

766 رسدور : يرادنامرف 

265 نیریشرصق : ناتسرهش  يرادنامرف 
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269 هدقن : ناتسرهش  يرادنامرف 

1311 , 671 ارس : هعموص  يرادنامرف 

1295 , 489 نادابآ : هاگدورف 

,1208 , 1207 , 1205 , 1157 , 1150 , 1130 , 1116 , 1115 , 1114 , 1079 , 1077 , 1020 , 1019 , 1018 , 544 , 502 , 61 , 60 جدننـس : هاگدورف 
1361 , 1357 , 1353 , 1347 , 1252 , 1210 , 1209

1209 , 890 هاشنامرک : هاگدورف 

1332 , 1318 , 873 , 741 دابآرهم : هاگدورف 

518 نارهم : هاگدورف 

1281 , 281 نامیرف :

,899 اسف :

1205 , 806 , 749 , 518 هکف :

1321 یلفس : دابآ  مساق 

1294 , 1283 , 709 , 470 , 469 , 321 هورق :

1119 ناتاولا : هیرق 

359 قازق : ياتسور 

1214 , 943 نیوزق :

,657 , 656 , 619 , 582 , 581 , 579 , 546 , 545 , 540 , 435 , 403 , 402 , 380 , 265 , 264 , 263 , 245 , 211 , 181 , 161 , 160 , 104 نیریشرصق :
,1268 , 1205 , 1098 , 1071 , 930 , 928 , 927 , 878 , 836 , 823 , 811 , 810 , 808 , 758 , 705 , 704 , 702 , 700 , 699 , 698 , 669 , 665 , 664

1338 , 1337 , 1332 , 1314 , 1313 , 1303 , 1279

754 هجالق :

1143 , 938 , 669 , 271 یناخلق :

595 هاشنامرک :) ) یناهاش هعلق 

1314 قوج : هعلق 

359 قدنخ : هعلق  ياتسور 
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,960 , 924 , 911 , 877 , 876 , 829 , 828 , 775 , 721 , 705 , 655 , 646 , 590 , 588 , 572 , 541 , 510 , 469 , 351 , 303 , 282 , 197 , 151 , 36 مق :
,1358 , 1351 , 1347 , 1337 , 1336 , 1304 , 1303 , 1294 , 1281 , 1228 , 1202 , 1199 , 1172 , 1162 , 1102 , 1086 , 1036 , 1028 , 985

720 , 334 , 194 هیئاضق : هوق 

676 , 86 , 64 هننقم : هوق 

241 نارواین : خاک 

672 , 222 نالیگ :) ) اکوچ هناخراک 

522 دورد : نامیس  هناخراک 

1300 , 1278 , 1159 , 552 , 249 , 248 نورزاک :

1276 , 908 , 828 , 225 ناشاک :

1291 , 435 دوبک : ملاک 

,597 , 596 , 595 , 497 , 468 , 467 , 450 , 448 , 439 , 438 , 356 , 292 , 291 , 266 , 246 , 218 , 164 , 161 , 144 , 132 , 125 , 59 , 56 نارایماک :
1347 , 1321 , 1307 , 1304 , 1293 , 1292 , 1279 , 1278 , 1025 , 764 , 624 , 623 , 598

1358 , 1354 , 1276 , 1173 , 1130 , 828 , 225 جرک :

,183 , 165 , 164 , 163 , 144 , 143 , 132 , 131 , 125 , 122 , 121 , 76 , 64 , 63 , 61 , 60 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 54 , 53 , 52 , 48 , 47 , 20 ناتسدرک :
,317 , 316 , 314 , 310 , 292 , 291 , 277 , 276 , 275 , 273 , 271 , 270 , 269 , 268 , 266 , 253 , 220 , 219 , 218 , 216 , 215 , 214 , 186 , 184

,353 , 332 , 327 , 326 , 325 , 324 , 321 , 319 , 318
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,465 , 464 , 450 , 449 , 446 , 441 , 440 , 438 , 433 , 414 , 410 , 405 , 404 , 391 , 390 , 385 , 384 , 383 , 371 , 363 , 358 , 356 , 355 , 354
,602 , 601 , 600 , 599 , 598 , 597 , 596 , 595 , 593 , 546 , 542 , 521 , 520 , 507 , 501 , 498 , 497 , 496 , 495 , 494 , 493 , 468 , 467 , 466
,854 , 853 , 849 , 846 , 842 , 821 , 812 , 811 , 793 , 792 , 776 , 763 , 762 , 707 , 704 , 677 , 676 , 669 , 668 , 667 , 663 , 623 , 622 , 609
,1026 , 1025 , 1024 , 1023 , 1021 , 1018 , 1017 , 994 , 992 , 991 , 989 , 985 , 967 , 955 , 944 , 940 , 938 , 936 , 903 , 896 , 895 , 861 , 860
,1156 , 1155 , 1154 , 1153 , 1151 , 1150 , 1132 , 1125 , 1122 , 1120 , 1119 , 1102 , 1101 , 1099 , 1080 , 1079 , 1078 , 1053 , 1028 , 1027
,1281 , 1280 , 1273 , 1271 , 1270 , 1269 , 1266 , 1259 , 1227 , 1217 , 1216 , 1215 , 1214 , 1213 , 1211 , 1205 , 1185 , 1184 , 1158 , 1157
,1335 , 1334 , 1329 , 1326 , 1321 , 1314 , 1311 , 1305 , 1304 , 1299 , 1297 , 1296 , 1293 , 1289 , 1288 , 1286 , 1285 , 1284 , 1283 , 1282

1365 , 1362 , 1357 , 1354 , 1352 , 1344 , 1339

1363 , 1354 , 1273 , 1229 , 828 , 405 , 187 نامرک :

,670 , 583 , 582 , 546 , 545 , 538 , 535 , 521 , 519 , 501 , 500 , 499 , 489 , 448 , 433 , 403 , 353 , 308 , 266 , 265 , 246 , 221 , 123 هاشنامرک :
,1118 , 1117 , 1079 , 1071 , 1047 , 1027 , 1021 , 1020 , 1017 , 1015 , 978 , 929 , 896 , 892 , 890 , 884 , 880 , 878 , 847 , 828 , 812 , 759

1363 , 1361 , 1338 , 1337 , 1332 , 1296 , 1282 , 1278 , 1271 , 1230 , 1212 , 1209 , 1208 , 1204 , 1150

161 دنرک :

1273 , 405 , 187 نامرک :) ناتسا  ) ناریمشک

1205 قالشق : لپ  يدنبرمک 

857 ماما : یفنص  روما  هتیمک 

442 زردوگیلا : دادما  هتیمک 

1254 زاریش : یعامتجا  تینما  نویسیمک 

1303 , 585 , 392 یلم : تینما  نویسیمک 

1274 , 386 , 228 , 192 , 148 تاباختنا : تایاکش  یسررب  نویسیمک 

1344 , 993 رواگنک :

353 رهشمرخ : یناقلاط  يوک 

1338 , 1292 , 929 , 441 دمحاریوب : هیولیگهک و 

1289 , 1288 , 405 , 386 جونهک :

1333 , 880 , 879 , 245 وندرگ :

601 انراق : هندرگ 
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315 , 314 رل : هرق  هندرگ 

403 زق : هندرگ 

439 دیراورم : هندرگ 

1055 ناگرگ :

773 دابآرهم : كرمگ 

,1300 , 1294 , 1288 , 1158 , 1122 , 1053 , 1052 , 985 , 829 , 607 , 606 , 552 , 551 , 549 , 469 , 468 , 446 , 384 , 383 , 325 , 276 , 57 دبنگ :
1327 , 1305

,686 , 552 , 529 , 527 , 456 , 455 , 445 , 375 , 261 , 153 , 152 , 107 , 103 , 70 , 67 , 66 , 57 , 46 , 44 , 31 , 23 , 22 , 20 اکیرما : یـسوساج  هنال 
,1337 , 1325 , 1324 , 1318 , 1293 1271 , 1266 , 1163 , 1064 , 1061 , 1056 , 1045 , 942 , 921 , 920 , 808 , 772 , 768 , 767 , 760 , 742 , 716

1349 , 1339

1055 , 828 ناجیهال :

1338 , 1283 , 930 , 603 , 550 , 323 ناتسرل :

1276 , 1055 , 828 , 225 دورگنل :

224 درام :

1334 , 897 , 672 , 607 ناردنزام :

1326 , 1311 , 1283 , 1276 , 1184 , 813 , 666 , 322 , 321 , 225 وکام :

1311 , 1307 , 1305 , 1301 , 1068 , 854 , 670 , 627 , 626 , 605 , 568 , 536 , 535 , 50 رهشهام :

229 ناریا : یمیشورتپ  عمتجم 

1337 , 920 ینیمخ : ماما  ردنب  یمیشورتپ  عمتجم 

548 , 547 زاوها : دالوف  عمتجم 

906 , 259 , 145 , 87 ناگربخ : سلجم 

,90 , 86 , 81 , 70 , 64 , 63 , 58 , 39 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 22 , 19 یمالـسا : ياروش  سلجم  یلم ، ياروش  سلجم  يراذگنوناق ، سلجم  سلجم ،
,385 , 376 , 375 , 282 , 281 , 280 , 239 , 228 , 225 , 217 , 208 , 192 , 184 , 174 , 147 , 146 , 141 , 129 , 128 , 123 , 118 , 112 , 111 , 106
,556 , 529 , 508 , 507 , 482 , 481 , 480 , 478 , 459 , 458 , 456 , 455 , 454 , 446 , 425 , 424 , 423 , 420 , 415 , 414 , 413 , 409 , 395 , 390
,1054 , 1028 , 1005 , 1004 , 952 , 920 , 913 , 909 , 906 , 905 , 827 , 793 , 774 , 729 , 722 , 643 , 611 , 600 , 577 , 571 , 565 , 559 , 558 , 557
,1306 , 1302 , 1301 , 1300 , 1293 , 1290 , 1281 , 1280 , 1274 , 1270 , 1269 , 1266 , 1249 , 1225 , 1224 , 1221 , 1220 , 1100 , 1099 , 1086
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,1362 , 1352 , 1351 , 1336 , 1316

1330 , 858 بالقنا : یشزرو  هعومجم 

655 , 537 رهشمرخ :) ) هرمحم

1253 , 1055 دابآدومحم :

1023 , 213 هیمورا : روحم 
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1286 , 1283 , 1282 , 1278 , 1275 , 544 , 316 , 311 , 309 , 246 هدقن : هیونشا -  روحم 

1292 , 1283 , 1281 , 498 , 439 , 357 , 354 , 320 , 290 , 268 , 162 هیونشا : هدقن -  روحم 

596 داباهم : هدقن -  روحم 

662 نارهت :) ) يورم هسردم 

1117 , 828 , 318 هغارم :

1364 , 1363 , 1358 , 1354 , 1254 , 1248 , 1242 , 1237 , 1235 , 1229 , 1182 , 1172 , 1167 , 1131 , 1127 , 1126 , 1091 یلاع : شزومآ  زکارم 

704 خامشاب : زرم 

657 تالچ : زرم 

725 ینمؤم : زرم 

,1339 , 1283 , 1273 , 1210 , 1184 , 1152 , 1150 , 1099 , 1081 , 1023 , 940 , 758 , 666 , 496 , 321 , 270 , 219 , 185 , 123 , 75 , 54 ناویرم :
1347

282 مق : مظعا  دجسم 

1300 , 604 , 603 , 549 درجورب : ینیمخ  ماما  دجسم 

855 مق :)  ) يرگسع نسح  ماما  دجسم 

1080 هیمورا : عماج  دجسم 

674 تانابهطصا : عماج  دجسم 

1294 , 469 يراس : عماج  دجسم 

811 باهذ :) لپرس  ) نامزلا بحاص  عماج  دجسم 

386 ناغماد : هعماج  دجسم 

707 زقس : هعماج  دجسم 

1311 , 670 رهشهام : هعماج  دجسم 

1334 , 898 لمآ : نادیم  هزبس  دجسم 

1211 زقس : دجسم 
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291 جدننس : دجسم 

1347 , 1029 دابآ :) مرخ  ) يولع دجسم 

313 نامرک : دجسم 

492 دزی :) ) لیعامساالم دجسم 

202 نارهت :) اناداپآ  نابابخ  ) اضرلادجسم

1305 , 1068 , 855 , 606 نامیلسدجسم :

,1276 , 1256 , 1255 , 1254 , 1245 , 1235 , 1233 , 1176 , 1175 , 1130 , 980 , 924 , 775 , 760 , 722 , 646 , 588 , 556 , 361 , 225 , 197 دهشم :
1365 , 1363 , 1359 , 1354 , 1343 , 1337 , 1315 , 1300 , 1286

1189 , 1158 , 298 بالقنا : روما  تنواعم 

271 , 270 ناتسدرک :) ) نایرکم

1300 , 548 , 547 ریالم :

1311 , 672 , 671 ینسمم :

271 یماما : هقطنم 

271 , 270 یخانیا : هقطنم 

972 , 810 يداهاباب : هقطنم 

973 راگدایاباب : هقطنم 

973 هزرناب : هقطنم 

495 , 294 یبرغ :) ناجیابرذآ  ) تسودارب هقطنم 

1326 , 812 تایب : هقطنم 

1337 , 927 , 836 , 754 , 489 , 245 ناکشیب : ناگشیب ، هقطنم 

271 زوگوات : هقطنم 

1333 , 1328 , 1325 , 1319 , 1313 , 972 , 880 , 879 , 836 , 835 , 809 , 754 , 698 , 181 هوک : هلیت  هقطنم 

162 , 124 اناولیس : هقطنم 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1586 

http://www.ghaemiyeh.com


247 , 214 , 213 هناولیس : هقطنم 

1296 , 1212 , 1035 , 499 هاشنامرک :) ) هنیورش هقطنم 

1326 , 880 , 812 هاشنامرک :) ) ریشمش هقطنم 

271 یشیاط : هقطنم 

271 , 76 یشالک : هقطنم 

1205 نهدرگ : هقطنم 

539 , 50 يزرم :) ) کمرگ هقطنم 

810 رداقدیجم : هقطنم 

495 , 449 , 292 , 124 هیمورا :) ) روگرم هقطنم 

1204 , 755 , 490 يزرم :) ) ناگزوه هقطنم 

756 , 212 نیریشرصق :) ) هیرظنم

1328 , 1319 , 1313 , 840 , 839 , 806 , 749 , 700 , 519 , 518 , 488 , 434 نایسوم :

,405 , 403 , 382 , 355 , 354 , 322 , 320 , 316 , 310 , 295 , 294 , 291 , 253 , 246 , 218 , 216 , 184 , 182 , 124 , 76 , 61 , 59 , 54 , 53 داباهم :
,1099 , 1026 , 1025 , 1024 , 1022 , 940 , 792 , , 667 , 666 , 601 , 599 , 596 , 544 , 520 , 499 , 498 , 496 , 466 , 465 , 464 , 463 , 449 , 440

1362 , 1361 , 1347 , 1323 , 1311 , 1293 , 1292 , 1289 , 1288 , 1282 , 1275 , 1273 , 1214 , 1211 , 1185 , 1152 , 1121 , 1101

1356 , 1338 , 1333 , 1328 , 1314 , 1203 , 1147 , 1015 , 1014 , 930 , 844 , 840 , 809 , 758 , 704 , 583 , 518 , 488 نارهم :

,1334 , 1330 , 1311 , 1290 , 1289 , 1273 , 1151 , 1099 , 1081 , 1035 , 897 , 850 , 667 , 666 , 421 , 420 , 404 , 318 , 184 , 125 بآودنایم :
1357 , 1351

1292 , 697 , 501 , 440 , 425 , 392 , 388 , 386 , 371 , 370 , 331 , 301 , 30 نارهت : يدازآ  نادیم 

1025 , 896 , 895 , 404 جدننس : يدازآ  نادیم 

897 بآودنایم : يدازآ  نادیم 

214 هیمورا :  بالقنا  نادیم 

360 ناهفصا : بالقنا  نادیم 

662 نارهت : بالقنا  نادیم 
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1300 , 553 زاریش : بالقنا  نادیم 

1324 , 794 , 793 نارهت :)  ) ناتسراهب نادیم 

1056 كارا : یتعیرشرتکد  نادیم 

184 ادهش : نادیم 

1037 زیربت : يرادرهش  نادیم 

726 زقس : يوله  نادیم 

975 غادشیم :

975 خادیشیم :

828 بانیم :

756 دابآورسخ :) ) یحونیم

,1333 , 1328 , 1326 , 1303 , 1071 , 978 , 973 , 885 , 880 , 847 , 837 , 811 , 809 , 758 , 620 , 582 , 581 , 580 , 568 , 536 , 535 رهش : تفن 
1338

,354 , 320 , 318 , 316 , 314 , 310 , 297 , 293 , 291 , 290 , 269 , 268 , 247 , 246 , 235 , 219 , 218 , 215 , 214 , 182 , 162 , 76 , 61 , 54 هدقن :
,1214 , 1099 , 1077 , 1027 , 1022 , 941 , 828 , 667 , 666 , 602 , 601 , 596 , 543 , 499 , 498 , 495 , 449 , 439 , 438 , 403 , 383 , 359 , 357

1347 , 1339 , 1305 , 1299 , 1296 , 1292 , 1289 , 1286 , 1283 , 1281 , 1280 , 1277 , 1275

927 نایواک : ات  هلبوس  يزرم  راون 

1212 هواپ : دوسون - 

,1299 , 1280 , 1213 , 1212 , 1203 , 1184 , 1152 , 1151 , 1118 , 880 , 811 , 806 , 670 , 545 , 544 , 380 , 270 , 267 , 218 , 125 , 61 دوسون :
1362 , 1357 , 1333

1276 , 225 رهشون :

245 رانکدنورا :) ) رصق رهن 

1348 , 1037 يزومآداوس : تضهن 

1295 , 1281 , 1182 , 1177 , 1040 , 488 , 282 شرورپ : شزومآ و  ترازو 

1343 , 1337 , 1313 , 1306 , 1032 , 984 , 697 , 623 , 622 , 367 , 278 یلم : داشرا  ترازو 

1360 , 1355 , 1346 , 1310 , 1295 , 1282 , 999 , 830 , 528 , 485 , 478 , 399 , 366 , 365 , 345 , 300 , 230 , 27 , 23 ناریا : هجراخ  روما  ترازو 
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1308 , 1300 , 1174 , 644 , 548 يرادهب : ترازو 

1196 عافد : ترازو 

83 عیانص : ترازو 

1312 , 1042 , 676 یلاع : شزومآ  مولع و  ترازو 

1174 یلاع : شزومآ  گنهرف و  ترازو 

943 راک : ترازو 

1330 , 857 , 548 , 543 , 359 , 334 , 224 يزرواشک : ترازو 

,758 , 704 , 610 , 583 , 579 , 561 , 551 , 504 , 455 , 413 , 405 , 380 , 330 , 328 , 228 , 227 , 225 , 202 , 193 , 163 , 154 , 125 روشک : ترازو 
,1151 , 1130 , 1118 , 1091 , 1072 , 1054 , 1038 , 1037 , 975 , 931 , 903 , 898 , 853 , 847 , 842 , 840 , 839 , 838 , 813 , 812 , 811 , 759

1362 , 1335 , 1329 , 1326 , 1320 , 1312 , 1296 , 1289 , 1271 , 1232 , 1224 , 1219 , 1214 , 1176

336 نکسم : ترازو 

1299 , 1140 , 769 , 614 , 535 , 518 , 250 تفن : ترازو 

245 ناواه :

1358 , 1314 , 1313 , 1292 , 1283 , 1173 , 700 , 442 , 321 , 229 , 39 نادمه :

1338 , 930 , 752 , 741 ناریا : یلم  ییامیپاوه 

1337 , 1282 , 975 , 927 , 881 , 518 , 488 , 437 , 436 , 308 , 75 میظعلاروه :

1224 , 145 تاباختنا : ییارجا  تئیه 

229 تاباختنا : یسررب  قیقحت و  تئیه 

,861 , 600 , 598 , 597 , 497 , 414 , 390 , 384 , 295 , 219 , 217 , 132 , 131 , 121 , 76 , 60 , 59 , 58 , 56 , 55 , 54 هژیو : تئیه  تین ، نسح  تـئیه 
1360 , 1353 , 1334 , 1305 , 1304 , 1296 , 1286 , 1275 , 1270 , 1269 , 1266 , 1215 , 1205 , 1195 , 1165 , 1118 , 1115 , 1027 , 915 , 893

1292 , 828 , 441 جوسای :

1329 , 1311 , 1300 , 1295 , 828 , 671 , 547 , 492 دزی :

( اه هورگ  بازحا و  یمسر ، ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) قارع

947 رفصدیس : يدابآ 
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353 , 262 بیصخلاوبا :

706 قارع :) میژر  فلاخم  هورگ  ینطولا (  داحتا 

706 قارع :) میژر  فلاخم  هورگ   ) قارع يدازآ  هیداحتا 

1144 , 1114 , 433 , 271 اه :) ینابلاط  قارع ، میژر  فلاخم  هورگ   ) ناتسرپ نطو  داحتا  ینهیم ، هیداحتا 

1356 , 1144 , 1113 , 847 لیبرا :

,584 , 579 , 538 , 535 , 493 , 491 , 489 , 433 , 380 , 353 , 262 , 212 , 210 , 181 , 180 , 143 , 142 , 51 , 49 , 21 قارع : یلم  شترا  قارع ، شترا 
,838 , 837 , 836 , 833 , 823 , 811 , 810 , 809 , 806 , 805 , 781 , 757 , 756 , 755 , 753 , 751 , 750 , 701 , 698 , 658 , 633 , 632 , 595 , 594
,1270 , 1203 , 1144 , 1113 , 1112 , 1103 , 1095 , 1057 , 1014 , 1013 , 979 , 944 , 930 , 927 , 889 , 887 , 879 , 865 , 847 , 845 , 844 , 840

,1345 , 1339 , 1333 , 1329 , 1319 , 1307 , 1303 , 1275

1390 ص :
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1356 , 1347

520 طبرا : هاگودرا 

842 واف : یشزرو  مویداتسا 

881 ینثملا : ناتسا 

491 كوهد : ناتسا 

1272 , 180 یلاید : ناتسا 

886 هرامع : ناتسا 

1113 , 955 , 701 , 583 كوکرک : ناتسا 

1067,1278 ناسین : ناتسا 

1325 , 1319 , 1279 , 974 , 886 , 809 , 751 , 297 , 262 , 160 تارابختسا :

927 رکبلا : هلکسا 

1319 , 1270،1314 ، 932 , 843 , 752 ، 160,519 , 143 , 104 , 75 ماعلا : نما  نامزاس 

974 هیتابرز : شخب 

,927 , 886 , 881 , 878 , 843 , 842 , 840 , 812 , 752 , 751 , 750 , 658 , 535 , 489 , 463 , 402 , 381 , 353 , 262 , 211،260 , 210 , 143 , 75 هرصب :
1342 , 1333 , 1329 , 1326 , 1319 , 1287 , 1285 , 1203 , 1144 , 1113 , 1112 , 1067 , 1014 , 974 , 973 , 932 , 931

979 , 180 هبوقعب :

,579 , 541 , 535 , 533 , 518 , 491 , 486 , 485 , 484 , 402 , 382 , 381 , 328 , 327 , 275 , 261 , 245 , 243 , 210 , 179 , 142 , 103 , 49 , 48 دادغب :
,804 , 803 , 782 , 781 , 775 , 757 , 752 , 747 , 745 , 731 , 705 , 704 , 680 , 679 , 678 , 664 , 658 , 657 , 655 , 654 , 653 , 591 , 589 , 585
,1000 , 999 , 997 , 984 , 983 , 982 , 979 , 978 , 961 , 955 , 933 , 932 , 931 , 925 , 911 , 877 , 876 , 866 , 863 , 845 , 834 , 833 , 823 , 815
,1284 , 1279 , 1278 , 1275 , 1203 , 1161 , 1146 , 1145 , 1144 , 1113 , 1102 , 1096 , 1058 , 1072 , 1070 , 1067 , 1053 , 1013 , 1011 , 1001

1354 , 1352 , 1346 , 1343 , 1325 , 1319 , 1314 , 1312 , 1303 , 1295 , 1288

489 رصقلا : ما  ردنب 

121 ریبزلا : ناگداپ 

911 هرامعلا : ناگداپ 

751 قداصدیس : ناگداپ 
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245 ناسین : ناگداپ 

463,911 هرامعلا : هاگساپ 

807 طولبالاب : هاگساپ 

974 زیورپ : هاگساپ 

380 طولب : هپت  هاگساپ 

380 یکشم : کت  کت  هاگساپ 

380 خرس : کت  هاگساپ 

839 حانج : هاگساپ 

702 الکراهچ : هاگساپ 

839 تالیچ : هاگساپ 

839 سیمخ : نیسح  هاگساپ 

810 یناخنیسح : هاگساپ 

839 هنیرخ : هاگساپ 

882 هرود : هاگساپ 

838 , 701 جریود : هاگساپ 

839 , 701 هدیشر : هاگساپ 

750 هیدیشر : هاگساپ 

839 هیطابرز : هاگساپ 

701 هلبوس : هاگساپ 

839 یباهش : هاگساپ 

701 هعوطملا : لتروش  هاگساپ 

1203 بیش : هاگساپ 

701 هیوفص : هاگساپ 
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1203 بیئوص : هاگساپ 

974 تافرع : روص و  هاگساپ 

1147 هحیص : هاگساپ 

701 هیسواط : هاگساپ 

1333 , 927 , 881 , 840 ناعط : هاگساپ 

882 هیدادقف : هاگساپ 

974 اقآرداق : هاگساپ 

839 هغشق : هاگساپ 

244,1099 يدوهی : هعلق  هاگساپ 

1333 نال : هعلق  هاگساپ 

811,1326 فاک : هساک  هاگساپ 

974 هنهک : يدرک  هاگساپ 

947 يورک : هاگساپ 

974 ، 579 ، 380 , 104 رالاس : دیجم  هاگساپ 

882 كارخم : هاگساپ 

534 , 121 ناحیس : يزرم  هاگساپ 

882 هرماعم : هاگساپ 

927 , 402 , 265 هیرذنم : هاگساپ 

750 كربون : هاگساپ 

702 کچامون : هاگساپ 

881,1333 بحو : هاگساپ 

927 , 886 , 702 , 271 الکراهچ : هاگیاپ 

665 نادیس : هاگیاپ 
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1275 , 927 , 210 هبیعشلا : ییاوه  هاگیاپ 

142 هیناوید : رهش  سیلپ 

1333 , 1314 , 1282 , 704 قارع : سیلپ 

749 نیوجنپ :

1391 ص :
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840 , 210 , 75 همونت :

489 مکی : رکشل  پیت 2 

840 , 210 هزیناکم :  5 رکشل  15 پیت

1360 , 1325 , 1304 قارع : زرابم  تیناحور  هعماج 

1356 صاصرلا : ما  هریزج 

1360 , 1356 , 1202 , 1146 قارع : نیفعضتسم  شبنج 

1356 , 1353 , 1333 , 1144 , 1114 , 1113 , 887 , 886 , 846 , 655 , 491 , 212 قارع :) ناتسدرک  تارکمد  بزح   ) ینازراب شبنج 

271,886,927 الکراهچ :

1356 ، 1329 ، 1314 ، 1310 ، 1304 ، 1285 ، 1145 ، 1014 ، 980 ، 924 ، 886 ، 845 ، 844 , 775 ، 704 ، 655 ، 353،589 ، 49،52: هیمالسا هوعدلا  بزح 

,746 , 724 , 706 , 704 , 662 , 661 , 583 , 539 , 533 , 519 , 492 , 491 , 490 , 487 , 486 , 402 , 401 , 353 , 267 , 260 , 220 , 160 , 49 ثعب : بزح 
,982 , 979 , 978 , 974 , 972 , 936 , 935 , 932 , 931 , 900 , 889 , 886 , 864 , 863 , 846 , 844 , 833 , 828 , 823 , 792 , 775 , 760 , 752 , 747
,1303 , 1299 , 1295 , 1285 , 1278 , 1203 , 1184 , 1142 , 1113 , 1112 , 1102 , 1080 , 1073 , 1070 , 1069 , 1057 , 1053 , 1014 , 1013 , 1002

1356 , 1352 , 1338 , 1335 , 1331 , 1329 , 1320 , 1319 , 1314

1310 , 664 يدیحوت : بزح 

1356 , 1343 , 1146 , 1145 , 985 , 980 , 979 , 931 , 706 , 664 , 589 یمالسا : توعد  بزح 

1356 ، 1353 ، 1333 ، 1329 ، 1295 ، 1144 ، 1113 ، 1014 ، 847 قارع : ناتسدرک  تارکمد  بزح 

1311 , 1295 , 664 , 491 , 263 قارع : ناتسدرک  دحتم  تسیلایسوس  بزح 

1350 , 1310 , 1112 , 1070 , 1053 , 1024 , 660 قارع : تسینومک  بزح 

1203 , 271 , 270 هچبلح :

1332 ، 923 , 878 , 760 , 593 فجن : هیملع  هزوح 

927 , 886 , 840 , 810 , 756 , 750 , 212 , 180 نیقناخ :

848 ناموچ :) نارسفا  هاگشاب   ) هفایضلاراد

1295 , 1000 , 584 , 487 , 401 , 381 , 49 هیرصنتسملا : هاگشناد 

748 هیمصتعم : هاگشناد 
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491 كوهد :) ناتسا   ) هزیدایویک هد 

491 فارظا : هدکهد 

491 وانیا : هدکهد 

491 ناشدرب : هدکهد 

491 زد : هعلق  هدکهد 

491 کسوماک : هدکهد 

491 زدین : هدکهد 

1270 , 886 840 ، 142 هقطنم :) رهش ، ) هیناوید

434 هلجد : دور 

,888 , , 434 تارف : دور 

181 هرصب : تینما  نامزاس 

1202 , 1072 , 986 , 980 , 775 , 619 , 382 , 271 قارع : تینما  نامزاس 

1325 , 1320 , 1304 , 1299 , 987 , 808 , 760 , 590 , 589 , 539 قارع : یمالسا  راکیپ  نامزاس 

1272 , 180 قارع : شترا  مود  هاپس 

1278 , 381 , 244 , 210 قارع : شترا  داتس 

848 ناموچ : گنه  داتس 

1311 ، 1014 ، 955 ، 665 ، 521 ، 520 ، 491 هینامیلس :

1203 دادغب :)  ) دیشرلا عراش 

1113 قارع : تفن  تکرش 

663 قارع : ییامیپاوه  تکرش 

886 , 244 بیط : رهش 

1113 توک : رهش 

260 هرصب : يرادرهش 
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491 هیدامع : ناتسرهش 

1360 , 1343 , 1337 , 1202 , 1034 , 984 , 925 , 923 قارع : یمالسا  بالقنا  ياروش 

تاحفص زا  يرایسب  رد  قارع :) ثعب   ) ثعب میژر  قارع ، میژر  ، قارع

1307 ، 633 ، 632 تارف : هلجدریاشع و 

840 , 662 , 381 , 244 هرامعلا :

758 هرامع : یماظن  هاگدورف 

863 , 817 ، 482 ، 401 ، 50 هیسداق :

669 هرالک : هیرق 

812 , 491 هزید : هعلق 

1314 , 955 , 923 , 911 , 705 , 488 نیمظاک :

1350 , 1319 , 1314 , 1295 , 1205 , 1144 , 1072 , 1067 , 955 , 751 , 744 , 705 , 664 , 662 , 593 , 583 , 488 البرک :

1356 , 1353 , 1333 , 1329 , 1311 , 1295 , 1144 , 1113 , 1024 , 1014 , 886 , 847 , 846 , 664 , 621 , 491 , 433 , 263 قارع , ناتسدرک 

489 نیزلا : توک 

1333 , 881 , 701 توک :

1319 , 751 هفوک :

749 قارع : شترا  دراگ 

1291 , 927 , 701 , 658 , 569 , 534 , 524 , 489 , 451 , 434 , 352 , 297 , 262 یلحاس : دراگ 

658 هرصب : يزرم  دراگ 

840 , 750 هناخپوت : متفه  نادرگ 

1392 ص :
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706 دیهش : هورگ 21 

1275 , 245 , 212 تقوم : هدایق  هورگ 

706 قارع :) تلود  فلاخم   ) اه تسیرصان  هورگ 

1333 , 886 , 212 اه : ینازراب  ینازراب ، هورگ 

1204 لصوم :  12 رکشل

1272 , 180 یهرز :  6 رکشل

840 یناتسهوک : هدایپ   7 رکشل

1337 , 1310 , 1289 , 1000 , 926 , 911 , 662 , 402 , 104 قارع : نیدهاجم 

533 دادغب :)  ) هیریزولا هلحم 

488 البرک : رد  نایناریا  هسردم 

488 نیمظاک : رد  نایناریا  هسردم 

1356 روس : هگرم 

1295 ، 491 دادغب : هیمظعا  هقطنم 

262 راحبلا : هقطنم 

752 رودلا : هقطنم 

1342 هیروهمجلا : هقطنم 

1113 دادغب : یحلا  هقطنم 

262،838 كارمخلا : هقطنم 

380 یجهدلا :)  ) یجعدلا هقطنم 

262 هرودلا : هقطنم 

1203 هیدایزلا : هقطنم 

262,402,534,1203 هبیسلا : هقطنم 

886 هیماشلا : هقطنم 
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974 ، 840 هبیعش : هبیعشلا ، هقطنم 

1113 لصوم : روهظلا  هقطنم 

750 , 534 هعطقلا : هقطنم 

262 هیمظاکلا : هقطنم 

840 , 750 , 534 هعوطملا : هقطنم 

1112 هثداهلا : هقطنم 

1014 يداهلا : هقطنم 

750 هیلصاولا : هقطنم 

749 کلاب : هقطنم 

1356 , 1147 , 1072 , 974 هردب : هقطنم 

180 الولج : هقطنم 

750 , 664 بالکراهچ : هقطنم 

1333 , 879 هالکراهچ : هقطنم 

840 ریزروخ : هقطنم 

886 هوامس : هقطنم 

1203 دادغب :)  ) هجراش هقطنم 

1203 هلیوط : هقطنم 

750 راشع : هقطنم 

1347 , 1329 , 1319 , 1203 , 1072 , 1014 , 974 , 882 , 842 , 840 , 806 , 752 , 750 , 701 , 534 , 489 , 381 , 262 , 143 واف : هقطنم 

180 يرفک : هقطنم 

807 رالک : هقطنم 

619 جیلدنم : يزرم  هقطنم 

979 , 180 یلدنم : هقطنم 
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1275 , 840 , 210 هیرصان : هقطنم 

1350 , 1346 , 1333 , 1278 , 1113 , 1067 , 1009 , 881 , 244 لصوم :

701,882 رکبلا : یتشک )  ) وان

,1067 , 986 , 984 , 982 , 980 , 960 , 925 , 924 , 923 , 911 , 886 , 877 , 876 , 759 , 751 , 705 , 704 , 664 , 662 , 588 , 583 , 541 فرشا : فجن 
1319 , 1314 , 1303 , 1205 , 1202 , 1162 , 1145 , 1144 , 1081

143 هرصب : ییایرد  يورین 

1346 , 1067 , 1009 اونین :

1113 قارع : لقن  لمح و  ترازو 

1275 قارع : هجراخ  ترازو 

1204 , 843 قارع : عافد  ترازو 

1319 , 750 جیلخلا : لته 

179 روصنملا : لته 

( یمسر ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) اکیرما

1266 , 454 , 70 اکیرما : ترجاهم  هرادا 

788 , 757 , 573 , 414 , 357 , 131 , 62 , 45 اکیرما : شترا 

تاحفص يرایسب  رد  اکیرما : هدحتم  تالایا  اکیرما ،

1332 , 873 اینیجریو : یماظن  يوتیتسنا 

1318 , 1067 , 1064 , 741 , 574 , 560 , 103 وگاکیش : تلایا 

788 , 689 ادیرولف : تلایا 

149 ایفلدالیف : تلایا 

628 , 577 , 575 , 147 اینرفیلاک : تلایا 

419 , 377 سازناک : تلایا 

172 تاکیتکناک : تلایا 
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117 تکیتنک : تلایا 

1064 اکساربن : تلایا 

574 نوتسوه : تلایا 

419 نیسناکسیو : تلایا 

67 , 23 انایدنیا :

1046 رت : یتناراگ  ناگروم  کناب 

1046 کناب : یتیس  یکناب 

646 نکیرما : ناپ 

822 حرطم : يایرد  هاگیاپ 

822 تیوخر : ییایرد  هاگیاپ 

1393 ص :
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636 اکوزوکوی : ییایرد  هاگیاپ 

479 لیک : ییاوه  هاگیاپ 

689 , 574 اکیرما : سیلپ 

,1342 , 1327 , 1302 , 1138 , 1107 , 1046 , 1008 , 969 , 968 , 917 , 913 , 822 , 772 , 730 , 637 , 636 , 574 , 368 , 275 , 131 , 47 نوگاتنپ :
1355 , 1346

428 , 120 ییایرد : نارادگنفت 

689 سازگت :

400 , 120 ایسراگ : وگ  هید  هریزج 

1272 , 1269 , 829 , 637 , 419 , 207 , 200 , 171 , 158 , 139 , 107 , 67 , 24 , 23 هاوخیروهمج : بزح 

574 ستسوچاسام : نابایخ 

1278 , 240 , 26 لاردف : هاگداد 

1285 , 349 , 29 اکیرما : یلاع  ناوید 

1302 , 917 , 773 , 689 , 574 , 208 يآ.یب.فا :

,917 , 797 , 776 , 773 , 772 , 767 , 727 , 675 , 564 , 533 , 518 , 488 , 470 , 367 , 360 , 333 , 332 , 275 , 223 , 220 , 196 , 187 , 73 ایس : نامزاس 
1336 , 1284 , 1245 , 1199 , 990 , 983

574 وکسیسنارفناس :

641 گنیئوب : تکرش 

802 کیرتکلا : لارنج  تکرش 

641 لب : يزاسرتپوک  یله  تکرش 

1323 , 1322 , 1302 , 1268 , 1267 , 1106 , 789 , 788 , 772 , 771 , 527 , 275 , 117 , 108 , 107 , 102 , 100 , 46 , 22 اکیرما : یلم  تینما  ياروش 

,305 , 302 , 301 , 300 , 275 , 242 , 240 , 237 , 173 , 159 , 137 , 135 , 130 , 104 , 100 , 98 , 69 , 36 , 32 , 31 , 28 , 27 , 26 , 25 , 23 دیفس : خاک 
,637 , 618 , 574 , 572 , 474 , 458 , 453 , 452 , 448 , 419 , 418 , 417 , 413 , 412 , 396 , 395 , 378 , 376 , 375 , 372 , 347 , 345 , 341 , 306
,1313 , 1302 , 1293 , 1287 , 1282 , 1278 , 1267 , 1266 , 1141 , 1066 , 1006 , 869 , 830 , 822 , 808 , 801 , 788 , 773 , 736 , 687 , 686 , 641

1350 , 1345 , 1327

255 , 100 , 98 , 70 , 45 دیوید : پمک 
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1046 پورگ : نرسنک  یناپمک 

1302 , 575 , 239 , 237 , 207 , 68 , 25 , 24 اکیرما : يانس  یجراخ  طباور  هتیمک 

,1291 , 1289 , 1277 , 1062 , 934 , 803 , 802 , 617 , 577 , 575 , 430 , 428 , 400 , 399 , 341 , 270 , 275 , 237 , 208 , 207 , 25 اکیرما : هرگنک 
1302

873 نوتگنیزکل :

428 اکیرما : هننقم  سلاجم 

1302 , 1277 , 1274 , 636 , 575 , 256 , 237 , 207 , 120 , 117 , 68 , 25 , 24 اکیرما : يانس  سلجم 

1046 یناپمک : تسارت  یتناراگ  ناگروم 

479 یپ : یس  یس  یم 

636 نشیلتسناک : وان 

253 یس : لاروک  وان 

1317 , 826 , 735 , 253 ستیمین )  ) زتیمین وان 

462 اکیرما : متفه  ناگوان 

822 , 131 , 130 , 102 اکیرما : یگنج  ياهوان 

,1275 , 1046 , 999 , 901 , 796 , 741 , 736 , 688 , 653 , 639 , 576 , 574 , 419 , 418 , 417 , 374 , 305 , 200 , 173 , 172 , 117 , 34 , 28 كرویوین :
1324 , 1318 , 1317 , 1309

,208 , 207 , 172 , 158 , 156 , 147 , 139 , 131 , 130 , 117 , 109 , 105 , 102 , 101 , 97 , 96 , 81 , 74 , 73 , 72 , 68 , 32 , 30 , 28 , 25 نتگنشاو :
,417 , 397 , 396 , 378 , 376 , 375 , 373 , 372 , 371 , 368 , 346 , 345 , 339 , 306 , 301 , 260 , 259 , 258 , 255 , 251 , 242 , 241 , 238 , 237
,687 , 646 , 641 , 636 , 618 , 617 , 616 , 574 , 573 , 530 , 527 , 483 , 475 , 473 , 462 , 453 , 452 , 448 , 430 , 429 , 427 , 420 , 419 , 418
,823 , 822 , 821 , 814 , 808 , 803 , 802 , 800 , 799 , 781 , 774 , 746 , 741 , 740 , 739 , 738 , 737 , 736 , 734 , 730 , 724 , 694 , 690 , 689
,1290 , 1287 , 1279 , 1275 , 1195 , 1191 , 1138 , 1110 , 1108 , 1064 , 1045 , 1004 , 970 , 965 , 963 , 958 , 913 , 874 , 870 , 862 , 831 , 830

1353 , 1349 , 1336 , 1327 , 1326 , 1322 , 1318 , 1313 , 1306

275 تیرتسا : لاو 

802 اکیرما : یناگرزاب  ترازو 

1336 , 1138 , 917 اکیرما : گنج  ترازو 

,736 , 686 , 641 , 618 , 617 , 573 , 371 , 345 , 260 , 256 , 198 , 160 , 159 , 139 , 117 , 102 , 91 , 74 , 68 , 37 , 30 , 23 اکیرما : هجراخ  ترازو 
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,1342 , 1332 , 1327 , 1312 , 1306 , 1302 , 1286 , 1279 , 1271 , 1269 , 1267 , 1266 , 1046 , 968 , 963 , 917 , 916 , 873 , 830 , 822 , 802
1353

617 اکیرما : يراد  هنازخ  ترازو 

240 , 26 اکیرما : ییاراد  ترازو 

1346 , 1336 , 1332 , 1046 , 1008 , 969 , 917 , 873 , 637 , 636 , 574 , 400 , 399 , 140 اکیرما : عافد  ترازو 

( یمسر ياه  نامزاس  اه و  ناکم   ) اهروشک ریاس 

772 , 569 نتآ :

1318 یپویتا :)  ) ابابآ سیدآ 

1327 , 827 نیتناژرآ :

1049 ، 910 ، 695 ، 176 ، 84 یبونج : ییاقیرفآ 

1394 ص :
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724 اکسالآ :

339 , 199 , 120 ینابلآ :

644 یقرش : ناملآ 

,956 , 954 ، 951 , 917 , 869 , 860 , 831 , 799 , 798 , 794 , 783 , 779 , 739 , 698 , 692 , 690 , 644 , 348 , 280 لاردف : ناملآ  یبرغ ، ناملآ  ناملآ ،
,1340 , 1336 , 1328 , 1327 , 1324 , 1272 , 1271 , 1193 , 1192 , 1111 , 1110 , 1066 ، 1065 , 1049 , 1046 , 1044 , 1006 , 963 , 958 , 957

1360 , 1353 , 1350 , 1349 , 1345

1360 , 1324 , 1260 , 1193 , 1043 , 961 , 955 , 915 , 824 , 800 , 799 , 787 , 297 هیکرت :)  ) اراکنآ

1357 , 1162 , 1161 , 1001 , 952 , 933 , 902 , 866 , 864 , 710 , 644 , 455 , 261 نیرحب :

787 , 781 , 113 یبظوبا :

683 , 641 اداناک :)  ) اواتا

1268 , 102 يوروش : ياه  هیداحتا 

1307 , 734 , 639 شیرتا :

745 یپویتا :

784 ، 783 هیروس :) ) نیملسملا ناوخا  هورگ 

256 هیکرت :)  ) یبونج يانادا 

770 , 357 , 127 , 62 لیئارسا : شترا 

1277 , 238 , 111 ، 110 , 107 , 46 خرس : شترا  يوروش ، شترا 

178 رصم : شترا 

1318 , 1057 , 1009 , 937 , 801 , 745 , 461 ندرا :

252 ناتسنمرا :

890 هرتیرا :

253 , 231 ناتسکبزا :

1327 , 827 ایناپسا :

723 ناتسناغفا :)  ) هارف يرادناتسا 
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1065 هسنارف :)  ) گروبسارتسا

1349 , 1340 , 1324 , 1308 , 1044 , 953 , 824 , 797 , 639 , 273 ایلارتسا :

421 , 398 دئوس :)  ) ملهکتسا

,273 , 261 , 258 , 243 , 242 , 234 , 209 , 199 , 178 , 177 , 176 , 168 , 166 , 158 , 154 , 115 , 114 , 106 , 92 , 85 , 77 , 50 , 48 , 45 لیئارسا :
,775 , 770 , 769 , 747 , 661 , 627 , 616 , 613 , 602 , 591 , 588 , 574 , 533 , 514 , 472 , 461 , 460 , 430 , 406 , 388 , 379 , 352 , 340 , 332
,996 , 972 , 956 , 950 , 937 , 935 , 933 , 917 , 910 , 876 , 875 , 874 , 864 , 862 , 851 , 846 , 845 , 820 , 817 , 805 , 801 , 800 , 792 , 784

1340 , 1336 , 1322 , 1319 , 1312 , 1294 , 1293 , 1291 , 1268 , 1259 , 1200 , 1199 , 1192 , 1097 , 1096 , 1084 , 1055

783 , 461 رصم :)  ) هیردنکسا

902 ، 688 ، 368 , 230 دابآ : مالسا 

934 , 824 , 797 ژورن :)  ) ولسا

1291 , 1285 , 627 , 461 , 460 , 431 , 430 , 352 رصم :)  ) طویسا

,233 , 232 , 231 , 230 , 199 , 198 , 197 , 196 , 195 , 129 , 111 , 110 , 108 , 107 , 105 , 104 , 100 , 93 , 83 , 80 , 77 , 72 , 68 , 46 , 45 ناتسناغفا :
,367 , 366 , 365 , 364 , 352 , 340 , 339 , 335 , 324 , 323 , 303 , 290 , 289 , 288 , 287 , 274 , 273 , 258 , 253 , 252 , 251 , 250 , 239 , 238
,780 , 769 , 768 , 760 , 738 , 728 , 723 , 722 , 688 , 651 , 638 , 616 , 613 , 564 , 519 , 515 , 514 , 469 , 462 , 429 , 406 , 388 , 387 , 368
,1032 , 1009 , 1004 , 997 , 970 , 969 , 968 , 957 , 956 , 951 , 945 , 938 , 918 , 912 , 901 , 874 , 864 , 858 , 816 , 803 , 798 , 784 , 783 , 781
,1301 , 1297 , 1291 , 1288 , 1286 , 1284 , 1281 , 1280 , 1279 , 1277 , 1274 , 1218 , 1195 , 1194 , 1159 , 1134 , 1103 , 1098 , 1097 , 1033

1362 , 1357 , 1352 , 1344 , 1339 , 1336 , 1325 , 1324 , 1321 , 1315

1310 , 1145 , 923 , 913 , 865 , 864 , 659 , 644 , 432 , 273 , 177 یبرع : هدحتم  تاراما 

1084 , 824 , 783 , 732 , 691 يزنودنا :

،971 ، 966 ، 965 ، 959 ، 954 ، 869 ، 815 ، 794 ، 778 ، 775 ، 737 ، 728 ، 710 ، 690 ، 633 ، 400 ، 399 ، 156،388 ، 204 ، 72 سیلگنا : ناتسلگنا ،
1355 ، 1353 ، 1342 ، 1341 ، 1317 ، 1271 ، 1139 ، 1111 ، 1110 ، 1049

890 ادناگوا :

1345 , 1340 , 1336 , 1308 , 1277 , 1110 , 1006 , 953 , 950 , 949 , 917 , 869 , 826 , 781 , 730 , 690 , 644 , 641 , 440 , 348 , 234 , 102 ایلاتیا :

1327 , 1285 , 827 , 826 , 779 , 526 , 342 , 240 دنلریا :

1291 , 426 , 399 دنلسیا :

1277 , 234 لیزرب :
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1109 , 427 سیئوس :)  ) نرب

1353 , 1308 , 1192 , 1109 , 692 , 640 کیژلب :)  ) لسکورب

1328 , 1316 , 1307 , 959 , 957 , 916 , 846 , 833 , 777 , 739 , 729 , 690 , 640 , 639 , 348 , 140 , 138 , 72 ایناتیرب :

1355 , 1217 , 1140 , 956 , 939 , 644 ناتسراغلب :

1137 مانتیو :)  ) گنوفیاه ردنب 

1047 يوروش :)  ) كوتسو يدالو  ردنب 

1341 , 954 ناملآ :)  ) كاتسدنوب

472 یلاغشا :) نیطسلف   ) سدقملا تیب 

,1274 , 1199 , 1112 , 1102 , 1074 , 1073 , 1013 , 1012 , 982 , 981 , 926 , 925 , 658 , 616 نانبل :)  ) توریب

1395 ص :
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1360 , 1353 , 1350 , 1346 , 1343 , 1337 , 1323

101 اماناپ :)  ) ساجروج ناتسرامیب 

431 ، 258 ، 155 رصم :)  ) يرامعلا یماظن  ناتسرامیب 

1313 , 691 يزنودنا : ناملراپ 

1297 , 515 يوروش : ناملراپ 

235 دنه : ناملراپ 

,1196 , 1195 , 1194 , 1121 , 1108 , 1058 , 980 , 954 , 870 , 827 , 771 , 732 , 690 , 680 , 608 , 594 , 538 , 149 , 114 , 102 هسنارف :)  ) سیراپ
1360 , 1355 , 1353 , 1324 , 1219

,1049 , 967 , 938 , 784 , 772 , 723 , 688 , 564 , 519 , 406 , 399 , 387 , 274 , 273 , 250 , 233 , 232 , 231 , 230 , 197 , 166 , 111 , 110 ناتسکاپ :
1352 , 1339 , 1315 , 1312 , 1288 , 1277 , 1195 , 1098 , 1097

,159 , 158 , 157 , 152 , 151 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 , 130 , 129 , 117 , 116 , 108 , 107 , 101 , 100 , 73 , 70 , 69 , 44 , 26 , 24 , 23 اماناپ :
,1269 , 1268 , 1266 , 1065 , 512 , 480 , 431 , 425 , 389 , 341 , 299 , 275 , 259 , 257 , 238 , 209 , 208 , 201 , 200 , 175 , 174 , 173 , 172 , 160

1349 , 1275 , 1274 , 1272 , 1271 , 1270

1353 , 1135 , 1111 یکاولسکچ :)  ) گارپ

1355 , 1353 , 1340 , 1140 , 1109 , 953 , 44 لاغترپ :

723 ناتسناغفا :)  ) نمچرپ

1294 , 1280 , 912 , 475 , 470 , 273 نیچ :)  ) نکپ

1335 , 910 اینازنات :

926 ینیطسلف :) نامزاس   ) برعلاریرحتلا

,1121 , 1080 , 1043 , 1009 , 955 , 939 , 938 , 910 , 800 , 799 , 784 , 723 , 691 , 688 , 664 , 600 , 515 , 399 , 262 , 255 , 233 , 214 هیکرت :
1348 , 1339 , 1324 , 1315 , 1313 , 1312 , 1311 , 1297 , 1279 , 1275 , 1195 , 1193 , 1184

961 , 958 , 951 , 914 , 875 , 170 , 168 یلوپیرت :

1294 , 476 , 472 , 368 ویوآ : لت 

1047 دنه :) سونایقا   ) اکالام هگنت 

1288 , 388 اداناک :)  ) وتنروت
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1331 , 1140 , 1058 , 962 , 954 , 916 , 913 , 870 , 785 , 738 , 731 , 683 , 636 , 206 نپاژ :)  ) ویکوت

784 رصم :)  ) داهج هبوت و  هعماج 

1285 ، 352 , 351 رصم :)  ) رهزالا هعماج 

1140 ، 201 لاغترپ :)  ) روزآ ریازج 

,959 , 958 , 951 , 950 , 875 , 874 , 783 , 734 , 731 , 724 , 564 , 563 , 518 , 516 , 488 , 473 , 472 , 447 , 243 , 232 , 115 , 114 , 43 ریازجلا :
1349 , 1317 , 1292 , 1259 , 1216 , 1198 , 1049 , 1044 , 1012 , 996 , 967

951 , 236 ریازجلا :)  ) هریزجلا

73 , 70 , 23 اماناپ :)  ) روتاتنوک اروداتناک ، هریزج 

1327 ، 822 ، 730 ، 120 نامع :)  ) هریصم هریسم ، هریزج 

1274 , 197 یناغفا :) زرابم  هورگ   ) یمالسا تعامج 

1274 , 197 ناتسناغفا : یمالسا  تیعمج 

1315 , 723 , 722 ناتسناغفا : یمالسا  تکرح  ياملع  تیعمج 

1218 , 956 , 251 , 198 ناتسناغفا : کیتارکمد  يروهمج 

1360 , 1343 , 1199 , 1073 , 981 , 926 نانبل :)  ) لما شبنج 

1346 , 1321 , 1013 , 981 , 770 , 769 , 679 نانبل : بونج 

1353 , 1217 , 1111 , 1110 , 939 یکاولسکچ :

,1001 , 969 , 912 , 902 , 738 , 723 , 709 , 564 , 475 , 470 , 456 , 388 , 361 , 335 , 274 , 273 , 272 , 250 , 234 , 232 , 204 , 197 , 120 نیچ :
1336 , 1317 , 1312 , 1294 , 1293 , 1286 , 1084

1315 , 723 , 722 ناتسناغفا : یمالسا  بالقنا  تکرح 

431 رصم :)  ) یمالسا يردارب  بزح 

723 ناتسناغفا :)  ) مچرپ بزح 

1098 ، 723 ، 388 ناتسناغفا :)  ) قلخ بزح 

1341 , 954 هسنارف : تسیلایسوس  بزح 

1322 , 780 دنه :)  ) هرگنک بزح 
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513 دنه :)  ) دابآردیح

209 نیطسلف :)  ) لیلخلا

784 توریب : ییاکیرما  هاگشناد 

784 هرهاق : ییاکیرما  هاگشناد 

627 , 177 , 176 هرهاق : هاگشناد 

1353 , 1340 , 1291 , 1108 , 1066 , 953 , 860 , 680 , 426 , 399 , 349 كرامناد :

1085 , 913 , 113 یبد :

199 ناتسبرع :) یتفن  زکرم   ) نامد

1258 , 1201 , 956 , 783 , 563 , 476 , 344 , 340 قشمد :

958 فردلسود :

199 ناتسبرع :) یتفن  زکرم   ) نارهد

1297 , 1291 , 957 , 523 , 514 , 512 , 431 , 235 دنه :)  ) ون یلهد 

325 نیطسلف :) : ) نیسایرید

135 اماناپ : یلاع  ناوید 

1291 , 140 همیخلا : سأر 

516 مادرتر :

695 ایزدور :

956 ینامور :

1297 , 1044 , 969 , 514 , 170 , 168 , 115 , 102 ناتسبرع :)  ) ضایر

1328 , 866 , 831 , 737 وندنالز :

945 هوبابمیز :

1396 ص :
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,826 , 821 , 818 , 800 , 799 , 798 , 779 , 778 , 740 , 739 , 737 , 729 , 724 , 709 , 653 , 643 , 639 , 638 , 426 , 400 , 348 , 285 , 273 , 43 نپاژ :
,1197 , 1193 , 1192 , 1141 , 1140 , 1109 , 1083 , 1082 , 1049 , 1048 , 1007 , 966 , 953 , 920 , 916 , 913 , 873 , 870 , 858 , 830 , 828 , 827

1360 , 1341 , 1340 , 1337 , 1336 , 1332 , 1331 , 1327 , 1318 , 1317 , 1316 , 1308 , 1307 , 1272 , 1259 , 1198

1341 , 1002 , 964 , 963 , 827 ونژ :

1277 , 914 , 913 , 874 , 871 , 236 , 230 یبونج :) هرک   ) لوئس

,874 , 832 ، 805 ، 804 , 724 ، 680 ، 679 ، 678 ، 616 ، 613 ، 586 ، 581 , 486 , 485 , 461 , 290 , 243 , 234 فاس :)  ) نیطـسلف شخب  يدازآ  نامزاس 
,1306 , 1277 ، 1295 ، 1278 , 1200 , 1199 , 1097 , 1096 , 1074 ، 1013 ، 1012 ، 997 , 996 , 970 , 951 , 950 ، 937 , 934 , 933 ، 926 ، 910 ، 864

1338 ، 1335 , 1332 , 1325 , 1312

1349 , 1046 , 1045 , 1044 لاردف :) ناملآ   ) پورک یتعنص  نامزاس 

1317 , 1291 , 1289 , 1277 , 738 , 426 , 398 , 232 دئوس :

,738 , 734 , 698 , 644 , 615 , 572 , 565 , 527 , 479 , 427 , 389 , 379 , 350 , 347 , 304 , 303 , 302 , 301 , 300 , 299 , 43 , 27 , 26 سیئوس :
1317 , 1306 , 1291 , 1287 , 1282 , 1109

902 , 784 , 698 نادوس :

,996 , 970 , 956 , 951 , 950 , 923 , 876 , 874 , 864 , 784 , 783 , 724 , 664 , 586 , 563 , 534 , 471 , 461 , 340 , 262 , 234 , 114 , 106 هیروس :
1365 , 1360 , 1350 , 1344 , 1332 , 1311 , 1301 , 1294 , 1284 , 1279 , 1199 , 1159 , 1097 , 1096 , 1073 , 1057 , 997

970 , 951 , 399 یلاموس :

363 يربیس :

1203 , 710 , 540 , 140 هجراش :

257 رصم :)  ) هیقرشلا

1140 نپاژ :)  ) ینبورام تکرش 

1140 نپاژ :)  ) یشیبوستیم تکرش 

1046 , 1045 ناملآ :)  ) نسا رهش 

تاحفص زا  يرایسب  رد  هیسور : سور ، يوروش ،

945 , 856 , 341 , 276 , 82 یلیش :

335 ارحص :
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1352 , 1344 , 1332 , 1097 , 1096 , 997 , 970 , 951 , 875 , 874 , 258 یبیل :)  ) سلبارط

،644 , 614 , 586 , 519 , 516 ، 515 , 514 ، 473 , 461 ، 455 ، 406 , 399 , 388 ، 352 , 273 , 257 , 249 , 199 , 176 ، 168 , 113 , 90 يدوعس : ناتسبرع 
،1274 , 1267 ، 1138 , 1084 , 1076 ، 1057 , 1044 , 970 ، 969 , 958 , 951 , 902 , 891 ، 858 , 818 , 801 , 784 , 783 , 731 , 724 ، 712 , 711 , 660

1349 ، 1342 , 1340 , 1306 ، 1297 , 1288

,1049 , 970 , 960 , 951 , 933 , 917 , 822 , 710 , 683 , 638 , 636 , 462 , 420 , 399 , 394 , 388 , 273 , 234 , 199 , 120 , 113 , 111 , 90 نامع :
1327 , 1293 , 1269 , 1138 , 1108

1338 , 1325 , 1312 , 935 , 933 , 805 , 680 , 679 ینیطسلف :) نامزاس   ) حتفلا

،1043 ، 958 ، 954 ، 916 ، 899 ، 870 ، 896 ، 827 ، 794 ، 781 ، 771 ، 739 ، 730 ، 698 ، 690 ، 517 ، 400 ، 348 ، 304 ، 234 ، 175 ، 128 ، 43 هسنارف :
1353 ، 1341 ، 1336 ، 1331 ، 1327 ، 1318 ، 1277 ، 1272 ، 1195 ، 1110 ، 1108 ، 1081 ، 1049

1316 , 733 , 730 ناملآ :)  ) تروفکنارف

723 ناتسناغفا :)  ) نمچرپ يرادنامرف 

,805 , 792 , 769 , 745 , 696 , 679 , 678 , 616 , 613 , 588 , 534 , 487 , 471 , 357 , 325 , 261 , 258 , 257 , 234 , 168 , 156 , 93 , 77 نیطسلف :
,1085 , 1074 , 1073 , 1057 , 1055 , 1042 , 1012 , 1009 , 972 , 971 , 970 , 956 , 951 , 937 , 936 , 934 , 890 , 888 , 851 , 845 , 835 , 834 , 823

1346 , 1318 , 1259 , 1200 , 1159

1341 , 1291 , 1084 , 959 , 863 , 426 , 399 دنالنف :

,722 , 628 , 627 , 615 , 461 , 460 , 431 , 430 , 379 , 368 , 275 , 259 , 258 , 257 , 209 , 178 , 177 , 176 , 173 , 155 , 138 , 116 رصم :)  ) هرهاق
1291 , 1279 , 1042 , 868 , 866 , 784 , 783

1310 , 980 , 902 , 659 , 536 , 113 رطق :

1346 , 1342 , 1337 , 1046 , 1008 , 969 , 918 زاقفق :

231 ناتسناغفا :)  ) راهدنق

1346 , 1110 , 1008 , 197 يوروش : ياوق 

1297 , 1218 , 515 , 514 , 197 ناتسناغفا :)  ) لباک

1109 , 891 , 614 , 472 , 250 ساکاراک :

945 جوبماک :)  ) ایچوپماک

1349 , 1308 , 1288 , 1272 , 1083 , 1064 , 959 , 682 , 641 , 388 , 273 اداناک :

130 اماناپ : لاناک 
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962 , 683 , 639 ایلارتسا :)  ) اربناک

1346 , 1066 , 1011 كرامناد :)  ) كاهنپک

874 , 870 , 230 یبونج : هرک 

1293 , 996 ، 957 , 457 , 456 هرک : قلخ  کیتارکمد  يروهمج  یلامش ، هرک 

1326 , 1110 , 822 , 815 , 769 , 717 , 716 , 475 , 289 , 277 , 231 يوروش :)  ) نیلمرک

1328 ، 831 ندنل : زدیول  یناپمک 

1397 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1614 

http://www.ghaemiyeh.com


970 , 399 اینک :

,886 , 881 , 864 , 843 , 805 , 804 , 801 , 775 , 731 , 730 , 724 , 683 , 659 , 644 , 637 , 531 , 516 , 472 , 399 , 180 , 151 , 127 , 113 تیوک :
1365 , 1346 , 1335 , 1333 , 1329 , 1325 , 1317 , 1310 , 1307 , 1272 , 1145 , 1102 , 1010 , 985 , 980 , 933

1013 , 201 اماناپ : یلم  دراگ 

253 , 252 ناتسجرگ :

945 سوئال :

,926 , 911 , 877 , 876 , 864 , 825 , 824 , 823 , 822 , 817 , 783 , 770 , 769 , 679 , 655 , 628 , 534 , 156 , 114 , 106 , 93 , 82 , 77 , 51 نانبل :
1360 , 1346 , 1343 , 1336 , 1327 , 1321 , 1271 , 1200 , 1199 , 1103 , 1074 , 1073 , 1057 , 1012 , 1009 , 982 , 949

،916 ، 913 , 877 ، 876 ، 831 ، 781 ، 778 ، 777 ، 774 ، 737 ، 730 ، 690 ، 688 ، 646 ، 371 ، 368 ، 346 ، 251 ، 151 ، 130 ، 102 ، 72 سیلگنا :)  ) ندنل
1353 ، 1343 ، 1336 ، 1322 ، 1244 ، 1139 ، 1108 ، 1043 ، 1008 ، 1001 ، 1000 ، 980 ، 978 ، 965 ، 954

1353 , 1192 , 1139 , 1108 , 1006 , 916 گروبمازکول :

,891 , 875 , 874 , 864 , 819 , 804 , 784 , 724 , 586 , 563 , 562 , 534 , 516 , 515 , 473 , 472 , 471 , 461 , 447 , 340 , 258 , 168 , 156 , 114 یبیل :
,1325 , 1301 , 1284 , 1272 , 1259 , 1216 , 1199 , 1198 , 1097 , 1096 , 1086 , 997 , 996 , 970 , 967 , 959 , 958 , 956 , 951 , 950 , 949 , 948

1360 , 1344 , 1340 , 1332

1317 , 866 , 826 , 740 , 739 , 738 لاغترپ :)  ) نوبسیل

902 , 784 يزلام :

690 ایلاتیا : سلجم 

1343 , 981 , 911 نانبل : نایعیش  سلجم 

1341 ، 965 ، 954 ناتسلگنا : ماوع  سلجم 

1279 رصم : یلم  عمجم 

1272 , 588 , 176 هنیدم :

1084 , 335 شکارم :

280 ناملآ :)  ) گروبماه دجسم 

176 یبنلادجسم :

,803 , 779 ، 768,769 , 723 , 716 , 652 , 515 , 475 , 430 , 410 , 387 , 340 , 339 , 298 , 252 , 234 , 233 , 230 , 199 , 110 , 103 , 81 , 80 وکسم :
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,1288 , 1277 , 1111 , 1110 , 1097 , 1007 , 997 , 996 , 995 , 971 , 969 , 957 , 939 , 902 , 901 , 874 , 863 , 859 , 858 , 833 , 822 , 815 , 814
1355 , 1353 , 1344 , 1342 , 1335 , 1330 , 1327 , 1325 , 1321

,173 , 172 , 168 , 160 , 159 , 158 , 157 , 156 , 155 , 154 , 153 , 152 , 138 , 137 , 136 , 135 , 116 , 107 , 101 , 84 , 44 , 31 , 26 , 24 , 23 رصم :
,374 , 352 , 351 , 341 , 340 , 332 , 327 , 299 , 275 , 259 , 258 , 257 , 242 , 238 , 209 , 201 , 200 , 188 , 179 , 178 , 177 , 176 , 175 , 174
,628 , 627 , 617 , 615 , 591 , 574 , 531 , 530 , 514 , 513 , 512 , 511 , 487 , 461 , 460 , 458 , 431 , 430 , 425 , 419 , 406 , 388 , 379 , 375
,1097 , 1096 , 1084 , 1057 , 1044 , 1042 , 971 , 969 , 956 , 951 , 913 , 902 , 886 , 876 , 801 , 784 , 783 , 757 , 756 , 747 , 722 , 688 , 677
,1315 , 1312 , 1307 , 1306 , 1302 , 1298 , 1297 , 1293 , 1291 , 1287 , 1285 , 1284 , 1281 , 1279 , 1278 , 1272 , 1271 , 1270 , 1268 , 1162

1349 , 1348 , 1342 , 1340 , 1336 , 1319

1340 , 954 , 861 , 858 , 724 , 682 کیزکم :

1199 , 986 , 223 لیئارسا :)  ) داسوم

170 , 157 ناملآ :)  ) خینوم

1322 , 787 , 777 , 641 ایلاتیا :)  ) نالیم

1324 , 1291 , 959 , 797 , 399 ژورن :

515 , 473 , 472 هیرجین :

945 , 340 هئوگاراکین :

1313 دنلزوین :

795 , 572 ناکیتاو :

1140 , 288 تراجت : ترازو 

1308 ، 860 , 640 ، 346 , 639 ناتسلگنا : هجراخ  ترازو 

102 ایلاتیا : هجراخ  ترازو 

1270 ، 158 ، 135 اماناپ : هجراخ  ترازو 

1043 , 800 هیکرت : هجراخ  ترازو 

740 , 738 ، 426 نپاژ : هجراخ  ترازو 

1272 , 140 تیوک : هجراخ  ترازو 

515 هیکرت :)  ) هجزو
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1353 , 1109 , 858 الئوزنو :

,1138 , 1137 , 1056 , 1050 , 1049 , 957 , 956 , 945 , 821 , 819 , 793 , 792 , 716 , 711 , 691 , 643 , 564 , 517 , 407 , 357 , 325 , 62 , 44 مانتیو :
1327 , 1313

1317 , 778 , 734 , 683 , 297 , 256 , 242 نیو :

962 , 954 , 798 , 629 , 151 گروبماه :

399 دنالنف :)  ) یکنیسله

1332 , 1324 , 874 , 860 , 824 , 797 دنله :

1322 , 1302 , 1298 , 1297 , 1279 , 1277 , 998 , 967 , 784 , 780 , 644 , 530 , 524 , 523 , 514 , 513 , 512 , 290 , 257 , 235 , 231 دنه :

1332 , 1097 , 951 , 899 , 874 , 586 , 199 یبونج : نمی 

875 , 199 یلامش : نمی 

,970 , 951 , 950 , 899 , 875 , 874 , 586 , 199 , 90 نمی :

1398 ص :
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1332 , 1097 , 1096 , 997 , 996

644 , 340 يوالسگوی :

یللملا نیب  ياهدادرارق  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس  قطانم و 

1345 , 1084 , 1000 , 783 , 691 , 481 , 457 , 81 ایسآ :

1272 , 174 برع : هیداحتا 

,285 , 256 , 273 , 272 , 252 , 232 , 231 , 166 , 159 , 146 , 128 , 117 , 112 , 110 , 109 , 105 , 74 , 72 , 71 , 46 , 44 , 43 , 23 یبرغ : ياپورا  اپورا ،
,780 , 779 , 778 , 771 , 741 , 739 , 738 , 737 , 730 , 709 , 692 , 691 , 682 , 640 , 638 , 629 , 577 , 529 , 481 , 455 , 427 , 379 , 368 , 362
,970 , 966 , 959 , 958 , 957 , 954 , 953 , 917 , 916 , 913 , 899 , 871 , 870 , 863 , 860 , 858 , 828 , 827 , 826 , 822 , 821 , 818 , 798 , 797
,1316 , 1308 , 1302 , 1279 , 1268 , 1195 , 1194 , 1192 , 1159 , 1155 , 1139 , 1109 , 1108 , 1083 , 1082 , 1065 , 1049 , 1048 , 1006 , 1005

1360 , 1353 , 1345 , 1342 , 1341 , 1336 , 1327 , 1322 , 1318 , 1317

1277 , 644 , 252 , 234 یقرش : ياپورا 

1048 , 1049 , 945 , 783 , 234 , 81 اقیرفا :

,1107 , 1098 , 1046 , 1008 , 1004 , 969 , 968 , 746 , 638 , 636 , 584 , 576 , 528 , 400 , 253 , 234 , 197 , 147 , 140 , 120 , 109 دنه : سونایقا 
1346 , 1345 , 1342 , 1302 , 1298 , 1279 , 1277

709 یبونج : ياکیرما 

1048 , 945 , 232 , 157 نیتال : ياکیرما 

698 , 697 کیژتارتسا : ياه  یسررب  یللملا  نیب  وتیتسنا 

1349 , 1306 , 1109 , 1053 , 1044 , 892 , 891 , 778 , 653 , 614 , 534 , 516 , 515 , 473 , 472 , 388 , 250 , 249 کپوا :

,916 , 870 , 860 , 858 , 827 , 826 , 798 , 797 , 740 , 739 , 738 , 737 , 692 , 691 , 426 , 345 , 102 , 72 , 71 , 47 , 44 , 43 اپورا : كرتشم  رازاـب 
,1337 , 1336 , 1331 , 1327 , 1324 , 1318 , 1285 , 1266 , 1195 , 1192 , 1139 , 1109 , 1108 , 1065 , 1006 , 970 , 967 , 958 , 954 , 953 , 920

1353 , 1350 , 1342 , 1340

1290 , 1269 , 1193 , 1111 , 1096 , 998 , 417 , 196 , 119 , 46 , 44 قرش : كولب 

1350 , 1342 , 1341 , 1317 , 1065 , 970 , 954 , 738 , 71 اپورا : ناملراپ 

420 , 399 وتنس : نامیپ 

1287 , 1258 , 1097 , 851 , 835 , 834 , 746 , 472 , 430 , 379 , 352 , 209 , 156 , 45 دیوید : پمک  هئطوت  دیوید ، پمک  دادرارق  دیوید ، پمک  نامیپ 

,1162 , 1090 , 959 , 958 , 951 , 864 , 862 , 830 , 822 , 730 , 710 , 709 , 680 , 638 , 579 , 434 , 432 , 197 , 131 , 113: زمره هناهد  زمره ، هگنت 
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1327

1139 , 1108 , 1006 , 966 , 954 , 953 , 871 , 870 , 860 , 827 , 826 , 779 , 739 , 738 , 692 , 640 , 71 اپورا : يداصتقا  هعماج 

1308 , 172 , 119 , 109 , 92 , 91 یللملا : نیب  قوقح 

1108 , 1047 , 968 رود : رواخ 

1218 , 1096 , 652 , 368 , 120 کیدزن : رواخ 

,691 , 679 , 635 , 627 , 622 , 621 , 620 , 616 , 594 , 587 , 513 , 431 , 429 , 368 , 258 , 233 , 209 , 178 , 136 , 100 , 68 , 44 , 24 هنایمرواخ :
,1198 , 1184 , 1143 , 1097 , 1066 , 1057 , 1034 , 1001 , 1000 , 997 , 970 , 936 , 851 , 835 , 834 , 824 , 820 , 805 , 784 , 781 , 744 , 729

1350 , 1328 , 1318 , 1275 , 1259 , 1258 , 1200

1323 , 1298 , 1275 , 888 , 781 , 746 , 660 , 655 , 531 , 487 , 261 , 210 , 51 , 50 برع :) ) یبرع جیلخ 

1138 , 1108 نامع : جیلخ 

,197 , 180 , 177 , 169 , 140 , 139 , 131 , 128 , 127 , 120 , 118 , 113 , 109 , 108 , 106 , 104 , 102 , 99 , 74 , 50 , 46 , 44 , 24 , 20 سراف : جیلخ 
,620 , 595 , 593 , 591 , 590 , 586 , 576 , 534 , 532 , 531 , 530 , 489 , 485 , 474 , 472 , 455 , 435 , 434 , 432 , 400 , 399 , 368 , 231 , 199
,877 , 875 , 870 , 866 , 865 , 843 , 833 , 824 , 806 , 805 , 802 , 781 , 753 , 735 , 712,730 , 711 , 710 , 709 , 688 , 678 , 660 , 659 , 638 , 637
,1269 , 1268 , 1258 , 1137 , 1103 , 1098 , 1044 , 1011 , 1004 , 1001 , 998 , 987 , 971 , 969 , 967 , 959 , 956 , 951 , 936 , 934 , 930 , 882

1349 , 1345 , 1342 , 1336 , 1328 , 1325 , 1317 , 1316 , 1312 , 1307 , 1291 , 1289 , 1277 , 1272 , 1270

,659 , 637 , 636 , 622 , 587 , 584 , 515 , 514 , 484 , 483 , 472 , 400 , 301 , 253 , 234 , 140 , 130 , 127 , 119 , 113 , 111 , 106 , 104 جیلخ :
,1044 , 1001 , 998 , 987 , 952 , 933 , 917 , 913 , 912 , 888 , 864 , 862 , 861 , 846 , 823 , 822 , 803 , 782 , 746 , 731 , 724 , , 710 , 660

1340 , 1327 , 1323 , 1317 , 1307 , 1291 , 1279 , 1259 , 1258 , 1138 , 1103

1268 , 1267 , 1266 , 618 , 109 , 108 , 102 , 92 , 91 , 69 ههال : هاگداد 

1291 , 460 , 425 گربنرون : هاگداد 

951 رمحا : يایرد 

199 خرس : يایرد 

1399 ص :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1619 

http://www.ghaemiyeh.com


256 هایس : يایرد 

959 , 724 لامش : يایرد 

1047,1108 , 968 , 234 برع : يایرد 

1138 ناتسبرع : يایرد 

636 , 462 , 111 نامع : يایرد 

1341 , 1337 , 1332 , 1327 , 964 , 920 , 919 خرس : بیلص  یللملا  نیب  نامزاس 

1350 , 1069 یللملا : نیب  وفع  نامزاس 

,482 , 471 , 429 , 425 , 396 , 393 , 389 , 376 , 342 , 307 , 256 , 240 , 210 , 201 , 174 , 146 , 113 , 112 , 71 , 68 , 51 , 32 دـحتم : للم  نامزاس 
,1066 , 1065 , 1062 , 1005 , 999 , 981 , 919 , 851 , 850 , 795 , 770 , 738 , 737 , 734 , 730 , 683 , 652 , 646 , 639 , 617 , 574 , 533 , 532 , 531

1350 , 1345 , 1324 , 1322 , 1317 , 1308 , 1298 , 1287 , 1282 , 1279 , 1272 , 1218 , 1162 , 1144

739 ییاپورا : ياروش 

1317 , 1298 , 956 , 851 , 850 , 770 , 737 , 734 , 618 , 617 , 527 للم : نامزاس  تینما  ياروش 

850 تینما : ياروش  هیوناژ  همانعطق 13 

1313 , 1270 , 1066 , 1060 , 1046 , 729 , 531 , 260 , 135 , 91 , 72 , 71 یللملا : نیب  نیناوق 

1316 , 966 , 870 , 729 , 717 , 349 , 178 , 156 , 110 , 102 , 89 یبرغ : ياهروشک 

1344 , 996 , 995 , 902 , 874 کیپملا : یللملا  نیب  هتیمک 

256 للم : نامزاس  یگنهامه  هتیمک 

1095 , 1010 , 1000 , 971 , 951 , 937 , 933 , 900 , 875 , 705 , 511 , 400 , 243 , 179 , 115 , 106 , 51 برع : للم  برع ، تلم 

1334 , 1200 , 892 , 475 , 352 , 179 , 115 , 106 یمالسا : للم 

1345 , 1336 , 1332 , 1004 , 874 , 515 , 399 , 368 , 256 وتان :

1073 , 770 دحتم : للم  نامزاس  حلص  ظفاح  ياهورین 

هطوبرم ياه  نامزاس  ناریا و  یماظتنا  یماظن و  ياهورین 

تاحفص زا  يرایسب  رد  یمالسا : يروهمج  شترا  ناریا ، شترا  شترا ،

1269 , 1159 , 1049 , 727 , 710 , 407 , 93 , 62 هاش : شترا 
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1357 , 1325 , 1320 , 1204 , 1203 , 1158 , 1113 , 854 , 809 , 757 , 435 , 402 , 353 , 264 , 262 , 181 , 121 يرمرادناژ : تاعالطا 

,648 , 637 , 622 , 621 , 594 , 592 , 587 , 481 , 336 , 332 , 314 , 313 , 261 , 253 , 247 , 243 , 183 , 131 , 128 , 108 , 88 , 65 , 54 , 42 , 41 جیسب :
,875 , 861 , 860 , 857 , 846 , 843 , 834 , 831 , 819 , 790 , 776 , 743 , 742 , 736 , 717 , 716 , 704 , 681 , 677 , 673 , 668 , 654 , 651 , 650
,1278 , 1269 , 1254 , 1253 , 1250 , 1199 , 1175 , 1154 , 1133 , 1124 , 1094 , 1081 , 1063 , 1056 , 999 , 977 , 976 , 975 , 972 , 967 , 884

1352 , 1343 , 1342 , 1333 , 1318 , 1317 , 1288

1332 , 1313 , 928 , 879 , 809 , 699 , 568 رذوبا : ناگداپ 

848 هواپ : ناگداپ 

602 , 601 نایدلج : ناگداپ 

1184 , 53 تشدرس : ناگداپ 

1212 , 1130 , 1117 , 1116 زقس : ناگداپ 

1353 , 1210 , 1114 , 1019 , 123 , 53 جدننس : ناگداپ 

104 هوت : هروق  ناگداپ 

1184 ناویرم : ناگداپ 

1184 , 76 , 53 داباهم : ناگداپ 

824 رهشدازآ : هدون  ناگداپ 

1184 رهشناریپ : ناگداپ 

881 یسوماجوبا : هاگساپ 

1332 , 1328 , 879 , 836 , 463 هلگزا : هاگساپ 

265 ولگزا : هاگساپ 

265 دابآریمزا : هاگساپ 

124 اناویس : غالب  قآ  هاگساپ 

162 , 161 قالب : قآ  قالوب ، قآ  هاگساپ 

881 ناگرزاب : هاگساپ 

1301 , 1015 قاطالاب : هاگساپ 
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1353 , 1333 , 1332 , 1328 , 1303 , 1273 , 1114 , 880 , 879 , 836 , 810 , 754 , 699 , 698 , 665 , 582 , 581 , 181 یسیواب : هاگساپ 

1292 ، 438 ، 269 , 246 ولنچب : يولنچب , هاگساپ 

972 , 927 زیزع : رارب  هاگساپ 

1332 , 1328 , 879 , 836 دابآریمزب : هاگساپ 

582 دابآ : مارهب  هاگساپ 

839 تریب : هاگساپ 

974 , 463 , 380 زیورپ : هاگساپ 

265 ناکیسیپ : هاگساپ 

754 , 265 شر : هپت  هاگساپ 

144 باکت : هاگساپ 

245 هنهک : باگنت  هاگساپ 

1099 , 1071 , 256 , 263 , 244 , 161 ون : باگنت  هاگساپ 

265 ناوه : هگنت  هاگساپ 

1333 , 879 , 699 , 265 , 264 , 181 , 160 هوک : هلیت  هاگساپ 

881 هبازچ : هاگساپ 

812 تالچ : هاگساپ 
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1347 , 1313 , 1014 , 839 , 812 , 702 , 700 تالیچ : هاگساپ 

726 , 725 , 703 , 535 , 380 دودح : هاگساپ 

269 ولنسح : هاگساپ 

1347 , 1014 نیخ : هاگساپ 

181 قوج : دنبرد  هاگساپ 

704 نارلهد : هاگساپ 

701 , 535 رهشمرخ : مرافیرید  هاگساپ 

293 , 162 , 161 ناژار : هاگساپ 

265 ییحی : دیز  هاگساپ 

162 , 161 اناولیس : يرمرادناژ  هاگساپ 

974 نطو : زابرس  هاگساپ 

1337 , 927 باهذ : لپرس  هاگساپ 

1203 , 881 هیدیعس : هاگساپ 

749 هدیمس : هاگساپ 

309 هریمس : هاگساپ 

657 راموس : هاگساپ 

211 دابآ : فیس  هاگساپ 

162 نایناک : یس  هاگساپ 

1282 , 308 نیریشروش : هاگساپ 

212 هلس : خیش  هاگساپ 

499 , 498 , 403 غالب : نیریش  هاگساپ 

1203 , 75 میدق : هیئالط  هاگساپ 

1334 , 1326 , 1151 , 894 , 893 , 813 روطق : هاگساپ 
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181 دیفس : هعلق  هاگساپ 

1354 , 1119 یچشوق : هاگساپ 

439 نارایماک : هاگساپ 

1328 , 927 , 881 , 837 خیش :) یناک   ) خیش ناک  هاگساپ 

1337 , 929 نارزوک : هاگساپ 

1333 , 879 , 657 وندرگ : هاگساپ 

973 ون : كرمگ  هاگساپ 

1279 , 1099 , 1098 , 402 , 263 , 244 يورسخ : يزرم  هاگساپ 

839 هکف : ات  هلبوس  يزرم  هاگساپ 

749 , 211 گنت : نایم  هاگساپ 

666 , 359 دابآریم : هاگساپ 

468 يداهریم : هاگساپ 

811 رهش : تفن  هاگساپ 

499 , 269 هدقن : هاگساپ 

839 رضخ : ین  هاگساپ 

839 , 380 , 308 , 263 , 181 تیاده : هاگساپ 

1332 , 1328 , 1326 , 1072 , 999 , 838 , 837 , 811 , 749 هلاله : هاگساپ 

755 ناگزوه : هاگساپ 

1282 , 705 هتشکدلو : هاگساپ 

265 ناشوکی : هاگساپ 

699 شر : هپت  هاگیاپ 

972 , 463 , 380 روخراد : هاگیاپ 

977 , 930 رهشوب : ییایرد  هاگیاپ 
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624 نارایماک : هاگیاپ 

1282 , 1071 , 308 کمرگ : هاگیاپ 

836 ناریم : هاگیاپ 

977 ناسارخ : ناتسا  یتعیرش  یلعرتکد  ییاوه  هاگیاپ 

1333 , 879 ناهفصا : هناخپوت 130 

977 , 838 دابآ : مرخ  پیت 84 

699 , 664 , 582 , 580 , 422 , 403 , 161 رذوبا : پیت 

749 دابآ : مالسا  پیت 

1120 , 1080 نیوزق : پیت 

404 داباهم : پیت 

,973 , 929 , 894 , 881 , 838 , 837 , 813 , 811 , 463 , 438 , 437 , 294 , 214 , 163 , 162 , 161 يرمرادـناژ :) یلحم  ياهورین  ) نادرمناوج درمناوج ،
1275 , 1098 , 1072 , 999

تاحفص زا  يرایسب  رد  اجاژ : یمالسا ، يروهمج  يرمرادناژ  يرمرادناژ ،

1347 , 1295 , 1291 , 1014 , 974 , 838 , 757 , 756 , 755 , 701 , 534 , 435 , 210 ناتسزوخ : يرمرادناژ 

894 يوخ : يرمرادناژ 

1342 , 975 , 701 , 75 درگنسوس : يرمرادناژ 

1071 نیریشرصق : يرمرادناژ 

1296 , 504 ناتسرل : يرمرادناژ 

601 هیمورا : هیحان  يرمرادناژ 

1071 رهش : تفن  يرمرادناژ 

تاحفص زا  يرایسب  رد  نارادساپ : هاپس  هاپس ،

1295 , 1016 , 538 , 490 نادابآ : هاپس 

1363 , 1228 , 1227 اراتسآ : هاپس 
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322 رهبا : هاپس 

713 لیبدرا : هاپس 

212 هلگزا : هاپس 

441 زردوگیلا : هاپس 

1296 , 506 لباب : هاپس 

1295 , 490 رهشوب : هاپس 

,1120 , 1079 , 1022 , 977 , 941 , 813 , 765 , 666 , 383 , 359 , 322 , 314 , 313 , 269 , 247 , 235 , 219 , 163 , 162 , 124 هیمورا : نارادساپ  هاپس 
1354 , 1350 , 1339 , 1321 , 1311 , 1288 , 1286 , 1283 , 1280 , 1278 , 1277 , 1271

885 دابآ : مالسا  نارادساپ  هاپس 

1100 , 977 ناهفصا : نارادساپ  هاپس 

249 نورزاک : یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

1295 , 1141 , 973 , 703 , 534 , 490 زاوها : نارادساپ  هاپس 
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1305 , 624 , 604 , 603 درجورب : نارادساپ  هاپس 

672 , 506 یلزنا : ردنب  نارادساپ  هاپس 

1334 , 1321 , 1283 , 893 , 764 , 708 , 321 , 76 راجیب : نارادساپ  هاپس 

1362 , 1349 , 1212 , 1152 , 1118 , 880 , 848 هواپ : نارادساپ  هاپس 

1288 , 1283 , 1269 , 383 , 321 , 320 , 123 باکت : نارادساپ  هاپس 

1030 , 713 , 504 دابآ : مرخ  نارادساپ  هاپس 

1142 , 726 , 535 , 283 ناتسزوخ : نارادساپ  هاپس 

1329 , 841 يوخ : نارادساپ  هاپس 

1288 , 386 ناغماد : نارادساپ  هاپس 

1300 , 1296 , 550 , 549 , 548 , 523 , 504 , 503 , 324 دورد : نارادساپ  هاپس 

1361 , 1204 , 1203 , 927 , 703 , 579 , 490 ناگدازآ : تشد  نارادساپ  هاپس 

673 تشر : نارادساپ  هاپس 

836 باهذ : لپرس  نارادساپ  هاپس 

854 درگنسوس : نارادساپ  هاپس 

1365 , 1363 , 1232 , 1175 زاریش : نارادساپ  هاپس 

1301 , 927 , 879 , 836 , 809 , 807 , 757 , 756 , 748 , 699 , 698 , 582 , 581 , 568 , 489 , 265 , 212 , 181 , 75 نیریشرصق : نارادساپ  هاپس 

,752 , 748 , 699 , 595 , 582 , 544 , 521 , 448 , 463 , 439 , 354 , 322 , 266 , 265 , 246 , 213 , 161 , 144 , 123 , 76 , 59 هاشنامرک : نارادساپ  هاپس 
,1353 , 1321 , 1319 , 1299 , 1292 , 1286 , 1271 , 1230 , 1214 , 1213 , 1212 , 1208 , 1152 , 1151 , 1118 , 1116 , 1016 , 972 , 765 , 757

1362 , 1361

627 , 605 رهشهام : نارادساپ  هاپس 

726 , 523 , 506 زکرم : نارادساپ  هاپس 

421 , 420 , 404 , 184 بآ : ودنایم  نارادساپ  هاپس 

1077 هدقن : نارادساپ  هاپس 

421 , 420 , 404 زیربت : هاپس 
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1275 , 499 , 223 , 213 دورناوج : هاپس 

1342 , 1316 , 1314 , 1295 , 1292 , 1068 , 973 , 885 , 725 , 703 , 490 , 443 , 441 , 282 , 211 رهشمرخ : هاپس 

928 يورسخ : هاپس 

143 لوفزد : هاپس 

1296 , 1289 , 1283 , 507 , 499 , 405 , 322 , 321 ناجنز : هاپس 

321 , 122 , 121 , 59 هورق : هاپس 

798 نارایماک : هاپس 

1289 , 1288 , 406 , 405 , 386 نامرک : هاپس 

1273 , 182 داباهم : هاپس 

1314 , 1292 , 1283 , 708 , 442 , 441 , 321 , 121 , 59 نادمه : هاپس 

1292 , 441 جوسای : هاپس 

1329 , 824 دزی : هاپس 

1081 يوخ : یلم  جیسب  داتس 

,1248 , 1217 , 1209 , 1131 , 1125 , 1122 , 1118 , 1016 , 884 , 883 , 699 , 668 , 569 , 538 , 275 , 123 , 76 , 60 نارادساپ : هاپـس  تایلمع  داتس 
1347 , 1333

1361 , 1208 , 1156 , 1118 , 1014 , 974 , 213 برغ : كرتشم  تایلمع  داتس 

76 , 60 , 52 برغ : داتس 

,1242 , 1241 , 1227 , 1175 , 1152 , 1124 , 1091 , 1052 , 853 , 841 , 713 , 673 , 672 , 581 , 492 , 420 , 321 , 211 نارادساپ : هاپس  يزکرم  داتس 
1364 , 1363 , 1359 , 1311 , 1283 , 1251

,353 , 325 , 324 , 323 , 315 , 314 , 311 , 310 , 267 , 246 , 245 , 221 , 214 , 213 , 212 , 181 , 163 , 124 , 123 , 75 , 60 شترا : كرتشم  داـتس 
,752 , 749 , 704 , 702 , 701 , 699 , 698 , 672 , 668 , 667 , 657 , 635 , 596 , 587 , 585 , 582 , 551 , 542 , 538 , 503 , 455 , 439 , 404 , 386
,1043 , 1022 , 1021 , 1020 , 1018 , 1016 , 1015 , 1008 , 974 , 940 , 939 , 893 , 892 , 882 , 850 , 841 , 838 , 835 , 805 , 792 , 764 , 762
,1271 , 1254 , 1253 , 1236 , 1233 , 1214 , 1212 , 1208 , 1204 , 1155 , 1149 , 1143 , 1121 , 1119 , 1118 , 1117 , 1116 , 1091 , 1075 , 1072
,1348 , 1347 , 1346 , 1339 , 1333 , 1330 , 1325 , 1323 , 1311 , 1310 , 1303 , 1299 , 1296 , 1293 , 1292 , 1283 , 1282 , 1276 , 1275 , 1273

1365 , 1363 , 1362 , 1361 , 1357 , 1356 , 1354 , 1353 , 1351 , 1350

,1208 , 1207 , 1206 , 1205 , 1155 , 1151 , 1130 , 1115 , 1078 , 1077 , 1019 , 357 , 318 , 316 , 290 , 268 , 246 , 182 , 162 , 60 شترا : نوتس 
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1361 , 1357 , 1353 , 1350 , 1280 , 1253 , 1215 , 1211 , 1210

,1209 , 1207 , 1206 , 1205 , 1150 , 1149 , 1116 , 1115 , 1114 , 1079 , 1023 , 1020 , 1019 , 1018 , 1017 , 879 , 701 , 296 , 60 یماظن : نوتس 
1365 , 1361 , 1356 , 1353 , 1350 , 1333 , 1253 , 1252 , 1210

,387 , 360 , 323 , 312 , 308 , 265 , 264 , 246 , 245 , 221 , 214 , 212 , 202 , 186 , 185 , 163 , 154 , 125 , 123 , 93 , 82 , 78 اجاش : ینابرهش ،
,672 , 669 , 667 , 607 , 606 , 601 , 583 , 581 , 580 , 551 , 547 , 538 , 509 , 504 , 500 , 499 , 489 , 463 , 455 , 442 , 404 , 403 , 392 , 391

,884 , 883 , 855 , 853 , 852 , 844 , 843 , 837 , 813 , 811 , 764 , 755 , 752 , 751 , 714 , 676 , 673
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,1212 , 1205 , 1204 , 1176 , 1151 , 1144 , 1142 , 1130 , 1115 , 1114 , 1092 , 1081 , 1073 , 1030 , 1029 , 1017 , 993 , 973 , 931 , 897 , 890
,1321 , 1320 , 1311 , 1300 , 1297 , 1296 , 1292 , 1289 , 1288 , 1282 , 1276 , 1275 , 1273 , 1271 , 1254 , 1234 , 1233 , 1232 , 1230 , 1214

1365 , 1363 , 1362 , 1356 , 1333 , 1329

1288 , 1142 , 751 , 583 , 538 , 463 , 382 , 245 نادابآ : ینابرهش 

764 یبرغ : ناجیابرذآ  ینابرهش 

1275 , 897 , 764 , 214 هیمورا : ینابرهش 

1114 دابآ : مالسا  ینابرهش 

387 نابهطصا : ینابرهش 

538 زاوها : ینابرهش 

1276 , 504 , 221 درجورب : ینابرهش 

672 یلزنا : ردنب  ینابرهش 

1321 , 1311 , 1296 , 1212 , 883 , 764 , 667 , 500 هواپ : ینابرهش 

1300 , 1030 , 551 دابآ : مرخ  ینابرهش 

1356 , 1329 , 1142 , 853 , 843 ناتسزوخ : ینابرهش 

522 دورد : ینابرهش 

125 تشر : ینابرهش 

883 هییاضر : ینابرهش 

1283 , 186 جدننس : ینابرهش 

1365 , 1363 , 1254 , 1233 زاریش : ینابرهش 

1205 , 1114 , 581 , 264 , 212 نیریش : رصق  ینابرهش 

1282 , 1230 , 1204 , 884 , 883 , 764 , 752 , 538 , 403 , 308 , 264 هاشنامرک : ینابرهش 

1333 , 1300 , 883 , 755 , 186 , 163 لک : ینابرهش 

883 ناتسرل : ینابرهش 

897 بآودنایم : ینابرهش 
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973 , 837 , 811 , 580 رهش : تفن  ینابرهش 

1362 , 1214 هدقن : ینابرهش 

1292 , 442 نادمه : ینابرهش 

809 , 756 , 698 نیریشرصق : نارادساپ  هاپس  تایلمع  دحاو 

,848 , 836 , 810 , 809 , 807 , 764 , 761 , 756 , 754 , 752 , 748 , 698 , 665 , 582 , 505 , 503 , 492 , 161 , 124 نارادساپ : هاپـس  تایلمع  دحاو 
1362 , 1361 , 1339 , 1333 , 1328 , 1325 , 1320 , 1311 , 1296 , 1295 , 1214 , 1212 , 1210 , 1208 , 1142 , 1016 , 939 , 882

928 , 836 , 582 ماما : ناییادف 

213 هواپ : هاپس  تایلمع 

93 هیماظتنا : ياوق 

322 يدلگالوی : هتیمک 

1361 , 1204 نوتسیب : هتیمک 

1359 , 227 بالقنا : يزکرم  هتیمک 

442 نادمه : بالقنا  ياه  هتیمک 

1364 , 1297 , 509 , 393 , 312 , 227 , 202 , 112 بالقنا : ياه  هتیمک 

262 نادابآ : یلحاس  دراگ 

534 دنورا : یلحاس  دراگ 

1291 , 927 , 534 , 434 دابآورسخ : یلحاس  دراگ 

927 , 701 , 658 , 489 , 434 , 352 یلحاس : دراگ 

755 رهشمرخ :)  ) ژد نادرگ 

689 یسیواب : ناهورگ 

839 , 838 ناتسب : ناهورگ 

813 هناولیس : يزاسکاپ  ناهورگ 

214 هدقن : يزاسکاپ  ناهورگ 
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701 , 489 , 352 , 262 دابآ : ورسخ  ناهورگ 

839 نارلهد : ناهورگ 

1203 , 750 , 534 , 121 نادابآ : يرمرادناژ  ناهورگ 

504 درجورب : يرمرادناژ  ناهورگ 

1142 , 840 , 755 , 750 , 736 , 534 , 489 , 380 , 353 , 262 رهشمرخ : يرمرادناژ  ناهورگ 

1072 , 838 , 701 , 534 , 489 , 352 , 262 , 143 دابآ : ورسخ  يرمرادناژ  ناهورگ 

812 , 657 نارلهد : يرمرادناژ  ناهورگ 

403 غالب : نیریش  يرمرادناژ  ناهورگ 

838 دابآ : حلاص  يرمرادناژ  ناهورگ 

1022 , 269 , 438 هدقن : يرمرادناژ  ناهورگ 

1152 دوسون : يرمرادناژ  ناهورگ 

1210 , 1209 جدننس : ناهورگ 

881 , 839 , 705 , 657 راموس : ناهورگ 

837 , 749 دابآ : حلاص  ناهورگ 

383 روطق : ناهورگ 

837 , 580 , 246 وندرگ : ناهورگ 

974 یمرگ : ناهورگ 

1291 , 839 , 749 , 657 , 434 , 309 نایسوم : ناهورگ 

1362 , 1214 نیوزق : یهرز  رکشل 16 

1361 , 1353 , 1260 , 1207 , 1020 , 1019 , 544 , 542 , 164 , 123 جدننس :  28 رکشل

1350 , 1299 , 1271 , 1119 , 1080 , 1022 , 544 , 543 , 468 , 359 , 314 , 267 , 214 , 213 , 182 , 162 , 161 هیمورا :  64 رکشل

1362 , 1213 , 1118 , 929 , 928 , 879 , 837 , 836 , 757 , 749 , 699 , 580 , 245 , 123 هاشنامرک : یهرز  رکشل 81 

1338 , 975 , 883 , 840 یهرز : رکشل 92 
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1347 , 1014 , 839 , 812 , 380 نارلهد : نابزرم 

1272 , 535 , 180 رهشمرخ : ینابزرم 

1333 , 1272 , 779 , 656 , 380 , 244 , 181 نیریشرصق : ینابزرم 

927 , 881 نارهم : ینابزرم 
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380 دوسون : ینابزرم 

1271 , 931 , 163 تایلمع : زکرم 

1362 , 1361 , 1353 , 1296 , 1295 , 1212 , 1210 , 1208 , 1116 , 1016 , 713 , 668 , 499 , 490 , 420 , 406 , 404 هاپس : یهدنامرف  زکرم 

1347 , 151 ناتسزوخ : يرمرادناژ  هیحان 

1081 سراف : يرمرادناژ  هیحان 

1337 , 1275 , 1205 , 1147 , 1118 , 1071 , 1015 , 930 , 929 , 757 , 568 , 539 , 438 , 211 , 161 , 50 هاشنامرک : يرمرادناژ  هیحان 

1092 , 509 , 474 , 312 , 202 , 185 یماظتنا : يورین 

1343 , 1338 , 1325 , 978 , 975 , 807 , 806 , 574 , 506 , 382 یمالسا : يروهمج  شترا  ییایرد  يورین 

,699 , 667 , 665 , 654 , 543 , 468 , 467 , 439 , 391 , 382 , 267 , 245 , 213 , 212 , 181 , 163 , 125 , 123 , 76 , 75 اـجازن : شترا ، ینیمز  يورین 
,1208 , 1150 , 1149 , 1047 , 988 , 974 , 940 , 930 , 886 , 881 , 880 , 865 , 848 , 840 , 806 , 805 , 764 , 761 , 758 , 754 , 753 , 752 , 749

1357 , 1356 , 1344 , 1339 , 1333 , 1325 , 1320 , 1311 , 1310 , 1293 , 1292

,1209 , 1147 , 1137 , 1121 , 1014 , 939 , 938 , 873 , 805 , 790 , 774 , 772 , 752 , 731 , 700 , 574 , 42 یمالـسا : يروهمج  شترا  ییاوه  يورین 
1361 , 1356 , 1347 , 1339 , 1332 , 1323 , 1320 , 1313

1293 , 468 هاپس :) ) يراس تاعالطا  تاقیقحت و  دحاو 

1270 , 703 , 144 هاپس : تاعالطا  تاقیقحت و  دحاو 

1357 , 1189 , 1156 , 1118 , 405 نارهت : هاپس  تایلمع  دحاو 

1357 , 1156 , 1118 هاشنامرک : هاپس  تایلمع  دحاو 

1292 , 443 , 442 هاپس :)  ) ردخم داوم  اب  هزرابم  دحاو 

1333 , 881 هاشنامرک : زوریناوه  دحاو 

894 يوخ : هناخپوتدحاو 

975 , 755 , 438 , 352 نادابآ : يرمرادناژ  گنه 

1329 , 1328 , 1072 , 1015 , 1014 , 841 , 840 , 839 , 837 , 749 , 309 مالیا : يرمرادناژ  گنه 

975 رهشمرخ : يرمرادناژ  گنه 

975 دابآ : ورسخ  يرمرادناژ  گنه 
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1334 , 891 باهذ : لپرس  يرمرادناژ  گنه 

1286 , 354 زقس : يرمرادناژ  گنه 

1342 , 975 , 881 , 701 , 438 , 75 درگنسوس : يرمرادناژ  گنه 

1099 , 1098 , 881 , 759 , 698 , 657 , 580 , 579 , 535 , 403 , 308 , 264 , 263 , 244 , 181 , 161 , 104 نیریش : رصق  يرمرادناژ  گنه 

315 هدقن : يرمرادناژ  گنه 

928 , 161 زوریناوه :

213 هواپ : ناگی 

یماظن تازیهجت  یماظن ، تامادقا  یماظن ، تاحالطصا 

969 سکاوآ :

315 فونیمیس : هحلسا 

,638 , 637 , 636 , 576 , 575 , 418 , 417 , 397 , 239 , 217 , 162 , 108 , 107 , 100 , 98 , 47 , 46 , 45 , 44 , 23 , 22 یماظن : تامادقا  یماظن , مادـقا 
,1106 , 1082 , 1081 , 1066 , 1063 , 1061 , 1060 , 1005 , 969 , 968 , 958 , 954 , 884 , 847 , 830 , 789 , 788 , 780 , 736 , 735 , 731 , 688 , 687

1351 , 1349 , 1342 , 1331 , 1329 , 1327 , 1317 , 1312 , 1307 , 1302 , 1267 , 1193 , 1191 , 1121 , 1107

1277 , 234 یمتا : بمب 

,657 , 580 , 535 , 491 , 490 , 489 , 463 , 433 , 383 , 309 , 265 , 263 , 262 , 246 , 245 , 221 , 214 , 212 , 20 ییاذیا : تالمح  ییاذیا , تاکرحت 
,1299 , 1295 , 1293 , 1291 , 1279 , 1212 , 1204 , 1141 , 1114 , 1081 , 1023 , 1016 , 927 , 842 , 837 , 811 , 755 , 748 , 747 , 667 , 666

1351 , 1333 , 1329 , 1311 , 1303

838 , 244 يرتم : یلیم  گنفت 106 

1015 يرتم : یلیم  گنفت 57 

880 يرتم : یلیم  پوت 130 

755 , 545 , 315 , 57 يرتم : یلیم  پوت 57 

918 , 109 یناهج : مود  گنج 

ییاذیا تاکرحت   ß ییاذیا تالمح 

771 سبط : هلمح 

,972 , 970 , 956 , 917 , 861 , 819 , 803 , 791 , 789 , 688 , 687 , 686 , 643 , 637 , 636 , 469 , 467 , 107 , 99 , 47 , 46 , 45 , 34 یماظن : هلمح 

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1635 

http://www.ghaemiyeh.com


1353 , 1352 , 1342 , 1336 , 1331 , 1325 , 1322 , 1317 , 1315 , 1313 , 1312 , 1308 , 1307 , 1302 , 1268 , 1267 1110 , 1060 , 1005 , 997

1279 , 657 يرتم : یلیم  هراپمخ 60 

841 , 755 , 657 , 581 , 264 يرتم : یلیم  زادنا 81  هراپمخ 

812 , 264 يرتم : یلیم  زادنا 120  هراپمخ 

1114 , 813 , 315 , 269 , 75 , 53 زادنا : هراپمخ 

927 , 839 , 265 , 244 زاگ 66 : یماظن  وردوخ 

1152 , 841 , 812 , 708 , 657 , 623 , 544 , 448 , 320 ربیلاک 50 : حالس 

132 ناتسدرک : يزاسکاپ  نامرف 

318 اشویتاک :

,527 , 242 , 172 , 100 , 99 , 67 , 47 , 23 ییایرد : هرصاحم 

1404 ص :
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1355 , 1350 , 1345 , 1331 , 1137 , 1106 , 1066 , 1063 , 1006 , 1005 , 969 , 861 , 736 , 687 , 652 , 573

575 ییایرد : عیرس  هرصاحم 

1342 , 1018 , 969 , 637 , 165 , 130 , 81 یماظن : هرصاحم 

698 .سا.سا 11 : کشوم 

698 داکسا : کشوم 

210 نیمز : هب  نیمز  کشوم 

210 , 199 اوه : هب  نیمز  کشوم 

698 کناتدض : کشوم 

698 گارف : کشوم 

698 گورف : کشوم 

930 , 841 , 350 , 315 زادنا : کشوم 

,1327 , 1326 , 1319 , 1317 , 1269 , 1137 , 1107 , 943 , 929 , 493 , 437 , 434 , 131 , 130 , 118 , 100 , 99 , 75 , 67 , 48 , 47 , 23 يراذگ : نیم 
1360 , 1355 , 1328

253 یسور :)  ) انیزرب وان 

968 یسور :)  ) فکور ناویا  ربامیپاوه  وان 

1137 , 1108 , 735 , 576 , 528 , 198 ربامیپاوه : ياهوان 

1336 , 1322 , 1294 , 1290 , 1267 , 917 , 789 , 772 , 771 , 735 , 417 , 108 , 107 , 99 , 98 , 46 , 45 تایلمع :) تیرومأم ، حرط ، ) اه ناگورگ  تاجن 

1333 , 1120 , 974 , 879 , 848 , 812 , 749 , 702 , 701 , 438 , 437 , 402 , 380 , 308 , 104 , 76 , 53 ربرفن :

259 لب 214 : رتپوک  یله 

1210 , 1208 : 130 یس يامیپاوه 

698 فا 1 : يامیپاوه 

310 , 258 فا 4 : يامیپاوه 

259 فا 5 : يامیپاوه 
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259 فا 15 : يامیپاوه 

259 فا 16 : يامیپاوه 

1137 نکفا ب 52 : بمب  يامیپاوه 

399 , 98 , 45 يریگتخوس :  يامیپاوه 

380 وخوس : يامیپاوه 

1137 , 753 يراکش : يامیپاوه 

699 ییاسانش : يامیپاوه 

1361 , 1299 , 1282 , 1252 , 1211 , 1208 , 1184 , 1149 , 1115 , 817 , 711 , 699 , 544 , 440 , 310 , 296 , 292 , 60 موتناف : يامیپاوه 

698 : 21 گیم يامیپاوه 

یسایس تامادقا  یسایس ، تاحالطصا 

289 یتسیئ : هتآ 

784 , 257 برع : نامرآ 

1009 , 257 , 168 نیطسلف : نامرآ 

1155 , 513 , 81 یلخاد : ياه  بوشآ 

,470 , 418 , 391 , 305 , 261 , 259 , 199 , 196 , 159 , 153 , 112 , 111 , 110 , 106 , 94 , 93 , 92 , 83 , 77 , 47 , 41 , 38 , 37 اه : تردقربا  تردقربا ،
,940 , 922 , 829 , 823 , 821 , 818 , 808 , 796 , 783 , 781 , 742 , 735 , 730 , 721 , 719 , 681 , 677 , 650 , 643 , 632 , 587 , 586 , 529 , 474

1323 , 1309 , 1307 , 1197 , 1162 , 1159 , 1132 , 1110 , 1082 , 1049 , 1048 , 1047 , 1033 , 997

1280 , 278 نویسیزوپا :

96 هایس : عاجترا 

104 برع : عاجترا 

,1244 , 1171 , 1129 , 1098 , 945 , 861 , 816 , 718 , 650 , 621 , 554 , 440 , 357 , 331 , 326 , 325 , 204 , 203 , 184 , 168 , 104 , 96 عاجترا :
1309

122 , 62 یقلخ : دض  شترا 

110 , 105 لقتسم : ياپورا 
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948 یمالسا : مسینیلاتسا 

90 اکیرما : يا  هقطنم  يژتارتسا 

1331 , 1267 , 1033 , 1006 , 863 , 622 , 429 , 296 , 277 , 156 , 144 , 112 , 108 , 98 , 90 يژتارتسا :

,1197 , 1196 , 821 , 650 , 566 , 425 , 379 , 351 , 259 , 200 , 175 , 174 , 173 , 160 , 159 , 158 , 154 , 135 , 116 , 90 , 40 , 24 هاش : دادرتسا 
1360 , 1315 , 1285 , 1274 , 1272 , 1268 , 1267

,945 , 845 , 808 , 775 , 724 , 712 , 687 , 648 , 593 , 592 , 553 , 462 , 458 , 444 , 420 , 351 , 285 , 249 , 204 , 179 , 81: برغ رامعتسا  رامعتسا ،
1304 , 1241 , 1202 , 1199 , 1131 , 1076 , 987

1325 , 804 , 564 , 563 , 475 , 462 , 104 نارگرامعتسا :

,552 , 448 , 341 , 302 , 279 , 261 , 252 , 251 , 149 , 130 , 119 , 107 , 91 , 89 , 88 , 67 , 46 یسوساج : هنال  لاغشا  نارهت ، رد  اکیرما  ترافس  لاغشا 
1269 , 1056 , 1050 , 873 , 801 , 778 , 774 , 772

93 , 77 قرش : نارگلاغشا 

1343 , 1333 , 1330 , 1260 , 1012 , 982 , 981 , 887 , 854 , 852 , 846 , 646 , 612 , 560 , 433 , 408 , 407 , 276 , 257 , 94 , 93 باصتعا :

,1129 , 1119 , 1048 , 904 , 902 , 898 , 776 , 772 , 767 , 604 , 603 , 554 , 503 , 361 , 270 , 227 , 222 , 220 , 219 , 191 , 95 , 29 , 26 يرگاشفا :
,1296 , 1276 , 1192 , 1159

1405 ص :
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1360 , 1322 , 1305

1216 یتسیلایسوس : داصتقا 

,1287 , 1110 , 1103 , 1032 , 953 , 918 , 966 , 869 , 795 , 789 , 593 , 464 , 348 , 107 , 100 , 42 کیتاملپید : ياه  شالت  کـیتاملپید ، تامادـقا 
1340

تاحفص زا  يرایسب  رد  یتسیلایرپما : تسیلایرپما ، مسیلایرپما ، مزیلایرپما ،

,273 , 272 , 271 , 269 , 260 , 224 , 223 , 220 , 219 , 218 , 217 , 199 , 196 , 183 , 179 , 131 , 130 , 120 , 119 , 81 , 62 , 51 اکیرما : مسیلایرپما 
,528 , 471 , 470 , 457 , 430 , 420 , 413 , 412 , 409 , 408 , 406 , 400 , 368 , 356 , 339 , 333 , 331 , 327 , 325 , 318 , 290 , 276 , 275 , 274
,730 , 728 , 716 , 715 , 712 , 711 , 710 , 709 , 707 , 691 , 622 , 621 , 620 , 609 , 608 , 593 , 591 , 587 , 581 , 579 , 565 , 564 , 554 , 551
,901 , 900 , 896 , 888 , 887 , 861 , 860 , 856 , 855 , 854 , 852 , 851 , 849 , 847 , 821 , 815 , 808 , 793 , 792 , 777 , 776 , 767 , 766 , 743
,1057 , 1053 , 1049 , 1025 , 997 , 996 , 992 , 991 , 990 , 989 , 972 , 967 , 956 , 945 , 944 , 942 , 938 , 937 , 936 , 935 , 925 , 922 , 902
,1276 , 1270 , 1259 , 1245 , 1244 , 1218 , 1186 , 1184 , 1181 , 1165 , 1159 , 1153 , 1134 , 1132 , 1096 , 1093 , 1091 , 1084 , 1082 , 1071

1355 , 1351 , 1344 , 1330 , 1316 , 1290 , 1280

1251 , 899 , 336 قرش : مسیلایرپما 

899 , 816 , 331 , 81 برغ : مسیلایرپما 

950 , 872 , 776 , 742 , 564 , 563 , 457 , 456 , 352 , 327 , 92 راوخناهج : ياکیرما 

1134 , 1032 , 1008 , 947 , 711 , 611 , 557 , 247 , 190 , 157 , 147 , 86,146 , 19 ناریا : يروهمج  تسایر  تاباختنا 

,188 , 167 , 166 , 148 , 147 , 146 , 145 , 144 , 141 , 132 , 128 , 122 , 111 , 87 , 86 , 85 , 70 , 63 , 59 , 58 , 23 , 22 , 19 اروش : سلجم  تاباختنا 
,414 , 413 , 385 , 346 , 330 , 328 , 319 , 314 , 295 , 281 , 280 , 278 , 239 , 229 , 228 , 227 , 226 , 225 , 208 , 205 , 193 , 192 , 191 , 189
,905 , 904 , 903 , 793 , 761 , 676 , 673 , 612 , 611 , 608 , 598 , 558 , 557 , 556 , 546 , 533 , 508 , 507 , 503 , 496 , 483 , 482 , 441 , 415
,1225 , 1224 , 1223 , 1222 , 1221 , 1220 , 1219 , 1132 , 1101 , 1099 , 1093 , 1086 , 1085 , 1054 , 1031 , 1030 , 952 , 948 , 940 , 906

1362 , 1351 , 1340 , 1335 , 1300 , 1299 , 1297 , 1296 , 1290 , 1288 , 1281 , 1280 , 1276 , 1274 , 1273 , 1270 , 1269 , 1267 , 1245 , 1243

1031 , 849 , 567 , 368 , 328 , 203 یبلطراصحنا :

368 , 367 ناتسناغفا :) ياتدوک  لیروآ 1978( بالقنا 

تاحفص زا  يرایسب  رد  یمالسا : بالقنا 

115 ریازجلا : بالقنا 

1364 , 1363 , 1359 , 1257 , 1251 , 1250 , 1249 , 1248 , 1247 , 1245 , 1229 , 1180 , 1179 , 1163 , 1036 , 923 , 819 , 79 , 65 یگنهرف : بالقنا 

1272 , 997 , 804 , 168 یبیل : بالقنا 
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,656 , 613 , 560 , 555 , 551 , 508 , 469 , 362 , 361 , 336 , 333 , 330 , 325 , 284 , 279 , 277 , 261 , 114 , 89 , 41 , 38 کیژولوئدیا : يژولوئدیا ،
1310 , 1247 , 1160 , 1132 , 1103 , 1088 , 1051 , 1031 , 1030 , 986 , 948 , 946 , 900 , 897 , 894 , 866 , 864 , 756 , 681 , 658

277 تسیلآ : هدیا 

1362 , 1339 , 1217 , 944 , 165 دازآ : ناریا 

1274 , 1181 , 1160 , 1124 , 554 , 386 , 286 , 280 , 193 دازآ : ثحب 

1325 , 804 دادغب : نارهت -  نارحب 

851 هنایم : رواخ  نارحب 

668 , 247 , 55 , 52 , 21 یموق : نارحب 

20 تکراشم : نارحب 

163 , 87 , 64 , 20 يزادنارب :

1290 , 1269 , 1193 , 1111 , 1096 , 998 , 417 , 196 , 119 , 46 , 44 قرش : كولب 

99 يوروش : كولب 

515 وتان : كولب 

515 وشرو : كولب 

1245 , 1107 , 240 , 147 , 118 , 103 , 92 , 91 , 69 , 26 اکیرما : رد  ناریا  لاوما  ندرک  هکولب 

628 , 627 ارگداینب :

608 , 551 , 224 , 141 يزاوژروب :

225 , 224 تارکوروب :

800 مسیمالسا : ناپ 

1286 , 967 , 800 , 724 , 115 , 106 مسیبرع : ناپ 

551 ایراتلورپ :

1196 , 129 اه : تسینورپ 

1343 , 1332 , 1279 , 1271 , 979 , 873 , 774 , 519 , 454 , 431 , 257 , 177 , 172 , 156 یسایس : یگدنهانپ  یگدنهانپ ،
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,389 , 375 , 347 , 346 , 345 , 340 , 307 , 305 , 304 , 302 , 301 , 300 , 299 , 40 , 28 , 27 , 26 ردـص : ینب  ینیمخ و  ماما  هب  رتراک  همان  رتراک ، ماـیپ 
,916 , 727 , 717 , 649 , 618 , 609 , 566 , 565 , 445 , 444 , 443 , 427 , 413 , 412

1406 ص :
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1309 , 1305 , 1292 , 1291 , 1290 , 1285 , 1284 , 1282

,853 , 852 , 820 , 609 , 608 , 502 , 412 , 410 , 409 , 408 , 407 , 406 , 392 , 334 , 292 , 222 , 153 , 152 , 92 , 77 ینیمخ : ماما  يزورون  ماـیپ 
1330 , 1326 , 1305 , 1296 , 1289 , 1276 , 1267 , 1257 , 1235 , 1216 , 1163 , 1132 , 1131 , 1051

814 قارع : وکسم -  یتسود  نامیپ 

1068 , 882 , 20 هنابلط : هیزجت 

,645 , 644 , 642 , 618 , 578 , 575 , 529 , 528 , 475 , 377 , 374 , 172 , 148 , 140 , 117 , 72 , 71 , 69 , 46 , 43 , 42 , 33 , 22 ناریا : يداصتقا  میرحت 
,831 , 822 , 817 , 800 , 793 , 780 , 779 , 778 , 761 , 740 , 739 , 734 , 729 , 719 , 717 , 716 , 695 , 693 , 692 , 691 , 690 , 689 , 651 , 648
,997 , 971 , 968 , 967 , 966 , 965 , 958 , 956 , 953 , 936 , 923 , 922 , 921 , 920 , 916 , 913 , 875 , 874 , 873 , 869 , 862 , 861 , 858 , 857
,1312 , 1308 , 1302 , 1268 , 1266 , 1197 , 1194 , 1193 , 1192 , 1191 , 1140 , 1139 , 1138 , 1111 , 1109 , 1108 , 1097 , 1063 , 1056 , 998

1360 , 1353 , 1345 , 1342 , 1340 , 1332 , 1331 , 1328 , 1326 , 1320 , 1313

453 , 377 , 99 ناریا : یناگرزاب  میرحت 

1097 , 717 , 653 , 648 , 43 ناریا : یتفن  میرحت 

195 تسیکستورت :

1310 , 1297 , 1291 , 1289 , 775 , 659 , 517 , 487 , 432 , 401 , 50 , 49 زیزع : قراط  رورت 

1053 , 616 , 573 , 572 , 382 , 258 تسیرورت :

133 یلم : مهافت 

225 تارکونکت :

,1324 , 1268 , 1258 , 1001 , 952 , 930 , 926 , 925 , 795,840 , 794 , 782 , 756 , 658 , 141 , 103 , 67 , 48 , 23 , 22 قارع : ناریا و  طـباور  یگریت 
1365 , 1338 , 1337

1340 , 951 رصم : ناریا و  طباور  یگریت 

,1143 , 973 , 942 , 941 , 919 , 842 , 772 , 767 , 759 , 706 , 687 , 686 , 620 , 593 , 575 , 564 , 533 , 456 , 432 , 353 , 240 , 160 , 112 سوساج :
1342 , 1317 , 1301

800 , 756 عانتما : ههبج 

1352 , 1344 , 1342 , 1340 , 1097,1332 , 1096 , 997 , 996 , 970 , 958 , 875,950,951 , 874 يرادیاپ : ههبج 

131 یتسیلایرپمادض : ههبج 

1322 , 1281 , 1243 , 770 , 284 , 281 , 86 , 64 , 41 ردص : ینب  نایرج 
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266 یموق : یسایس -  ياه  نایرج 

1344 , 186 براحم : ياه  نایرج 

1275 , 210 یلاغشا : ریازج 

945 هم : هام  لوا  نشج 

1316 , 818 , 730 , 146 پچ : حانج 

,663 , 593 , 565 , 558 , 553 , 477 , 392 , 309 , 281 , 278 , 277 , 192 , 146 , 132 , 128 , 126 , 90 , 88 , 65 , 64 , 63 , 57 ماما : طخ  ماما ، طخ  حانج 
,1229 , 1202 , 1182 , 1181 , 1146 , 1125 , 1039 , 1038 , 960 , 946 , 944 , 922 , 902 , 856 , 852 , 851 , 829 , 816 , 744 , 728 , 720 , 718

1348 , 1340 , 1321 , 1315 , 1312 , 1301 , 1280 , 1270 , 1249 , 1247 , 1232

64 , 63 ماما : طخ  ردص -  ینب  يدنب  حانج 

21 ماما : طخ  لاربیل  يدنب  حانج 

864 , 114 برع : ناهج  رد  یمالسا  شبنج 

217 درک : قلخ  شبنج 

1359 , 1181 , 431 , 65 ییوجشناد : شبنج 

,1313 , 1289 , 1266 , 1148 , 1067 , 985 , 887 , 866 , 747 , 697 , 590 , 533 , 503 , 491 , 400 , 353 , 309 , 120 , 72 , 51 , 48 یتاغیلبت : گنج 
1356 , 1343 , 1333

1285 , 354 یلخاد : نینوخ  گنج 

1269 , 1154 , 878 , 317 , 178 , 121 , 103 , 48 یناور : گنج 

1323 , 1301 , 1218 , 1076 , 1047 , 911 , 782 , 745 , 691 , 589 , 564 , 243 , 239 , 209 , 191 , 99 , 46 , 45 مالسا : ناهج 

1082 , 709 مود : ناهج 

1084 , 1066 , 1036 , 1007 , 998 , 892 , 744 , 709 , 679 , 470 , 301 , 284 , 252 , 196 موس : ناهج 

1104 , 1009 , 865 , 804 , 781 , 723 , 590 , 243 , 199 , 156 , 114 , 113 , 51 , 50 , 20 برع : ناهج 

719 , 632 , 592 , 406 , 367 , 96 , 92 , 77 ناراوخناهج :

327 یتسیئوئام : پچ 

517 , 508 , 225 يور : پچ 
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853 , 82 ییارگ : پچ 

1256 , 1255 , 1244 , 675 , 313 نارادقامچ :

1272 , 971 , 887 , 600 , 475 , 198 , 127 يراوجمه : نسح 

1144 , 1070 , 1069 , 1034 , 783 , 691 , 342 رشب : قوقح 

1339 , 937 , 552 , 165 کیتارکمد : قوقح 

856 , 614 قدصم : تموکح 

1333 , 994 , 855 , 133 یمیت : ياه  هناخ  یمیت ، هناخ 

1290 , 447 يزاوژروب : هدرخ 

55 يزرو : تنوشخ 

,449 , 412 , 391 , 384 , 359 , 356 , 317 , 296 , 294 , 293 , 278 , 267 , 234 , 220 , 217 , 215 , 185 , 182 , 164 , 162 , 144 , 124 , 58 حالس : علخ 
,897 , 895 , 892 , 861 , 821 , 811 , 793 , 792 , 776 , 723 , 712 , 623 , 599 , 597 , 596 , 550 , 549 , 543 , 542 , 523 , 522 , 497 , 495 , 450

,1270 , 1228 , 1218 , 1216 , 1214 , 1213 , 1212 , 1185 , 1184 , 1152 , 1148 , 1118 , 1099 , 1050 , 1027 , 1025 , 1020 , 990

1407 ص :
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1362 , 1357 , 1347 , 1334 , 1304 , 1299 , 1296 , 1293 , 1286 , 1276 , 1273

,616 , 613 , 597 , 497 , 496 , 487 , 484 , 472 , 450 , 441 , 383 , 355 , 332 , 325 , 319 , 317 , 247 , 219 , 184 , 165 , 143 , 58 يراتخمدوخ :
,1216 , 1185 , 1155 , 1154 , 1100 , 1097 , 1071 , 1028 , 1027 , 1025 , 1001 , 989 , 937 , 894 , 864 , 850 , 804 , 803 , 761 , 751 , 730 , 727

1347 , 1334 , 1325 , 1306 , 1292

1362 , 1339 , 1217 , 944 دازآ : ناتسزوخ 

1275 , 1267 , 1187 , 209 , 138 , 90 , 89 , 88 وردنت : نایوجشناد 

289 یتسینومک : نیرتکد 

87 , 86 مالسا : یسارکمد 

1351 , 1154 , 1100 , 1098 , 1085 , 1039 , 1027 , 459 , 450 , 367 , 356 , 341 , 306 , 261 , 194 , 146 , 143 , 87 , 86 , 28 , 26 یسارکمد :

197 کیتارکمد : تلود 

1351 , 1082 , 556 یلم : تدحو  تلود 

82 عجترم : ياه  تلود 

1322 , 1308 , 1285 , 862 , 773 , 646 , 475 , 374 , 348 , 345 , 99 یناریا : ياه  تاملپید 

,958 , 913 , 847 , 729 , 577 , 565 , 494 , 480 , 465 , 464 , 429 , 377 , 373 , 367 , 350 , 306 , 304 , 301 , 242 , 235 , 209 , 197 , 23 یساملپید :
1066 , 1049 , 1001

20 قارع : یثعب  يروتاتکید 

88 یبهذم : لاکیدار 

1293 , 1267 , 800 , 618 , 529 , 480 , 454 , 429 , 370 , 324 , 149 , 88 , 61 , 44 , 29 لاکیدار :

327 بلط : تنطلس  تسار 

1253 , 784 , 225 ارگ : تسار 

1267 , 1183 , 801 , 271 , 90 يولهپ : میژر 

,621 , 595 , 574 , 567 , 502 , 495 , 411 , 399 , 327 , 277 , 258 , 241 , 240 , 239 , 225 , 178 , 141 , 140 , 127 , 110 , 88 , 87 , 82 , 48 هاش : میژر 
,1186 , 1163 , 1133 , 1111 , 1103 , 1052 , 1011 , 1001 , 986 , 979 , 960 , 935 , 876 , 860 , 835 , 834 , 782 , 778 , 711 , 710 , 706 , 677 , 645

1346 , 1338 , 1323 , 1259

1297 , 197 لباک : میژر 
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1278 , 558 , 133 یمالسا : يروهمج  مودنارفر 

143 حالس : علخ  مودنارفر 

19 یساسا : نوناق  مودنارفر 

1284 , 1279 , 1277 , 995 , 475 , 339 , 251 , 232 , 231 يوروش : ناریا و  طباور 

1324 , 1061 , 872 , 820 , 800 , 797 , 796 , 413 , 242 , 117 , 102 کیتاملپید : طباور 

833 دادغب : وکسم و  طباور 

284 (: 1357) رویرهش زور 17 

1301 , 560 رگراک : یناهج  زور 

1355 , 1133 تسیلایسوس : نارکفنشور 

21 زواجت : يزاس  هنیمز 

21 , 19 گنج : يزاس  هنیمز 

90 اکیرما : مرادناژ 

761 , 44 , 20 هقطنم : مرادناژ 

1221 , 793 , 767 , 727 , 726 , 648 , 550 , 350 , 273 , 196 , 40 راکشزاس :

1316 , 1315 , 986 , 907 , 855 , 675 , 456 , 445 , 444 , 272 , 185 , 138 يراکشزاس :

1286 , 852 , 622 , 447 , 446 , 392 , 357 , 222 تینما : لاس 

937 هایس : ربماتپس 

1350 , 1078 مجنپ : نوتس 

1357 , 1296 , 1159 , 1102 , 1084 , 718 , 502 , 440 , 409 , 408 , 331 , 272 , 224 , 222 , 89 يراد : هیامرس 

1340 , 1097 , 951 , 725 تفن : حالس 

1243 , 709 یناهج : هس 

131 , 120 تسیلایرپما : لایسوس 

,1097 , 1084 , 1083 , 1051 , 1049 , 1008 , 987 , 957 , 956 , 945 , 769 , 730 , 728 , 518 , 484 , 420 , 409 , 363 , 196 , 120 یتسیلایسوس :
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1316 , 1216 , 1103

1346 , 1007 یسایس : مسیناتالراش 

1159 , 1053 , 1034 , 887 , 858 , 835 , 727 , 623 , 362 , 357 , 283 , 279 , 203 , 178 , 142 , 104 , 62 یهاشنهاش : ماظن  یهاشنهاش ،

94 زواجتم : قرش 

,719 , 705 , 687 , 686 , 681 , 648 , 620 , 618 , 564 , 481 , 446 , 444 , 388 , 378 , 375 , 313 , 307 , 275 , 166 , 152 , 39 , 38 گرزب : ناطیش 
1309 , 1258 , 1256 , 1255 , 1244 , 1164 , 1057 , 922 , 857 , 856 , 776 , 768 , 766 , 745 , 744 , 742 , 728

1360 , 1352 , 1199 , 1103 , 936 , 935 , 934 , 864 , 832 , 823 , 826 , 801 , 514 , 366 , 128 , 92 , 81 , 77 بالقنا : رودص 

1341 , 1281 , 1044 , 341 , 340 , 299 , 109 , 103 , 26 یناهج : حلص 

100 هنایم : رواخ  حلص 

430 , 156 دیوید : پمک  حلص 

,746 , 646 , 622 , 541 , 534 , 532 , 531 , 512 , 472 , 412 , 401 , 352 , 336 , 275 , 243 , 179 , 104 , 81 , 51 یتسینویهص : مسینویهص ، مزینویهص ،
,975 , 970 , 937 , 936 , 934 , 889 , 888 , 887 , 875 , 855 , 835 , 823 , 819 , 801 , 792 , 747

1408 ص :
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1346 , 1334 , 1328 , 1325 , 1319 , 1218 , 1200 , 1096 , 1084 , 1076 , 1057 , 1055 , 1034 , 1032

,443 , 420 , 413 , 409 , 400 , 368 , 367 , 333 , 332 , 331 , 260 , 249 , 224 , 199 , 196 , 167 , 166 , 51 , 40 یتسیلایرپمادض : تسیلایرپما ، دـض 
,776 , 768 , 767 , 766 , 763 , 756 , 730 , 728 , 727 , 717 , 716 , 715 , 714 , 651 , 650 , 649 , 608 , 604 , 593 , 592 , 502 , 470 , 462 , 447
,1010 , 997 , 991 , 957 , 956 , 944 , 942 , 937 , 901 , 900 , 898 , 897 , 888 , 857 , 856 , 855 , 852 , 850 , 849 , 820 , 801 , 794 , 793 , 777
,1244 , 1229 , 1185 , 1181 , 1134 , 1090 , 1084 , 1083 , 1056 , 1055 , 1053 , 1052 , 1051 , 1050 , 1049 , 1048 , 1041 , 1037 , 1034 , 1024

1359 , 1351 , 1335 , 1326 , 1322 , 1321 , 1309 , 1304 , 1293 , 1290 , 1289 , 1272 , 1256 , 1245

89 تسیلایسوس : دض 

,1064 , 1061 , 1055 , 1024 , 991 , 942 , 933 , 800 , 794 , 792 , 790 , 788 , 746 , 745 , 744 , 722 , 714 , 566 , 462 , 260 , 91 , 29 ییاکیرمادض :
1218 , 1103

,410 , 407 , 385 , 364 , 363 , 335 , 327 , 326 , 270 , 266 , 248 , 235 , 228 , 223 , 222 , 195 , 144 , 124 , 123 , 94 , 93 , 56 , 54 بالقنادض :
,624 , 623 , 609 , 607 , 604 , 599 , 581 , 568 , 558 , 553 , 552 , 550 , 549 , 538 , 522 , 507 , 504 , 499 , 495 , 467 , 449 , 439 , 436 , 413
,938 , 899 , 893 , 892 , 856 , 855 , 853 , 852 , 841 , 819 , 814 , 811 , 807 , 781 , 776 , 764 , 725 , 681 , 670 , 669 , 668 , 648 , 626 , 625
,1131 , 1124 , 1122 , 1116 , 1080 , 1076 , 1053 , 1052 , 1051 , 1049 , 1041 , 1037 , 1036 , 1033 , 1021 , 1015 , 992 , 991 , 944 , 943

1339 , 1228 , 1218 , 1212 , 1210 , 1208 , 1207 , 1179 , 1159

1217 , 1181 , 1179 , 1122 , 940 , 852 , 817 , 760 , 694 , 649 , 563 , 519 , 284 , 194 , 193 , 81 , 40 توغاط :

1290 , 990 , 945 , 820 , 608 , 604 , 595 , 551 , 410 , 408 , 165 , 131 , 62 رگراک : هقبط 

1028 , 319 , 185 ناتسدرک : رد  اه  هورگ  يا  هدام  حرط 26 

1185 , 1100 , 1028 , 1027 , 497 , 390 ناتسدرک : رد  اه  هورگ  يا  هدام  شش  حرط 

435 , 21 يزاس : ناتسبرع 

1306 , 609 , 510 , 85 ماما : وفع 

1270 , 142 یمومع : وفع 

94 رگرامثتسا : برغ 

1053 , 1052 , 1051 , 1047 , 1026 , 670 , 669 , 656 , 648 , 548 , 543 , 438 , 391 , 367 , 359 , 325 , 295 , 294 , 291 , 224 , 183 لادوئف :

543 , 331 , 179 , 141 مسیلادوئف :

854 , 187 , 133 , 39 یماظن : زاف 

1256 , 1213 , 1184 , 985 , 980 , 978 , 924 , 888 , 877 , 817 , 803 , 517 تسیشاف :

دلج 1-7 ناریا  اب  اکیرما  هطبار  عطق  قارع : ناریا و  گنج  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1670زکرم  هحفص 1649 

http://www.ghaemiyeh.com


1239 , 1129 , 312 , 196 مسیژنالاف : ژنالاف ،

1311 , 1270 , 143 , 104 ناریا : نایرارف 

179 , 178 رنوسامرف : يرنوسامارف ،

,557 , 556 , 555 , 552 , 509 , 503 , 496 , 420 , 390 , 314 , 259 , 257 , 224 , 195 , 194 , 150 , 147 , 141 , 133 , 94 , 87 , 78 , 19 یساسا : نوناق 
,1306 , 1300 , 1256 , 1255 , 1219 , 1180 , 1178 , 1161 , 1159 , 1144 , 1124 , 1121 , 1100 , 1098 , 1089 , 953 , 948 , 947 , 906 , 905 , 612

1359 , 1352

92 یتسینومک : ياه  تردق 

1297 , 1295 , 488 ریازجلا : دادرارق 

84 لیئارسا : اب  ناریا  هطبار  عطق 

91 , 84 یبونج : ياقیرفا  اب  ناریا  هطبار  عطق 

846 , 775 قارع : ناریا و  هطبار  عطق 

84 , 48 رصم : ناریا و  هطبار  عطق 

,242 , 117 , 102 , 99 , 72 , 71 , 61 , 46 , 43 , 42 , 41 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 23 , 22 , 17 ناریا : اب  اکیرما  کیتاملپید  تابـسانم ) طباور ، ) هطبار عطق 
,649 , 648 , 647 , 646 , 642 , 640 , 639 , 638 , 632 , 618 , 616 , 575 , 574 , 573 , 572 , 571 , 527 , 511 , 481 , 446 , 374 , 345 , 305 , 259
,730 , 729 , 728 , 727 , 726 , 723 , 722 , 720 , 719 , 718 , 717 , 716 , 715 , 714 , 707 , 696 , 695 , 694 , 692 , 691 , 690 , 661 , 651 , 650
,850 , 849 , 847 , 834 , 832 , 830 , 828 , 822 , 821 , 820 , 819 , 818 , 801 , 799 , 795 , 794 , 793 , 792 , 790 , 746 , 742 , 741 , 738 , 737
,996 , 989 , 978 , 977 , 966 , 958 , 951 , 950 , 949 , 936 , 922 , 921 , 920 , 918 , 912 , 903 , 897 , 896 , 873 , 872 , 871 , 862 , 860 , 851
,1269 , 1268 , 1266 , 1265 , 1257 , 1245 , 1197 , 1196 , 1093 , 1086 , 1067 , 1065 , 1064 , 1063 , 1057 , 1051 , 1050 , 1049 , 1007 , 1005
,1337 , 1334 , 1332 , 1330 , 1329 , 1327 , 1326 , 1324 , 1323 , 1318 , 1317 , 1316 , 1315 , 1313 , 1312 , 1309 , 1308 , 1307 , 1306 , 1302

1360 , 1350 , 1346 , 1342 , 1340 , 1338

368 یتسیلاتیپاک :

,406 , 387 , 362 , 361 , 335 , 290 , 276 , 273 , 272 , 271 , 261 , 233 , 196 , 154 , 148 , 129 , 92 , 77 تسینومک : لـلملا ، نیب  مسینومک  مسینومک ،
,1007 , 945 , 937 , 912 , 900 , 863 , 856 , 855 , 852 , 851 , 833 , 793 , 706 , 691 , 670 , 660 , 655 , 630 , 621 , 608 , 603 , 446 , 410 , 407

,1286 , 1253 , 1169 , 1166 , 1112 , 1070 , 1053 , 1025 , 1024

1409 ص :
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1350 , 1346 , 1345 , 1336 , 1335 , 1330 , 1328 , 1311 , 1310 , 1290 , 1288

,376 , 307 , 299 , 275 , 241 , 240 , 146 , 113 , 112 , 103 , 86 , 71 , 32 , 29 , 26 هاش : تایانج  هب  یگدیـسر  يارب  للم  ناـمزاس  قیقحت  نویـسیمک 
1350 , 1282 , 1281 , 1196 , 1065 , 1005 , 638 , 618 , 517 , 482 , 480 , 458 , 389

1295 , 1279 , 487 , 261 , 50 , 48 یموق : سنارفنک 

1278 , 487 , 485 , 243 , 179 یلم : سنارفنک 

242 نیو : هرگنک 

197 نایچاتدوک :

856 , 276 یلیش : ياتدوک 

207 , 24 ناریا : رد  لاس 1953  یماظن  ياتدوک 

,498 , 493 , 481 , 453 , 452 , 448 , 403 , 376 , 372 , 260 , 255 , 241 , 173 , 130 , 129 , 119 , 118 , 117 , 107 , 104 , 103 , 90 يریگ : ناگورگ 
,1024 , 1005 , 964 , 947 , 946 , 854 , 821 , 797 , 794 , 780 , 767 , 729 , 690 , 688 , 681 , 666 , 636 , 626 , 561 , 545 , 529 , 527 , 520 , 499

1357 , 1355 , 1350 , 1327 , 1321 , 1316 , 1311 , 1292 , 1279 , 1269 , 1267 , 1258 , 1197 , 1193 , 1152 , 1150 , 1141 , 1138 , 1080 , 1066

,768 , 767 , 760 , 742 , 716 , 686 , 529 , 527 , 456 , 455 , 445 , 375 , 153 , 152 , 107 , 103 , 70 , 67 , 64 , 46 , 31 , 23 , 22 , 20 یسوساج : هنال 
1349 , 1339 , 1337 , 1325 , 1324 , 1318 , 1293 , 1271 , 1163 , 1064 , 1061 , 942 , 921 , 920 , 808 , 772

496 تسینینل :

1355 , 1133 یبهذمریغ : ياه  لاربیل 

1267 , 1221 , 1056 , 855 , 718 , 712 , 502 , 383 , 350 , 273 , 272 , 225 , 224 , 223 , 196 , 90 , 89 , 88 , 57 , 21 اه : لاربیل  لاربیل ،

1351 , 1090 , 991 , 943 , 856 , 855 , 552 , 270 , 195 تسیئوئام :

469 تسیلایرتام :

1266 , 1045 , 676 , 512 , 238 , 132 , 130 , 67 , 66 , 57 , 44 یسوساج : هنال  يارجام 

1310 , 1155 , 1102 , 816 , 658 , 496 , 441 , 148 , 146 , 89 مسیسکرام : تسیسکرام ،

,1037 , 997 , 991 , 957 , 942 , 904 , 849 , 821 , 776 , 775 , 727 , 715 , 593 , 592 , 551 , 502 , 462 , 420 , 186 , 119 یتسیلایرپما : دـض  هزرابم 
1166 , 1057

,831 , 800 , 780 , 778 , 777 , 737 , 734 , 573 , 572 , 528 , 471 , 429 , 378 , 376 , 374 , 171 , 100 , 99 , 37 , 35 , 32 يداصتقا : ياه  تازاـجم 
1328 , 1317 , 1298 , 1285 , 1272 , 1006 , 1005 , 869 , 863 , 850
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,850 , 847 , 827 , 799 , 792 , 778 , 777 , 695 , 693 , 670 , 650 , 593 , 575 , 481 , 383 , 375 , 267 , 218 , 191 , 81 , 42 , 41 يداصتقا : هرصاحم 
1349 , 1345 , 1280 , 1255 , 1153 , 1095 , 1064 , 1063 , 1057 , 998 , 996 , 956 , 901

81 هلضاف : هنیدم 

909 , 64 : 1359 دنفسا مسارم 14 

,855 , 804 , 745 , 727 , 718 , 711 , 710 , 648 , 604 , 554 , 550 , 388 , 270 , 218 , 205 , 204 , 203 , 201 , 122 , 104 , 96 , 79 نیعجترم : عجترم ،
1315 , 1259 , 1256 , 1239 , 1174 , 1153 , 1134 , 1057 , 1052 , 990

1050 , 820 , 794 , 793 , 406 , 119 , 118 اکیرما : یسوساج  زکرم 

899 , 719 , 508 , 388 , 223 , 96 , 95 , 93 , 79 نیربکتسم :

909 قدصم : یسایس  بتکم 

651 , 619 , 22 , 21 اکیرما : ناریا و  تابسانم 

976 , 47 , 21 قارع : ناریا و  تابسانم 

813 , 360 , 187 , 134 نیقفانم :

1062 , 737 , 531 , 210 للم : نامزاس  روشنم 

129 کیتارکوبوم :

,1192 , 1162 , 1086 , 1042 , 910 , 874 , 832 , 782 , 731 , 713 , 695 , 540 , 515 , 485 , 484 , 290 , 275 , 274 , 272 , 76 , 43 يرگ : یجنایم 
1360 , 1351 , 1335 , 1328 , 1299 , 1297 , 1295 , 1281

864 برع : مزیلانویسان 

148 ناملسم : یطارفا  ياه  تسیلانویسان 

1103 , 900 , 899 , 865 , 660 , 612 مسیلانویسان :

945 , 910 , 1338 , 1069 , 931 , 887 , 846 , 747 , 591 تسرپداژن :

746 , 706 هناتسرپداژن :

413 , 411 , 409 , 221 يراد : هیامرس  ماظن 

1095 , 911 , 589 , 96 , 79 یمالسا : تضهن 

648 , 314 , 40 ارگسپاو :
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608 لمآ : هعقاو 

128 یلتراب : نس  هعقاو 

956 , 850 , 737 , 618 تینما : ياروش  رد  ناریا  يداصتقا  تازاجم  ییاکیرما  حرط  يوتو 

1358 , 1163 , 994 , 942 , 852 , 610 , 605 , 509 , 360 , 131 , 109 , 55 , 36 , 20 یبالقنا : تیعضو 

1158 , 1027 , 1024 , 449 , 356 حلص : هن  گنج  هن  تیعضو 

133 کیتارکمد : یتسیزمه 

1360 , 1195 اکیرما : ناریا و  نایم  تین  نسح  تئیه 
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( ناریا ) یماظن یسایس -  ياه  هورگ  یسایس ، ياه  هورگ  اه ، نامزاس  بازحا ،

193 گرزب : فالتئا 

1330 , 852 تسینومک : نازرابم  داحتا 

1305 , 1273 , 1102 , 608 , 187 , 186 ناریا : ياه  تسینومک  هیداحتا 

1348 , 1037 زیربت : يزاس  نیشام  هناخراک  یمالسا  نمجنا 

1344 , 1089 , 1038 , 994 زیربت : هاگشناد  نادنمراک  نارگراک و  یمالسا  نمجنا 

1305 , 607 ناملسم : نانادقوقح  نمجنا 

1273 , 190 ناتسزوخ : ناتسا  نازومآ  شناد  یمالسا  ياه  نمجنا 

1100 , 896 , 668 , 270 تارکمد :) بزح  یباعشنا  هورگ   ) مراهچ هرگنک  ناوریپ 

661 زاوها : زرابم  تیناحور  هعماج 

154 سابعردنب : زرابم  تیناحور  هعماج 

1359 , 1325 , 1315 , 1303 , 1179 , 808 , 743 , 720 , 719 , 587 , 152 نارهت : زرابم  تیناحور  هعماج 

1172 ناجنز : زرابم  تیناحور  هعماج 

1359 , 1271 , 1179 , 911 , 876 , 721 , 151 مق : هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

1304 , 588: یقرش ناجیابرذآ  زرابم  تیناحور  هعماج 

1349 , 1048 , 1029 , 323: ناهفصا زرابم  تیناحور  هعماج 

1348 , 1344 , 1037 , 1036 , 995 زیربت : زرابم  تیناحور  هعماج 

977 تشر : زرابم  تیناحور  هعماج 

1359 , 1356 , 1183 , 1142 ناتسبرع : ریرحتلا  ههبج 

1228 , 225 , 63 یلم : کیتارکمد  ههبج 

1362 , 1351 , 1300 , 1222 , 1082 , 1081 , 577 , 555 , 363 ناریا : یلم  ههبج 

1309 , 1304 , 1283 , 1079 , 650 , 596 زکرم : میقم  ياهدرک  تیعمج 

1359 , 1351 , 1304 , 1263 , 1242 , 1180 , 1105 , 1085 , 593 , 415 اماج :)  ) ناریا ناملسم  مدرم  یبالقنا  شبنج 
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,1178 , 1174 , 1057 , 1056 , 1048 , 1037 , 936 , 718 , 717 , 673 , 663 , 648 , 592 , 480 , 456 , 455 , 446 , 88 , 39 زرابم : ناناملـسم  شبنج 
1359 , 1349 , 1348 , 1338 , 1315 , 1309 , 1304 , 1294 , 1293 , 1292 , 1267 , 1180

1210 , 762 , 596 , 325 , 319 , 220 , 219 , 218 , 164 , 162 درک : قلخ  تمواقم  شبنج 

1175 , 993 , 225 , 224 قلخ :) نیدهاجم  نامزاس  هب  هتسباو   ) نیدهاجم یلم  شبنج 

1292 , 441 هیولیگهک : خرس  یبالقنا  ناناوج 

1288 , 385 ناتسدرک : یمالسا  هاوخ  يدازآ  بزح 

1362 , 1219 , 1081 ناریا : بزح 

1304 , 595 تسیناریا : ناپ  بزح 

,443 , 422 , 410 , 385 , 363 , 360 , 349 , 290 , 277 , 276 , 274 , 273 , 272 , 270 , 269 , 224 , 223 , 196 , 195 , 146 , 130 , 112 , 41 هدوت : بزح 
,671 , 668 , 660 , 650 , 626 , 625 , 624 , 618 , 605 , 604 , 599 , 598 , 592 , 578 , 568 , 566 , 564 , 553 , 552 , 551 , 508 , 470 , 469 , 446
,1030 , 996 , 995 , 992 , 991 , 950 , 945 , 944 , 943 , 937 , 935 , 900 , 896 , 858 , 854 , 852 , 776 , 768 , 765 , 728 , 723 , 717 , 716 , 709
,1231 , 1228 , 1218 , 1217 , 1181 , 1178 , 1171 , 1160 , 1158 , 1154 , 1134 , 1133 , 1098 , 1090 , 1083 , 1082 , 1053 , 1041 , 1038 , 1032
,1310 , 1309 , 1307 , 1306 , 1305 , 1304 , 1302 , 1301 , 1300 , 1294 , 1292 , 1290 , 1288 , 1286 , 1284 , 1281 , 1280 , 1276 , 1274 , 1243
,1362 , 1359 , 1357 , 1355 , 1352 , 1351 , 1349 , 1348 , 1344 , 1340 , 1339 , 1338 , 1335 , 1330 , 1323 , 1322 , 1321 , 1316 , 1315 , 1311

1364 , 1363

,208 , 207 , 203 , 195 , 194 , 193 , 191 , 190 , 171 , 158 , 147 , 145 , 129 , 126 , 118 , 107 , 86 , 80 , 67 , 24 , 23 یمالـسا : يروهمج  بزح 
,566 , 565 , 564 , 558 , 557 , 508 , 507 , 483 , 480 , 459 , 454 , 413 , 364 , 361 , 336 , 329 , 323 , 285 , 283 , 279 , 278 , 276 , 242 , 226
,1030 , 1029 , 1005 , 947 , 946 , 853 , 829 , 818 , 808 , 743 , 729 , 720 , 719 , 718 , 679 , 674 , 662 , 661 , 652 , 647 , 637 , 626 , 605 , 575
,1281 , 1272 , 1269 , 1267 , 1248 , 1247 , 1179 , 1176 , 1160 , 1134 , 1133 , 1132 , 1124 , 1088 , 1087 , 1082 , 1052 , 1039 , 1033 , 1031

1359 , 1357 , 1354 , 1351 , 1348 , 1347 , 1339 , 1325 , 1315 , 1309 , 1308 , 1301 , 1294 , 1290 , 1286

1280 , 1100 , 273 , 248 ناملسم : قلخ  بزح 

,253 , 248 , 246 , 217 , 216 , 215 , 214 , 213 , 185 , 184 , 183 , 161 , 144 , 125 , 124 , 123 , 61 , 58 , 54 , 53 ناریا : ناتسدرک  تارکمد  بزح 
,449 , 448 , 440 , 438 , 404 , 384 , 383 , 382 , 356 , 355 , 354 , 324 , 320 , 311 , 310 , 295 , 294 , 293 , 292 , 291 , 290 , 270 , 268 , 267
,667 , 650 , 613 , 602 , 601 , 597 , 596 , 595 , 544 , 543 , 538 , 521 , 520 , 499 , 498 , 497 , 496 , 495 , 494 , 468 , 467 , 466 , 464 , 450

,1024 , 1022 , 1020 , 1019 , 1018 , 989 , 940 , 939 , 896 , 894 , 893 , 854 , 850 , 849 , 793 , 792 , 765 , 764 , 763 , 761 , 708 , 707 , 668
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,1158 , 1157 , 1155 , 1154 , 1153 , 1152 , 1150 , 1149 , 1148 , 1120 , 1116 , 1115 , 1102 , 1101 , 1100 , 1099 , 1080 , 1079 , 1077 , 1025
,1282 , 1281 , 1280 , 1278 , 1277 , 1276 , 1275 , 1273 , 1270 , 1269 , 1253 , 1217 , 1215 , 1213 , 1212 , 1211 , 1207 , 1206 , 1185 , 1184
,1356 , 1347 , 1339 , 1334 , 1330 , 1329 , 1323 , 1321 , 1314 , 1311 , 1309 , 1304 , 1299 , 1296 , 1295 , 1293 , 1292 , 1288 , 1286 , 1283

1362 , 1361 , 1359 , 1357

1306 , 1053 , 610 , 595 , 115 زیخاتسر : بزح 

1364 , 1351 , 1309 , 1263 , 1243 , 1085 , 1084 , 915 , 709 , 684 , 650 , 41 ناربجنر : بزح 

1364 , 1309 , 1304 , 1288 , 1263 , 1242 , 648 , 593 , 385 , 40 ناریا : تلم  بزح 

,456 , 425 , 424 , 417 , 413 , 395 , 373 , 274 , 273 , 240 , 154 , 152 , 104 , 88 , 67 , 48 , 37 , 35 , 34 , 33 , 22 ماما : طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد 
,862 , 829 , 828 , 820 , 776 , 772 , 768 , 767 , 766 , 743 , 742 , 687 , 678 , 686 , 619 , 612 , 573 , 566 , 529 , 526 , 517 , 482 , 480 , 477
,1297 , 1294 , 1293 , 1291 , 1290 , 1278 , 1271 , 1251 , 1181 , 1164 , 1163 , 1093 , 1089 , 1064 , 1050 , 1041 , 964 , 963 , 919 , 899 , 871

1363 , 1358 , 1349 , 1348 , 1332 , 1331 , 1327 , 1326 , 1321 , 1318 , 1312

1275 , 1267 , 1187 , 209 , 138 , 90 , 89 , 88 وردنت : نایوجشناد 

1311 , 915 , 786 , 726 , 685 , 673 , 280 , 193 , 147 , 76 روهمج : سیئر  اب  مدرم  يراکمه  یگنهامه و  رتفد 

هل هموک  هل ¬ ) هموک   ) ناریا ناتسدرک  ناشکتمحز  یبالقنا  نامزاس 

650 , 270 , 41 یبالقنا : نامزاس 

,596 , 545 , 500 , 499 , 449 , 448 , 439 , 438 , 353 , 321 , 316 , 291 , 266 , 246 , 185 , 132 , 124 , 122 , 56 درک : ناملسم  ناگرمـشیپ  نامزاس 
,1299 , 1296 , 1292 , 1283 , 1280 , 1279 , 1153 , 1118 , 1117 , 1047 , 1035 , 1034 , 1025 , 1016 , 861 , 813 , 764 , 624 , 623 , 622 , 597

1357 , 1354 , 1349 , 1347 , 1326 , 1321 , 1307 , 1306 , 1304

,942 , 898 , 897 , 717 , 624 , 623 , 622 , 609 , 597 , 595 , 594 , 551 , 502 , 448 , 440 , 358 , 357 , 62 رگراک : هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس 
,1304 , 1296 , 1292 , 1286 , 1231 , 1211 , 1207 , 1171 , 1164 , 1129 , 1128 , 1126 , 1102 , 1093 , 1092 , 1090 , 1088 , 1041 , 1037 , 943

1363 , 1361 , 1348 , 1339 , 1335 , 1334 , 1311 , 1306

1309 , 1284 , 648 , 331 , 39 دیدح : يدیحوت  نامزاس 

1102 , 766 , 130 نافوط : نافوت , نامزاس 

1334 , 896 ناریا : ناتسدرک  تارکمد  بزح  ناناوج  نامزاس 

1299 , 1284 , 1276 , 1273 , 1271 , 1018 , 324 , 164 , 162 , 122 جدننس : هخاش  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

1276 , 896 , 236 , 219 , 217 ناتسدرک : هخاش  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

,266 , 248 , 247 , 222 , 221 , 220 , 219 , 217 , 203 , 187 , 186 , 130 , 125 , 62 , 60 , 54 , 40 قلخ : ناییادـف  قلخ , ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس 
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,549 , 544 , 522 , 521 , 520 , 501 , 500 , 496 , 495 , 469 , 468 , 464 , 441 , 412 , 410 , 407 , 406 , 362 , 360 , 325 , 318 , 316 , 312 , 292
,854 , 849 , 820 , 794 , 793 , 713 , 709 , 674 , 672 , 671 , 668 , 649 , 625 , 622 , 621 , 620 , 606 , 605 , 604 , 603 , 594 , 553 , 552 , 551
,1093 , 1092 , 1091 , 1080 , 1079 , 1051 , 1048 , 1041 , 1039 , 1037 , 1035 , 1032 , 1030 , 1025 , 1023 , 1019 , 912 , 897 , 896 , 856 , 855
,1244 , 1211 , 1210 , 1207 , 1206 , 1196 , 1188 , 1181 , 1174 , 1173 , 1171 , 1164 , 1158 , 1150 , 1149 , 1130 , 1128 , 1126 , 1119 , 1117
,1329 , 1326 , 1324 , 1321 , 1314 , 1311 , 1309 , 1306 , 1305 , 1304 , 1300 , 1298 , 1297 , 1293 , 1292 , 1290 , 1289 , 1283 , 1278 , 1247

1364 , 1362 , 1361 , 1357 , 1356 , 1355 , 1354 , 1349 , 1348 , 1347 , 1334 , 1330

1364 , 1338 , 1318 , 1308 , 1301 , 1250 , 935 , 741 , 647 , 559 , 508 , 203 , 193 یمالسا : بالقنا  نیدهاجم  نامزاس 

,193 , 192 , 191 , 190 , 189 , 188 , 187 , 167 , 166 , 165 , 154 , 145 , 132 , 130 , 126 , 79 , 65 , 64 , 63 , 40 , 29 ناریا : قلخ  نیدهاجم  نامزاس 
,360 , 349 , 333 , 332 , 331 , 330 , 328 , 319 , 313 , 312 , 307 , 281 , 278 , 277 , 249 , 248 , 227 , 226 , 225 , 224 , 221 , 204 , 203 , 202
,715 , 714 , 674 , 673 , 649 , 625 , 624 , 609 , 607 , 604 , 591 , 566 , 564 , 555 , 554 , 553 , 552 , 551 , 522 , 508 , 502 , 480 , 444 , 363
,1039 , 1037 , 1032 , 1031 , 1030 , 1029 , 993 , 945 , 942 , 912 , 904 , 903 , 902 , 854 , 793 , 776 , 767 , 766 , 765 , 728 , 718 , 717 , 716
,1169 , 1167 , 1166 , 1164 , 1159 , 1133 , 1126 , 1094 , 1093 , 1092 , 1088 , 1085 , 1084 , 1074 , 1055 , 1054 , 1053 , 1048 , 1041 , 1040
,1242 , 1239 , 1238 , 1236 , 1235 , 1234 , 1233 , 1231 , 1230 , 1229 , 1196 , 1188 , 1185 , 1181 , 1178 , 1175 , 1174 , 1173 , 1171 , 1170
,1284 , 1283 , 1282 , 1281 , 1280 , 1278 , 1276 , 1274 , 1273 , 1271 , 1270 , 1269 , 1257 , 1256 , 1255 , 1254 , 1253 , 1248 , 1245 , 1244

,1288
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,1347 , 1344 , 1340 , 1335 , 1324 , 1322 , 1321 , 1315 , 1312 , 1311 , 1309 , 1307 , 1306 , 1305 , 1304 , 1301 , 1300 , 1298 , 1296 , 1292
1365 , 1364 , 1363 , 1359 , 1358 , 1357 , 1352 , 1351 , 1349 , 1348

1323 , 792 ناتسدرک : نیدهاجم  نامزاس 

1361 , 1289 , 1207 , 1090 , 668 , 409 یتسینومک : تدحو  نامزاس 

1321 , 1319 , 1311 , 1288 , 1276 , 765 , 753 , 669 , 666 , 385 , 320 , 220 , 219 , 185 يراگزر : هاپس  يراگتسر , هاپس 

,1053 , 552 نمکرت : قلخ  یناقهد  ياه  اروش  داتس 

607 دبنگ : یمالسا  ياروش 

1296 , 503 ناراکیب : یگنهامه  ياروش 

1310 , 1288 , 659 , 432 , 382 , 49 مالسا : ناییادف 

1364 , 1339 , 1322 , 961 , 938 هدوت :) بزح  هب  هتسباو   ) ناریا نازومآ  شناد  نوناک 

1309 , 904 , 650 یسایس : ناینادنز  نوناک 

1300 , 554 , 553 قلخ :) نیدهاجم  نامزاس  هب  هتسباو   ) زاریش ناملسم  نیملعم  نوناک 

1301 , 1276 , 560 , 225 , 224 تاجناخراک : یمالسا  ياهاروش  یگنهامه  نوناک 

,496 , 495 , 494 , 464 , 320 , 270 , 248 , 247 , 246 , 185 , 124 , 123 , 61 , 60 , 56 , 54 ناریا :) ناتـسدرک  ناشکتمحز  یبالقنا  ناـمزاس   ) هل هموک 
,1100 , 1099 , 1081 , 1080 , 1079 , 1037 , 1025 , 1019 , 1018 , 993 , 992 , 991 , 990 , 989 , 849 , 793 , 792 , 764 , 597 , 521 , 520 , 501
,1299 , 1296 , 1295 , 1292 , 1283 , 1280 , 1278 , 1277 , 1276 , 1273 , 1271 , 1231 , 1215 , 1211 , 1207 , 1150 , 1148 , 1144 , 1119 , 1116

1361 , 1357 , 1356 , 1354 , 1351 , 1348 , 1347 , 1344 , 1329 , 1321 , 1314 , 1311 , 1305 , 1304

559 فص : يدیحوت  هورگ 

1309 , 1304 , 649 , 594 يداوجدیس :) جاح  رغصا  یلع   ) شبنج هورگ 

,1269 , 605 , 402 , 211 , 121 برع : قلخ  هورگ 

1348 , 1339 , 1334 , 1292 , 1280 , 1171 , 1164 , 1126 , 1090 , 1037 , 943 , 942 , 898 , 446 , 278 رگراک : هار  هورگ 

1361 , 1348 , 1339 , 1334 , 1207 , 1041 , 1037 , 942 , 898 رگراک : هقبط  يدازآ  ناگدنمزر  هورگ 

1335 , 899 , 898 ناهفصا :)  ) قلخ ناگدنمزر  هورگ 

1362 , 1220 زورما : ناریا  یسایس  هورگ 

1306 , 610 نیهاش : هورگ 
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1348 , 1306 , 1221 , 1039 , 1038 , 610 ناقرف : هورگ 

560 نوروصنم : هورگ 

567 , 560 نیدحوم : هورگ 

1296 , 525 , 502 رگراک : هقبط  ییاهر  يارب  دربن  هورگ 

1222 , 203 , 193 يدازآ :) تضهن  یتاباختنا  تسیل   ) مانمه هورگ 

1363 , 1233 قلخ :) نیدهاجم  نامزاس  هب  هتسباو   ) زاریش هاگشناد  ناکشزپ  عمجم 

554 , 203 قلخ :) نیدهاجم  نامزاس  هب  هتسباو   ) نیدهاجم دادما  زکرم 

1300 , 570 , 551 قلخ :) ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  هب  هتسباو   ) درجورب ماگشیپ  نیملعم 

1362 , 1338 , 1309 , 1222 , 1220 , 936 , 909 , 908 , 905 , 647 , 225 , 193 , 64 , 63 , 49 , 39 يدازآ : تضهن 

1081 ناریا : یلم  تمواقم  تضهن 

,1099 , 1079 , 861 , 821 , 763 , 762 , 603 , 598 , 597 , 542 , 497 , 324 , 319 , 318 , 317 , 316 , 186 , 185 , 164 , 58 درک : قلخ  یگدنیامن  تئیه 
1352 , 1304 , 1284 , 1101 , 1100

ییوجشناد ياه  هورگ  اه و  هاگشناد 

اه هاگ  - شناد

1358 , 1172 ناجنز : يژولونکت  وتیتسنا 

1130 زیربت : هاگشناد  يریاشع  نایوجشناد  هاگباوخ 

1348 , 1037 زیربت : نارسپ  نارتخد و  یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد 

1188 نارهت : یلاع  يارسشناد 

1354 , 1130 نامرک : یلاع  يارسشناد 

1172 , 1041 نارهت : هاگشناد  تایبدا  هدکشناد 

1355 , 1130 دهشم : هاگشناد  تایبدا  هدکشناد 

1358 , 1354 , 1175 , 1174 , 1130 زاریش : هاگشناد  تایبدا  هدکشناد 

1348 , 1087 , 1040 تایهلا : هدکشناد 
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1255 دهشم : (ع ) اضر ماما  یکشزپ  هدکشناد 

1344 , 994 زیربت : هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد 

1355 , 1130: دهشم هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  1363 , 1354 , 1230 , 1130 زاریش : هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد 

1238 نیدحتم : هاگشناد  مولع  هیذغت و  هدکشناد 

1354 , 1126 یشخب : ناوت  هدکشناد 

1172 نارهت : هاگشناد  قوقح  هدکشناد 

1364 , 1238 , 1238 یعامتجا : تامدخ  هدکشناد 

1363 , 1232 , 1231 زیربت : هاگشناد  يزاسوراد  هدکشناد 

582 مالیا : يرورپماد  هدکشناد 
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1170 یلم : هاگشناد  یکشزپ  نادند  هدکشناد 

1364 , 1358 , 1352 , 1340 , 1300 , 1238 , 1168 , 1167 , 1093 یعامتجا : تاطابترا  مولع  هدکشناد 

1355 , 1130 رسلباب : یعامتجا  يداصتقا و  مولع  هدکشناد 

1354 , 1126 یکناب : مولع  هدکشناد 

1354 , 1126 هیذغت : مولع  هدکشناد 

1297 , 1230 , 521 هاشنامرک : يزار  هاگشناد  مولع  هدکشناد 

1354 , 1130 زاریش : هاگشناد  مولع  هدکشناد 

1363 , 1230 لباب : فابل  هیدمص  ینف  هدکشناد 

1358 , 1355 , 1172 , 1130 ناجنز : يزرواشک  هدکشناد 

1354 , 1130 زاریش : هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد 

1354 , 1126 ینیئزت : ياهرنه  هدکشناد 

1358 , 1169 , 1167 کیتامارد : ياهرنه  هدکشناد 

1171 ابیز : ياهرنه  هدکشناد 

1363 , 1229 هیمورا : هاگشناد 

1126 ارهزلا : هاگشناد 

1358 , 1173 نادمه : يانیس  یلع  وب  هاگشناد 

1363 , 1230 دنجریب : هاگشناد 

1364 , 1358 , 1354 , 1351 , 1236 , 1188 , 1171 , 1129 , 1126 , 1092 کینکت : یلپ  هاگشناد 

,1348 , 1344 , 1231 , 1188 , 1174 , 1125 , 1122 , 1091 , 1090 , 1089 , 1041 , 1039 , 1038 , 1037 , 1036 , 995 , 994 , 978 , 65 زیربت : هاگشناد 
1351

1364 , 1358 , 1354 , 1249 , 1245 , 1239 , 1238 , 1170 , 1166 , 1129 , 1128 , 1127 , 1126 ملعم : تیبرت  هاگشناد 

,1171 , 1129 , 1064 , 942 , 921 , 898 , 852 , 817 , 816 , 808 , 790 , 760 , 742 , 715 , 662 , 590 , 589 , 539 , 445 , 148 , 64 , 42 نارهت : هاگشناد 
1364 , 1358 , 1349 , 1337 , 1335 , 1330 , 1326 , 1325 , 1323 , 1320 , 1318 , 1310 , 1304 , 1299 , 1239 , 1237 , 1236 , 1235 , 1185 , 1172

1358 , 1172 مرهج : هاگشناد 
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1362 , 1214 نیوزق : ادخهد  هاگشناد 

1363 , 1230 , 521 , 501 , 500 هاشنامرک : يزار  هاگشناد 

1363 , 1229 ناتسچولب : ناتسیس و  هاگشناد 

1363 , 1353 , 1232 , 1188 , 1187 , 1175 , 1093 زاریش : هاگشناد 

1363 , 1232 , 977 ناهفصا : یتعنص  هاگشناد 

1364 , 1354 , 1327 , 1236 , 1126 , 829 یفقاو : فیرش  یتعنص  هاگشناد 

1126 ییابطابط : همالع  هاگشناد 

1364 , 1358 , 1354 , 1352 , 1236 , 1188 , 1171 , 1170 , 1165 , 1130 , 1126 , 1093 , 1092 تعنص : ملع و  هاگشناد 

1364 , 1238 یباراف : هاگشناد 

1339 , 1335 , 942 , 898 نارهت : هاگشناد  ینف  هاگشناد 

1363 , 1354 , 1229 , 1130 نامرک : هاگشناد 

1364 , 1354 , 1238 , 1126 نیدحتم : هاگشناد 

1365 , 1255 , 1254 دهشم : هاگشناد 

1364 , 1358 , 1236 , 1170 ناریا : یلم  هاگشناد 

1358 , 1354 , 1169 , 1167 , 1126 ییاضر : يدهم  هاگشناد 

1358 , 1172 مق : یلاع  شزومآ  عمتجم 

1363 , 1354 , 1229 , 1130 نامرک : داژن  فینح  یشزومآ  عمتجم 

1354 , 1352 , 1093 , 1126 بالقنا : يژولونکت  یلاع  عمتجم 

1173 جرک : تیریدم  داصتقا و  یلاع  هسردم 

1358 , 1343 , 1253 , 1230 , 1173 رسلباب : هدکشناد  رسلباب ، یلاع  هسردم 

1358 , 1169 , 1167 , 1126 قباس : یناگرزاب  یلاع  هسردم 

1354 , 1126 همیب : یلاع  هسردم 

1358 , 1354 , 1169 , 1168 , 1167 , 1126 سراپ : یلاع  هسردم 
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1126 نارتخد : یلاع  هسردم 

1354 , 1126 دنوامد : یلاع  هسردم 

1358 , 1354 , 1130 جرک : داصتقا  تایضایر و  یلاع  هسردم 

1167 یکناب : مولع  یلاع  هسردم 

1093 , 1352 همجرت : یلاع  هسردم 

1358 , 1354 , 1167 , 1126 رتویپماک : یلاع  هسردم 

ییوجشناد ياه  هورگ 

1349 , 1065 , 1064 , 574 اداناک : اکیرما و  رد  یناریا  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا 

615 رصم : میقم  یناریا  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا 

,1171 , 1170 , 1169 , 1168 , 1167 , 1166 , 1165 , 1130 , 1128 , 1126 , 1093 , 1092 , 1037 , 946 , 760 , 554 نایوجشناد : یمالـسا  نمجنا 
1363 , 1358 , 1352 , 1351 , 1348 , 1340 , 1320 , 1300 , 1253 , 1238 , 1231 , 1230 , 1229 , 1174 , 1173 , 1172

1344 , 1174 , 1093 , 1038,1089 , 994 زیربت : هاگشناد  نادنمراک  نارگراک و  یمالسا  نمجنا 

,1170 , 1165 , 1164 , 1129 , 1093 , 1092 , 1038 , 1037 , 716 , 715 , 607 قلخ :) نیدهاجم  نامزاس  ییوجشناد  هخاش  ) ناملسم نایوجـشناد  نمجنا 
1348 , 1244 , 1238 , 1236

,1252 , 1164 , 1162 , 1126 , 1125 , 1092 , 920 , 79 , 65 یلاع : سرادـم  اه و  هاگـشناد  ناملـسم  نایوجـشناد  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا 
1365 , 1364 , 1357 , 1337 , 1257

1414 ص :
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1246 , 1185 , 1164 , 1040 نیدهاجم :) نامزاس  ییوجشناد  هخاش  ) روشک یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  ناملسم  نایوجشناد  ياه  نمجنا 

,1235 , 1232 , 1171 , 1129 , 1128 , 1093 , 1092 , 1038 , 1037 , 501 قلخ :) ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ییوجـشناد  هخاش  ) ماگـشیپ نایوجـشناد 
1363 , 1351 , 1348 , 1238 , 1236

1129 , 1093 , 1092 رگراک :) هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  ییوجشناد  هخاش   ) تارکمد نایوجشناد 

1348 , 1037 زرابم : ناملسم  شبنج  راداوه  نایوجشناد 

65 تدحو : میکحت  رتفد 

977 ناهفصا : هاگشناد  نایوجشناد  یمالسا  نامزاس 

1359 , 1348 , 1322 , 1181 , 1042 , 1041 , 1039 , 1038 , 777 هدوت :) بزح  ییوجشناد  هخاش  ) تارکمد نایوجشناد  ناناوج و  نامزاس 

1348 , 1344 , 1233 , 1231 , 1174 , 1170 , 1129 , 1090 , 1089 , 1039 , 1038 , 1037 , 994 , 978 ناملسم : نایوجشناد  نامزاس 

1171 هاگشناد : يدازآ  زا  عافد  نوناک 

1128 راکیپ و :). . .  نامزاس  قلخ ، نایئادف  نیدهاجم ،  ) هفلتوم هورگ 

1171 زرابم :) ناناملسم  شبنج  نایئادف ، نیدهاجم ، ) یفالتئا ياه  هورگ 

تاحالطصا یماسا و  ریاس 

1113 , 234 يا : هتسه  يژرنا 

909 , 64 ریت : متفه  راجفنا 

1331 , 1267 , 1144 , 1025 , 889 , 866 , 863 , 823 , 781 , 707 , 624 , 603 , 600 , 590 , 552 , 80 ینس : ننست ، ننست ، لها 

223 , 95 نیربکتسم : داینب 

204 همطاف : تیب 

128 ناتستورپ :

111 یناغفا : ناگدنهانپ 

648 , 506 , 359 , 85 یضارا : میسقت 

977 , 938 برغ : قح  لها  هعماج 

1138 , 643 , 517 مانتیو : گنج 
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252 کی : تاگیا  تفن  هلول  طخ 

94 , 78 یمالسا : ییاضق  هاگتسد 

284 , 194 , 193 توغاط : نارود 

1314 , 1311 , 1296 , 1228 , 500 راکیب : ياه  هملپید 

1277 , 234 یمتا : روتکار 

1286 , 852 , 622 , 447 , 446 , 392 , 357 , 222 تینما : لاس 

1300 , 1280 , 1220 , 441 , 166 , 142 اه : یکاواس 

99 , 46 یبلط : تداهش 

,657 , 622 , 621 , 594 , 593 , 590 , 587 , 586 , 541 , 552 , 445 , 390 , 353 , 296 , 278 , 147 , 114 , 106 , 99 , 80 , 49 , 46 عیشت : هعیش ، نایعیش ،
,979 , 978 , 974 , 955 , 949 , 926 , 911 , 900 , 889 , 878 , 866 , 864 , 863 , 847 , 823 , 816 , 799 , 781 , 707 , 706 , 704 , 664 , 662 , 659
,1199 , 1162 , 1145 , 1144 , 1104 , 1103 , 1102 , 1074 , 1073 , 1072 , 1069 , 1025 , 1012 , 1011 , 1002 , 1001 , 1000 , 999 , 982 , 981

1360 , 1356 , 1350 , 1349 , 1346 , 1343 , 1336 , 1331 , 1323 , 1310 , 1304 , 1303 , 1299 , 1268 , 1200

1360 , 1198 , 682 يوروش : هب  زاگ  رودص 

509 ینابرهش : رد  اه  هتیمک  ماغدا  حرط 

85 لاغتشا : حرط 

1306 , 609 , 510 , 85 ماما : وفع 

526 , 35 كاپدیع :

603 سکر : امنیس  هعجاف 

600 يرفعج : هقف 

600 یلبنح : هقف 

600 یفنح : هقف 

600 یعفاش : هقف 

600 یکلام : هقف 

389 , 96 , 79 یناطیش : ياه  تردق 
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,763 , 743 , 726 , 633 , 555 , 549 , 515 , 511 , 445 , 431 , 392 , 364 , 363 , 361 , 360 , 352 , 335 , 329 , 313 , 231 , 222 , 205 , 92 , 61 نآرق :
1255 , 1231 , 1227 , 1169 , 1165 , 1124 , 1095 , 1080 , 1034 , 976 , 819 , 793 , 783

794 کیلوتاک :

1344 , 1335 , 1330 , 1321 , 996 , 995 , 957 , 902 , 901 , 874 , 858 , 779 , 768 وکسم : کیپملا 

94 , 78 هحلاص : مکاحم 

94 , 78 هحلاصریغ : همکاحم 

1080 , 94 , 78 ضرالا : یف  دسفم 

409 ماما : روشنم 

,582 , 581 , 580 , 568 , 266 , 264 , 246 , 245 , 213 , 212 , 211 , 181 , 162 , 160 , 75 برغ :) يزرم  قطاـنم  رد  قارع  یلحم  لـماوع   ) نیمجاـهم
1303 , 1280 , 1275 , 1273 , 1099 , 1098 , 1048 , 1015

1179 , 286 , 222 , 194 , 94 , 78 یمالسا : نیزاوم 

784: اه یباهو 

1415 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
اب فیرشلا ،) هرس  سدق   ) یماما هیقف  نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسسوم 

زاغآ یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  ناـگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف 
.تسا هدومن 

: همانمارم
هجوت اب  و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

، یعامتجا تانایرج  تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب 
ات دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدـش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ،
هب یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم 

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
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یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
رد ار  ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتاـفد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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